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1964 Haziranının 30 u, Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz Berker’in Kütüphane
ciliğe geçişinin 25. yıldönümü idi. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanlığın
ca o gün 2 toplantı düzenlenmişti, tiki Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakültesinin büyük salonunda olacaktı. Sabahın erken ısaatlarmda, yurdun çeşitli
bölgelerinden sırf bu amaçla gelen Kütüphanecileri görmek, çoğumuz için tatlı bir
sürpriz oldu. Saat 10’a doğru davetliler yavaş yavaş salondaki yerlerini almağa baş
lamalıydı. öyle olmadı. Gelenler önce Aziz Berker’i arıyor, kimi elini, kimi yüzünü
öpüyor, kısacası onu daha çok candan tebrik etmek istiyordu. Nihayet saat on oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Nuri Kodamanoğlu, Müsteşar yardımcısı Mehmet
Arslantürk, Din Eğitimi Genel Müdürü Ali Rıza Özgüç, Tabiî Senatör Mehmet özgüneş, Eski Müsteşarlardan Osman Faruk Verimer, Talim ve Terbiye Dairesi eski
başkanlarından Kadri Yörükoğlu, Selâhattin Tansel ve Yüksek öğretmenliler Der
neği Başkanı İbrahim Olgun gibi seçkin misafirler, Türk Kütüphanecileri arasına ka
rışmış onlarla aynı heyecanı paylaşıyorlardı.
Proğram uyarınca açış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ
yaptı. Sayın konuşmacı, batıya yönelmiş bir ulus olarak Kütüphaneye önem verme
miz gereğine değindi ve Fakülte salonunun böyle bir toplantıya hizmet etmiş ol
masından duyduğu kıvancı belirtti.
Onu sayın Nuri Kodamanoğlu izledi. Aziz Berker’in Türk Kütüphaneciliğinde
25 yıl çaba harcamış olmasının öneminden söz eden konuşmacı, O’nu (çeyrek asır
lık böylesine bir hizmeti yüz akıyle başarmış imutlu bir Ağabeyimizdir.) sözleri ile
niteledikten sonra Aziz Berker’in hizmetlerine, bu hizmetlerin önemine değinerek
kendisini yürekten kutladı ve özellikle şunu belirtti :
(Kamu oyu, kendisine hiz
met edenleri hiç bir zaman unutmaz.)

İkinci konuşmacı eski Devlet Bakanlarından Prof. Dr. Adnan Erzi idi. Henüz
bir lise öğrencisi iken, o yaşın verdiği merakla İstanbul Köprülü Kütüphanesine gir
diği zaman Aziz Berker’le karşılaştığını, O’nun (burada ne yapıyorsun sen delikanlı?)
şeklindeki sorularına muhatap olduğunu anlattıktan sonra o günden bu yana kendi
sini daima saygı değer bir Ağabey olarak izlediğini belirtti. Sonra da şu soruyu yö
neltti : Hayat boyunca böylesine genç, dinç, neş’eli ve enerjik kalmanın sırrı nedir
acaba ?
İstanbul Kütüphanecileri adına Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Halit Dener
söz alaraık Az'z Berker’in memleket kütüphaneciliğine yaptığı hizmetlri, ana çizgi
leri ile ve eksiksiz olarak belirtti. Arkadaşları adına tebriklerini sunarak kürsüden
indi.
Sıra Jübile dolayısiyle gönderilen telgraf ve mesajların okunmasına gelmişti.
Yurt dışından gönderilenler yada Jübileye katılamıyan Kütüphanecilerden gelen me
saj ve telgraflar bir bir okundu. Hepsinin birleşik iki özelliği vardı. 25 yılı bu alana
harcamış elmanın önemi, ve samimî saygı ifadeleri.
Son konuşmacı, Türk Kütüphaneciler Derneği adına Genel Başkan Doç. Dr. Os
man Ersoy’du. Aynı zamanda Fakültenin kütüphanecilik bölümü Başkanı olan Sa
yın Ersoy, yaptığı etraflı konuşmada, özellikle Halk Kütüphaneciliğinin öneminden
söz ederek Aziz Berker’in bu alandaki hizmetlerini dile getirdi.

