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Aramızdan Bir Prof. Dr. Adil Artukoğlu Geçti...
Prof. Dr. Adil Artukoğlu Passed Away between Us...
Gülbün Baydur*

Öz
Bu yazıda, Prof. Dr. Adil Artukoğlu ile tanışmam ve onunla ilgili anılarıma yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Adil Artukoğlu; Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü; tıbbi
dokümantasyon.
Abstract
In this article, it is mentioned about meeting with Prof. Dr. Adil Artukoğlu and memories related
with him.
Keywords: Adil Artukoğlu; Hacettepe University Department of Librarianship; medical
documentation.
Adil Bey'i, her ikimiz de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü'nden mezun olmakla beraber, sonradan Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik
Bölümü'nde akademik çalışmalarıma başladığım yıllarda tanıdım. Kataloglama ve sınıflama
derslerinin sorumluluğunu halef ve selef olarak taşıdık. Benden bu dersleri vermem istendi. Hoca,
derslere geliyordu. Ben, bir Bölüm asistanı (araştırma görevlisi) olarak Dr. Adil Artukoğlu'nun
derslerini “elinden alıyor” hassasiyeti gösterip derslere girmekte geri duruşumu hatırlıyorum. Son
derece düşünceli, bireye ve uzmanlığa değer veren rahmetli Bölüm Başkanım Doç. Dr. İlhan Kum,
beni sınıfa tanıtarak kararını duyurmuş, yarattığım sorun böylece hallolmuştu. Diğer yandan, itiraf
etmeliyim ki uygulamadan gelen biri olarak kuramsal program geliştirme ve derste uygulama
endişem de böylece yeni bir heyecana dönüşebilmişti. Sonuçta Doç. Dr. Artukoğlu, bu konuda bir
alınganlık göstermediği gibi bir meslektaşı olarak dostça tavrını da değiştirmemiştir.
Artukoğlu, sanıyorum henüz Doç. Dr. unvanı taşıdığı dönemde, doktora yeterlik
jürimde yer almıştır.
Prof. Dr. A. Artukoğlu, arşivcilik eğitiminin üniversitelerin akademik programlarında,
Kütüphanecilik veya Tarih bölümlerinde birer anabilim dalı olarak yer almasını, ülke
arşivciliğinin gelişebilmesi için yeterli görmemiş; Arşivcilik bölümü olması görüşünde ısrarcı
olmuştur. Bunu resmi biçimde, kurullarda dile getirip getirmediğini bilemiyorum. Ancak sık
sık bu görüşünden söz etmiştir. Ne yazıktır ki Türkiye'de bunların ikisi de denenmiş ama
programlar süreklilik taşıyamamıştır.
Adil Bey, uygun koşullarda sosyalleşmeyi de sevmiştir. Nitekim emekli olduğu yıllarda
da Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden uzak kalmayıp etkinliklere
katılabilmiştir.
Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, e-posta:
gulbun@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr., Hacettepe University Department of Information Management, Retired Faculty Member
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İncek'teki evinin kiraz bahçesinde, kiraz mevsimlerinde tekrarladığı davetleri
hatırlardadır. Geç tanıdığım eşi Zümrüt Hanımla birlikte gösterdikleri misafirperverlikleri her
zaman hatırlanacaktır. Çim bahçesinde tek çöp bulamayacağınız kiraz ağaçlarından elimizle
kiraz toplamak bizler için yaşadığımız beton yapılardan sonra soluduğumuz temiz havayla
birlikte enerji yüklememize sebep olmuştur. Zümrüt Artukoğlu'nun elinden çıkan kavurmalar,
yanında servis dolusu toplanıp ayıklanmış, yıkanmış kirazlar, vb. meyvelerin de olduğu zengin
sofraları düşünün. Bu toplantıların davetlileri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü mensupları ile sınırlı kalmamış; üstelik rahmetli Prof. Dr. İlhan Kum ve ailesi, rahmetli
Dr. Müjgân Cunbur, önceleri Prof. Dr. Osman Ersoy ve ailesi bir araya getirilmiştir. Genç
araştırma görevlilerine hocaları ve aileleri ile tanışıp, yaptıkları çalışmaları hocalarına aktarıp,
hocaların görüşlerini alabilme imkânının yaratılmış olması da önemlidir. Büyük - küçük
meslektaşlar sohbetlerle, özlem gidererek ortamı paylaşmışlardır.
Dr. Artukoğlu ve ailesi, bu külfetli sosyalleşmeyi yıl yıl kiraz mevsimlerinde
tekrarlamışlardır. Son olarak benim bölüm başkanı olduğum dönemde Artukoğlu, kirazları
elleriyle toplayıp kutulayarak Bölüm'e taşıma nezaketini de göstermiştir. Bu çabaları Hacettepe
Üniversitesince hep hatırlanacaktır.
Prof. Dr. Artukoğlu ve eşinin misafirperverlikleri, eli açıklıkları üniversite, fakülte ve
bölüm kurullarında da izlenmiştir. Hoca'nın evinde hazırlanan yöresel peynirli künefenin sıcak
sıcak bölüm kuruluna yetiştirildiğini hatırlıyorum. Bunun gibi ikramların, fakülte kurullarına
da tat kattığını biliyorum.
Artukoğlu, hatırşinastır; yakınlarımızın kayıplarında yanımızda olmuş, cenaze
törenlerine katılarak acılarımızı paylaşmıştır. Annemin namazını kıldığını unutamıyorum.
Prof. Dr. Artukoğlu'nu dürüst, sorumlu, dost; kütüphaneciliğe ama özellikle arşivcilik
mesleğine bağlı kalmış bir meslektaş olarak anıyorum. Artukoğlu, bir yandan hastane arşivleri
konusunu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Arşivi'ni yapılandırarak ve bu konuda birikimli, ilk özel
arşiv (Hastane) müdürü olarak, diğer yandan da akademisyen olarak geçmişteki yerini almalıdır.
Prof. Dr. Artukoğlu'nu görmeyeli epey bir zaman oldu; son olarak Prof. Dr. İrfan
Çakın'ın emeklilik töreninde karşılaştık. Bypass ameliyatı olduğunu söylemişti. Kilo vermiş,
sağlıklı, gençleşmiş bulmuştuk. Hocayı kaybettiğimiz haberi ani geldi. Bu yazıyı güzel bir
nedenle yazmış olmak isterdim.
Hepimizin başı sağ olsun.

