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Book Review
At the Library... Commemorative Stories from the Owner
The book "At the library...: Commemorative stories from the
owner" was edited by Prof. Bülent Yılmaz and Prof. S. Dilek
Yalçın Çelik and published by Hiperyayın in 2017. The book is of
the kind of memoirs and the diversity of the book's authors is
noteworthy. Undergraduate students, public, school, university
librarians, faculty members; have written their warm, friendly
memoirs that will appeal to the readers from all walks and will
be understood and empathized by most librarians.

Kütüphanecilerin kaleminden ve gerçekten yaşanmış ya da
yaşanmışlıklardan kurgulanmış, kütüphane tadında öyküler
okumak isterseniz '“Kütüphane 'de... Sahibinden Anı Öyküler” adlı kitap tam da size göre. Prof. Dr.
Bülent Yılmaz ve Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik editörlüğünde hazırlanmış olan “Kütüphane'de.
Sahibinden Anı Öyküler” Hiperyayın tarafından 2017 yılında yayımlanmıştır. Kitap anı öykü
türünde olup, kitabın yazarlarının çeşitliliği dikkat çekmektedir. Kitap, “Farklı kütüphane
türlerinde, arşivlerde çalışan, farklı yaş ve deneyime sahip, Türkiye'nin her bölgesinde mesleğini
yapan, bazıları henüz öğrenci ya da Bilgi ve Belge bölümlerinde akademisyen vb. çeşitlilikte.”
(s.15) bir yazar grubunun katkıları ile bir araya gelmiş anı öykülerden oluşmaktadır. Yılmaz'ın
ifade ettiği gibi bu kitap aslında “farklı açıdan çekilmiş çok renkli bir Türkiye fotoğrafıdır.” (arka
kapak). Lisans öğrencisi, halk, okul, üniversite kütüphanecisi, öğretim üyesi kütüphaneciler
sıcacık, samimi; her kesimden okuyucuya hitap eden, en çok kütüphanecilerin anlayacağı, empati
kuracağı anılarını kaleme almışlar. Anılar, olaylar, emek... Kütüphane dostlarına, müdavimlerine,
kitapseverlere kütüphanecilerin arka planda yaptığı işleri, işin mutfağını ve bizim duygularımızı
aktarıyor aynı zamanda. “Bu kitap her ne kadar metin, bir anı kitabı olsa da her yaştan anlatıcı ve
anıyı barındırdığı için aslında bir özel tarih (mikro tarih de denilebilir) araştırması olarak kabul
edilebilir.” (arka kapak).
Kütüphanecilik, son derece fedakârlık isteyen bir meslektir. Kütüphanecilerin yaptıkları
fedakârlıkları bulacağınız bu kitapta, “Kütüphanecinin toplumun ruh ve akıl sağlığını koruyan kişi
olduğuna” (s.13), nasıl önemli bir toplumsal hizmet sunduğuna tanıklık edeceksiniz.
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Öyküler Haruki Murakami'nin ‘Tuhaf Kütüphane'si gibi ürpertici değil, kötü kalpli
kütüphaneciler ve labirentler barındırmıyor, korkmayın! “Kütüphane'de. Sahibinden Anı
Öyküler”de “dokunulan hayatlar, zihinler bilgi ile dolsun diye uğraşlar, çocukların dünyasında ilk
kütüphane imgeleri, emek, fedakârlıklar, topluma mesleği kabullendirme ve kütüphaneyi tanıtma
çabaları, içtenlik, geçmiş zaman.” bulabileceğiniz bazı olgular. Birkaç örnek vermek gerekirse
öykülerden; huzurevinde kalan kullanıcının öyküsü, yurtdışından Milli Kütüphane'ye ulaşan ve bir
fotoğrafı arayan kullanıcının öyküsü, kütüphane müdavimi çocuklar, dönmeyen kitaplar, kitap
sayımları, kütüphanede yaşanan aşklar, kütüphanede özgürlüğü yakalayanların öyküsü, kitap
peşinde hayatlar ve daha nicelerini bulacaksınız sayfalarında (Daha fazlası için okuyunuz.). Yani
kendinizden bir şeyler bulacağınız, kimi zaman duygulanarak, kimi zaman hüzünlenerek
okuyacağınız bir kütüphaneci anı tarihi.
Belki kimilerimizde yazma isteği uyandıracak. Ben okurken bu öykülerden ne de güzel bir
tiyatro senaryosu ortaya çıkar diye düşündüm. Belki bir sinema filmi; neden olmasın? Bir
kütüphanecinin yaşantısından kareleri çok güzel anlatacak bu “anı öyküleri” okurken, sizin de bu
şekilde düşüneceğinizden eminim.
Sözün özü, “iyi okumalar!” Anı biriktirirken yazmayı unutmayın. Gün gelir yeni öykülerle ikinci
kitaba tohumlar atar, yazdıklarınızla siz de meslektaşlarınız ve kütüphaneseverlerle buluşursunuz.
Kitaplarla, kitaplarda buluşmak dileğiyle,

