Türk Kütüphaneciliği, 35, 4 (2021), 606-608
Doi: 10.24146/tk.1038206

Mehmet İsmet Binark Özyaşam (1941–2021)*
Mehmet İsmet Binark Autobiography (1941–2021)**
M. Tayfun Gülle***
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eğitimini İstanbul’da, lise tahsilini Ankara Gazi Lisesi’nde, yüksek tahsilini 1964 yılında
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Emily Dean birincilik ödülünü almıştır. Bibliyografyacılık sahasına 1967 yılında hazırladığı
1928-1965 yılları arasında Türkiye’de basılmış bibliyografyaların bibliyografyası çalışması ile
giriş yapmış, daha sonraki yıllarda çok farklı konularda bibliyografyalar hazırlayarak ve
hazırlanmasını teşvik ederek alanda öne çıkan isimlerden olmuştur. Binark, 1984 yılında 3056
sayılı kanun ile kurularak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanacak olan Cumhuriyet
Arşivi ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları’nın kuruluşunun gerçekleşmesi için çaba
harcamış ve bu sayede devlet evrakının gelecekte ne olacağı, nasıl korunacağı, nasıl
değerlendirileceği gibi konulardaki haklı endişelerin giderilmesini sağlamıştır. Aynı kanunla
Osmanlı arşivleri de Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı adı altında İstanbul’da kurulmuştur.
İsmet Binark, arşivcilik eğitiminin Türkiye’de ilk defa üniversite düzeyinde başlatılmasına
öncülük etmiş; Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde uzun süre arşivcilik dersleri
vermiştir. Yazı ve yayın hayatına 1964 yılında giren Sayın Binark’ın, kütüphanecilik, Türk
kitapçılık tarihi ve sanatları, Türk arşivcilik tarihi ve modern arşivcilik, kültür tarihimiz, Ermeni
sorunu, yakın dönem Türk parlamento tarihi, biyografi ve bibliyografya konularında 60’a yakın
telif eseri bulunmakta olup bu konularda 200’ün üzerinde inceleme yazısı, ulusal ve uluslararası
kongre ve toplantılara sunulan tebliği bulunmaktadır. Bazı araştırmaları yabancı dillere çevrilen
Sayın Binark mesleğimizin en eski ve köklü yayın organı olan Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni/ TKDB (1952-1986); (Türk Kütüphaneciliği 1987- ) dergisinin 1972-1982 yılları
arasında Baş Editörlük görevini de yürütmüştür. İki çocuk babası Mehmet İsmet Binark 1
Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Anısı önünde saygıyla eğiliriz.
Mehmet İsmet Binark was born on February 28, 1941 in Istanbul. He completed his
primary and secondary education in Istanbul. He attended the Ankara Gazi High School, and
graduated from Ankara University Faculty of Language, History and Geography, Department
of Librarianship in 1964. İsmet Binark received the first rank at the Emily Dean Awards, which
is given every year in the same department, with his graduation thesis titled “Book Ornaments
and Bindings at the Time of Fatih Sultan Mehmet the Conqueror”. He started the field of
bibliography with his work named “Bibliography of Bibliographies Published in Turkey
between 1928-1965”, which he prepared in 1967, and became one of the prominent names in
the field by preparing and encouraging the preparation of bibliographies on many different
subjects in the following years. Binark made an effort to establish the Republic Archives and
Departments of Documentation, which will be affiliated to the General Directorate of State
Archives, establishing with the Law No. 3056 in 1984 and, in this way, he cleared up what will
happen to the government documents, how they will be protected and how they will be made
usable in the future. With the same law, the Ottoman archives were established under the name
of the Ottoman Archives Department in Istanbul. İsmet Binark pioneered the initiation of
archiving education at the university level for the first time in Turkey; he gave lectures on
archiving at Ankara, Hacettepe and Gazi Universities for a long time. Binark, who started his
writing and publishing career in 1964, has nearly 60 copyrighted works on librarianship;
Turkish bookselling history and arts; Turkish archival history and modern archiving; our
cultural history; Armenian question; recent history of Turkish parliamentary and, biography
and bibliography. Additionally, he has more than 200 review articles and papers presented to
national and international congresses and meetings on these issues. Mr. Binark, whose some
works have been translated into foreign languages, also served as the Editor-in-Chief of the
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(former called) Turkish Librarians' Association Bulletin/ TLAB (1952-1986); (now called The
Journal of Turkish Librarianship, 1987- ), which is known as the oldest and the most essential
publication of our profession, between 1972-1982. Mehmet İsmet Binark, father of two, passed
away on July 1, 2021 in Ankara. We bow respectfully before his memory.

