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1952 yılında Kayseri Talas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi
babasının görevi nedeniyle farklı illerde tamamladıktan
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili
ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden
mezun oldu. Memuriyet hayatına 1980 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nda başladı. İlk görev yeri olan
Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde bir süre çalıştıktan
sonra aynı yıl TÜYATOK (Türkiye Yazmaları Toplu
Kataloğu) projesinde çalışmak üzere Ankara’ya geldi.
Proje 1992 yılı Temmuz ayında Milli Kütüphaneye aktarıldıktan sonra 2004 yılında emekli
olana kadar Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde önce Yazma Eserler Şube Müdürü
sonra Bilgi İşlem Şube Müdürü olarak görev yaptı. Ali Can’ın Türk Kütüphaneciliği, Çağdaş
Türk Dili dergileri ve AKÇEDER (Akbük Doğa ve Düşünce Derneği, http://www.akceder.com)
platformu başta olmak üzere çeşitli yayın organlarında çok sayıda görüş, düşünce, mektup,
çeviri ve tanıtım yazıları bulunmaktadır. Anısı önünde saygıyla eğiliriz.
Ali Can was born in 1952 in Kayseri, Talas. After completing his first and secondary education
in various cities in Turkey, he pursued his higher education at Istanbul University and
graduated with a double major in Turkish and Persian languages and literature. In 1980, he
began his professional career with the Turkish Ministry of Culture and Tourism. Following his
first position at the Public library of Kastamonu, he was appointed to TÜYATOK (Acronym for
the Union Catalogue of Manuscripts in Turkey) the same year and thus moved to Ankara. In
1992 whereby the project was transferred to the auspices of the National Library of Turkey, he
was reassigned to the Directorate of Libraries and Publications first as Chief of Manuscripts
Section and later as Chief of Information Processing Section where he worked until his
retirement in 2004. Ali Can has published extensively in various publications among which are
primarily the periodicals Turkish Librarianship. Contemporary Turkish Language as well as
the platform of AKCEDER (Akbük Association of Nature and though, http://www.akceder.com).
We wish to pay tribute to his dear memory on this issue.
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