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Öz
Geçtiğimiz Temmuz ayında vefat eden meslektaşımız Ali Can hakkında kaleme alınmış anı yazısıdır.
Anahtar Sözcükler: Ali Can; Türk Kütüphaneciliği; Türkiye.
Abstract
This is a memoir written about our colleague Ali Can, who passed away in last July, 2019.
Keywords: Ali Can; Turkish Librarianship; Turkey.
Kütüphanecilik camiasına katılışımın üzerinden otuz yılı aşan bir süre geçti. Bu süre içerisinde
kıymetli mesleğimizle ilgili pek çok mesleki etkinliğin içerisinde bulundum. Öğrencilik süreci,
sonrasında akademik/ bilimsel çalışmalar, uygulamaya dönük faaliyetler, sivil toplum koşturmaları…
Bu uzun faaliyetler sürecinde, akademide ve sahada çok sayıda insanla tanıştım.
Akademide hocalarım ve öğrencilerim, sahada meslektaşlarım… Yöneticilerim ve yöneticisi
olduklarım… Büyüklerim, küçüklerim, kuşak arkadaşlarım…
Bazılarıyla belirli sürelerde ve çeşitli zeminlerde (kurullar, oluşumlar, gruplar, projeler
vs.) birlikte bulunduk. Mesleğimizi bir adım öteye götürmek, büyüklerimizden emanet
aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak ve nihayet, mesleğimiz aracılığıyla gözbebeğimiz
Türkiye’mizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunmak, omuz vermek için.
Böylesine büyük ve kıymetli bir ülkü/ ideal odağında birlikte çalıştığım fedakârlardan
biriydi sevgili Ali Can.
Toplumsal yaşamın genelinde, özel olarak da küçük gruplarda (meslek, aile, sivil
toplum vs.) kişilerarası iletişim ve ilişkilerin her gün biraz daha zorlaştığı günümüzden geriye
doğru, birlikte uzun süre görev yaptığımız zamanlara baktığımda, ne kadar nitelikli ve kıymetli
günler yaşadığımızı özlemle hatırlıyorum. Onunla ve diğer arkadaşlarımla…
İçinde bulunduğumuz dönemde, bireyler ve gruplar ‘benmerkezci’ yaklaşımlarıyla ve
aynı çerçevedeki aidiyetleri sebebiyle, inanılmaz biçimde tarafgir davranabiliyor ve eşyaya bu
doğrultuda bakabiliyor. Ve ne yazık ki, bu tarafgir tutumlar günlük yaşamın bütün alanlarındaki
ilişkilere olumsuz şekilde yansıyor.
Bambaşka konular ele alınıp değerlendirilirken, sahip olunan ideoloji, düşünce sistemi
ve/ veya inanç odağında “ana konu” bir tarafa bırakılarak, bir anda aidiyetler üzerinden gönül
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kırıcı iletişim süreçlerine geçilebiliyor. Anlaşılmaz bir durum olarak, hemen her tartışmada
hayretle görülüyor ki, muhatap tarafların tamamı yüzde yüz haklı…
Ehliyet ve liyakat kavramları ağızlardan düşmezken ve uzmanlığa saygı adeta
kutsallaştırılırken, ilginç bir biçimde, aynı meslek içindeki profesyoneller dahi meslektaşlarının
uzmanlık alanlarına saygı göstermeyebiliyor.
Son derece doğal olarak, böyle bir ortamda gruplar ve organizasyonlar biçiminde belli
konular bağlamında bir araya gelmek; problemleri ve gelişmeleri farklı görüşlerin
penceresinden değerlendirmek ve bu kapsamda çözüm odaklı faaliyetler yapmak çok ama çok
zorlaşmış durumda.
Çeşitli konular odağında bir araya gelenler, -genellikle- bakış açıları ve dünya görüşleri
birbirine benzeyen bireyler olurken, problemleri ele alış biçimi ve çözüm önerileri de adeta bir tek
beynin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Farklı sesler ve farklı görüşler zihinsel faaliyet, tasarım ve
uygulama süreçlerinin dışında bırakıldığı için de açık ve net bir düşünsel çoraklaşma yaşanıyor.
Ülkemiz adına bu çok ağır, acı ve sürdürülemez tablonun temel sebeplerinden biri, tam
da yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız karmaşık durumdur.
Bu açıklamayı yapmaktan muradıma gelince…
Sevgili Ali Can ile belki birçok konu bağlamında farklı düşüncelerimiz ve aidiyetlerimiz
vardı. ‘Belki’ diyorum, çünkü Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) çatısı altında görev
yaparken, orada bulunmamıza sebep olan mesleki konuların dışında, aidiyetlerimize ait hiçbir
başlığı öne çıkararak üzerinde değerlendirme yapmadık, dolayısıyla tartışma yaşamadık.
Elbette sadece onunla değil, bütün grup arkadaşlarımızla birlikte. Adeta bu bağlamda yazılı
olmayan bir centilmenlik anlaşması imzalamış gibiydik.
Mesleğimizin ve meslek dergimizin kıymetini artırmaya yönelik değerlendirmelerin
yapıldığı TKD Genel Yönetim Kurulu toplantıları ile Türk Kütüphaneciliği dergisinin yayın
toplantılarında, mesleki problemlerin çözümü ve yeniliklerin izlenmesi gibi konuların dışına
çıkıldığına hiçbir zaman şahit olmadım.
Hem kendi içimizde hem de camiamızın genelinde, ayrım yapmaksızın meslektaşlarımızın
uzmanlık alanlarına saygı duyar, elde ettikleri başarıları gönülden alkışlardık. Mesleğimizin
gelişmesi ve meslektaşlarımız ile diğer kütüphane çalışanlarının özlük hakları kapsamında, yani
zorunlu haller dışında siyasi kurumlar ve kişilerle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmaz,
olumlu veya olumsuz yaklaşımlar sergilenmezdi toplantılarımızda.
Ülke geneli kapsamında, önceki kısımda özetlemeye çalıştığım günümüze dair gri-siyah
manzaraya karşılık, mazide kalan bu pembe tablonun çizilmesinde değerli Ali Can’ın çok
büyük katkısı olduğunu ifade etmeliyim.
Daima mütebessimdi. Hiçbir gün, hiçbir konunun değerlendirmesinde, en farklı
görüşlerin dillendirildiği anlarda dahi bir kez olsun sesinin yükseldiğini görmedim. Son derece
sakin bir şekilde ve iyimser yaklaşımla bakabilirdi en farklı düşüncelere bile. Görüşlerinde
kararlı olmakla birlikte, uzlaşmacı bir yaklaşım sergiler; başka görüşleri objektif bir şekilde
değerlendirerek, eğer o görüşler daha mantıklı gelirse, hiç yüksünmeden ve itiraz etmeden kendi
önerisinden vazgeçebilirdi.
Bu pozitif kimliğini ve takım arkadaşlığını cömertçe sergilediği toplantılarımızda, yaşça
çoğumuzdan büyük olduğu halde, bilhassa dergi çalışmalarımızda biten çayları hemen her
defasında bıkmadan o doldurur, TKD’ye daha az maliyeti olsun düşüncesiyle toplantıların
klasik yemeği haline gelen ‘kaşar-simit’in servislerini de o yapardı. Son derece mütevazı bir
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şekilde… O demlerde, onun elinden ikram edilen çayın ne kadar lezzetli olduğunu söyler ve
her defasında çaylara sevgisini kattığını vurgulamadan edemezdik, hoş gülüşmeler arasında.
Ona dair pek çok güzellikten söz edilebilirse de, can Ali’yi tanımlayabilmek konusunda
hepsi yetersiz kalır.
Nur içinde yat güzel gönüllü, güler yüzlü Ali Can.
Mekânın cennet olsun inşallah.
Rabbimizden rahmet ve mağfiret diliyorum senin için.

