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Bu hafta Kütüphane Haftasını kutladık. 
Malum hastalık yüzünden istediğimiz 
gibi kutlamalar düzenlemekten mah-

rum kalsak da yine de bu hafta dolayısı ile ki-
taplar ve yazarları hatırlandı. 

Kitap deyince bir durup düşünmek gerekir. 
Nedir kitap? 

Kitap onu anlayan insan için şu vasıfları ta-
şır…

“Ondan sessizlik istendiğinde dilsizdir, 
Konuşturmak istersen eğer bir hatip olur. 
Kitap sayesinde bir ay içinde bir uzmanın 

ağzından bir ömür boyu öğrenemeyeceğin ka-
dar çok şey öğrenirsin. 

Bu yüzden bilgiye borçlanmış olmazsın. 
Kitap seni kötü insanlarla düşüp kalkmak-

tan onlarla dost olmaktan korur.
 Aptal ve anlayışsız insanlarla ilişki kurmak-

tan kurtarır. 
Gece gündüz seninle birliktedir. 
Yolculuklarında yoldaşın olur. 
Yerleşik bir yaşam sürerken sana itaat eder. 
Eğer gözden düşersen, kitap sana yine hiz-

met etmeye devam eder.
 Sana doğru ters rüzgârlar eserse kitap seni 

terk etmez, sırtını dönmez. 
Öyle zaman gelir ki kitap yazarından üstün 

olur.”
*

Müslümanların bilim tarihine katkı yap-
tıkları, İslam güneşinin dünyayı aydınlattığı 
dönemlerde kitaplara çok önem verilmişti. Bu 
ışık Bağdat’ta bulunan Beytülhikme’den ya-
yılmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinden top-
lanan kitaplar Bağdat’a getirilmekte, burada 
bulunan âlimler tarafından Arapçaya tercüme 
edilmekte idi.  Bu tercüme işine o kadar önem 
veriliyordu ki her dilden yazılan kitabı tercü-
me edebilecek dil bilgisine sahip olan bilginler 
Bağdat’a özel olarak getiriliyor, Beytülhikme’de 
görevlendiriliyorlardı. 

Bu dönemde Grekçeden Arapçaya tercü-
me yapan âlim sayısı 47 idi. Farsçadan Arapça-
ya tercüme yapan 16, Sanskritçeden tercüme 
yapan 3 âlim Beytülhikme’de görev yapıyordu. 
Hatta bu dönemde Halife Me’mun tarafından 
Grekçeden yapılan tercümeler için 300 bin di-
nar ödendiği anlatılır.

* 
Kitaba bu kadar değerin verildiği o yıllarda 

İslam devleti Dünya’ya bilimin ışığını yayıyor-
du. 

Anlatacağım bir kısa hikâye ile Abbasilerin 
kitaba ve bilgiye vermiş oldukları değeri bir kez 
daha anlatayım istiyorum. 

Abbasi Halifesi Harun Reşid’in oğlu 
Me’mun döneminde Doğu Roma İmparatorlu-
ğu ile yapılan bir savaş sonrası binin üzerinde 
Roma soylusu esir alınır. Esir düşen bu soylu-
ların serbest bırakılması için o güne kadar gö-
rülmemiş bir teklifle karşılaşır Roma. Me’mun 
İmparatordan esirlerin serbest bırakılması 
karşılığında nadir elyazması kitap ister. Yapı-
lan pazarlık sonrası serbest bırakılan bin Roma 
soylusuna karşılık ender bulunan bir düzüne 
kitap Bağdat’a gönderilir. 

*
Yukarıda verilen örnekler İslam’ın kitaba 

ve okumaya verdiği önemi anlatan küçük ör-
neklerdir. Maalesef bugün bu bilinci kaybettik. 
Okumak ve öğrenmek bizlere zül geliyor. Bi-
rilerinin anlattığını dinlemek ve ona inanmak 
daha kolay geliyor. Kitabın ve okumanın de-
ğerini tekrar kavramamız dileği ile Kütüphane 
Haftanızı kutlar, bol okumalar dilerim.
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SERPİL 
YALÇINKAYA

HAYALLERİM, KİTAPLARIM 
VE KÜTÜPHANEM

Y ıllar yıllar önceydi. Üniversiteden yeni 
mezun, yüksek idealleri olan, her şeyi 
başarabileceğine inanan toy bir genç 

kızdım. Şehir dışında yüksek lisansa başlamış, 
tüm hayallerimin gerçekleşeceğine inandığım 
en büyük adımımı atmıştım.

Bir arkadaşımın uzak akrabası olan biriyle 
tanıştırılıp ev arkadaşı olmuş, eşyalarımı taşı-
mış, artık okuluma gidip geliyordum. Enerjim 
o kadar yüksekti ki dersler ve laboratuarda 
geçirdiğim uzunca saatler beni yormuyor, 
okul çıkışı boş vakitlerimi nasıl değerlendiri-
rim diye arayışlara giriyordum.

Derken hocalarımdan biri dilersem okul 
kütüphanesinde yarı-zamanlı olarak çalışabi-
leceğimi söyledi. İnanamıyordum…

Kırk yıl arasam böyle güzel bir iş denk ge-
tiremezdim. Zaten hocamız da kitaplara düş-
kün olduğumu fark ettiğinden beni bu göreve 
uygun görmüştü. Teklifi hemen kabul ettim. 
Böylelikle en sevdiğim ilgi alanımı oluşturan 
kitaplar ve kütüphane sayesinde az miktar 
harçlığımı da çıkartmış olacaktım…

Boş zamanlarımı değerlendirmenin en 
etkili, en güzel yolunu bulmuş, pür neşe için-
de önüme bakıyordum artık. (Yıllar sonra bu 
satırları yazarken o günleri hatırladığımda, 
içimde sönen, söndürülen heyecanların, tut-
kuların, boşa giden azim ve gayretin buruk acı 
tadını hissediyorum şu an... Ama konumuz 
bugünlük bu değil. Sadece, genç bir dimağın 
içinde yanan ateşle, başarı hırsı ile kendi adı-
na, ailesi, toplumu, ülkesi adına neler neler 
yapma hayalleri ve güdüsüyle hareket ettiğini 
anlamanız için küçük bir anekdottan bahset-
miş oldum size. )

Her neyse efendim…
Kütüphanemiz sadece okul öğrenci ve 

hocalarına değil, herkese açıktı.  Dışarıdan 
gelen pek yoktu gerçi. Yeni yeni internetin 
yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde, araş-
tırmaya gelenler ile bilgisayarda işi olanlar 
çoğunluktaydı. Bense her gün kitaplara do-
kunuyor, çoğu branş konularındaki kitapların 
ne anlattığını bilemesem de içlerinden birini 
elime alıyor, cildi ve kapağı üzerinde ellerimi 
gezdiriyor, ara sayfalarından rastgele açarak o 
günkü seçimim sayesinde hem verimli vakit 

geçiriyor, hem de bu yeni öğrendiğim şeyleri 
zihnime kaydediyordum. Kimi zaman saçma 
olduğunu düşünsem de çok eğlenceli geliyor-
du bana. Hiç bilmediğim konular, anlatımlar, 
çizimler, grafikler… Bambaşka dünyaları, kı-
taları keşfetmek gibiydi bu…

Aradan aylar geçmişti. Bana işimi ayarla-
yan hocam (kendisi kütüphaneden sorumlu 
öğretim üyesiydi) gelecek ayki kütüphaneler 
haftası için neler yapılabileceğini, hangi etkin-
likleri düzenleyebileceğimizi sormuştu.  Tam 
da beklediğim soruydu bu aslında. Çünkü 
uzun zamandır, kütüphanenin -amacına daha 
uygun-kullanımını nasıl sağlayabiliriz diye 
düşünmekteydim.

Hemen hazır cevap konuşmaya başladım. 
“Hocam buraya gelip kullanan kişi sayısı bel-
li ve sınırlı, kütüphanemiz herkese açık ama 
dışarıdaki çoğu kimse bunu bilmiyor bence. 
Ayrıca içerdeki kitaplar da daha çok akademik 
nitelikli. Keşke biraz da okumalık kitaplarımız, 
çocuk kitaplarımız filan olsa!” Hoca büyük bir 
kahkaha atarak “Okumalık kitaplar, haaaa” 
deyince ben ne kadar absürt bir kelime kul-
landığımı anladım, hatamı düzeltmek için he-
men ağzımı açsam da hoca “Tamam anladım 
ben ne demek istediğini, haklısın. Yönetimle 
konuşalım, bakalım ne diyecekler” dedi ve 
gitti. Anlatacaklarımı düzgün ifade edeme-
sem de bu vesile ile hâsıl olmuştu düşünce ve 
hayallerim. 

İki gün sonra hocamız tekrar geldi kütüp-
haneye. Koyu kahverengi, ahşap, kocaman 
bir masanın arkasında eski yırtık, yeşil deri 
sandalyede oturan çelimsiz beni, kütüpha-
neye ilk defa gelen birisi karşı kapıdan gir-
diği ilk anda fark edemezdi. Ama hoca daha 
kapıdayken adımı seslenerek girmişti içeri 
“Hadi bakalım Serpil Hanımcığım, sen iste-
din bunu, sen tamamla. Şöyle okumalık bi 
kitap listesi(yanlışımı takılma amaçlı yüzüme 
vurmak hoşuna gidiyordu elbet) ile her ne 
işimize yarayacaksa(çocukların fakülte kütüp-
hanesine gelebileceklerini düşünmüyordu) 
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birkaç da çocuk kitabı seç, ben bi baka-
yım listene. Getirtelim bakalım.” Çok 
mutlu olmuştum. Zaten kendime almak 
istediğim upuzun kitap listemden bazı ki-
taplarla, epeyce çocuk kitabının da yer aldığı 
listeyi hemen o ikindin hocaya teslim ettim.

Diğer günlerde ben, birkaç gün sonra tes-
lim edilecek kitaplar için, çoktan rafları düzen-
lemiş, hatta çocuk kitapları için özel bir alan 
bile ayarlayabilmiştim.

Bir taraftan da korkum şuydu! Benim lis-
temde çocuk kitapları vardı ve eğer gerçek-
ten bu kitaplar da alındıysa okuyacak çocuğu 
nereden bulacaktım. Hem hocama mahcup 
olmamalı hem de isteyen herkesin kitaplara 
ve kütüphanemize ulaşımını sağlamanın bir 
yolunu bulmalıydım.

Cesurca bir iş yaptım. Yukarıda bahsetti-
ğim ev arkadaşımın matbaacılık yapan ikinci 
kuşak kuzenine kütüphaneler haftası ve fa-
külte kütüphanemiz hakkında bilgiler içeren 
bir metni ulaştırıp uygun fiyatlı el broşürü 
hazırlamasını rica ettim. Madem bu yola çık-
mıştım, fedakârlık da yapmalıydım. Broşürleri 
bastırmak -her ne kadar benim kazandığım 
ücretin çok daha fazlası bir ücrete mal olmuş 
olsalar da- daha sonra anlayacaktım ki yaptı-
ğım en güzel eylemlerden biri olacaktı.

Şehrin dış mahallelerinden birinde yer 
alan okulumuz etrafında, birkaç arkadaşımı 
da organize ederek o broşürleri iki günde da-

ğıttım…
Kütüphaneler haftasında yenilenmiş ha-

liyle kütüphanemiz tekrar faaliyete geçmiş 
oldu. Şimdi daha zengin içerikli, her yaşa, 
herkese hitap eden eserlerin de bulunduğu 
bir ortamdı artık. Ama o ilk günlerde gelen 
giden açısından pek de bir değişiklik olmadı.

Aradan birkaç hafta geçtikten sonra, bir 
gün, iki küçük kız çocuğu, kucaklarında 2-3 
yaşlarında bir bebekle utana sıkıla kütüpha-
neye geldiler.  Diğerinden daha büyük oldu-
ğu anlaşılan esmer, uzun saçlı kız “ Şey abla, 
bizim okulda öğretmenimiz ödev vermişti, 
araştırma yapacakmışız, biz bilemedik, an-
nem de buraya gönderdi bizi” dedi, kuca-
ğındaki bebeği düşürmemeye çalışırken. 
Kurallarımız gereği her ne kadar içeri bebek 
alamayacağımı söylemem gerekliyse de bu ilk 
gelen çocukları kaçırmak istememiştim… Şi-
lan, Berfin ve Bayram’la ilk tanışmamız böyle 
gerçekleşti o gün. Mardinli bir ailenin çocuk-
larıydılar. 9 kardeştiler. Babaları inşaatta ça-
lıştığı için buraya taşınmışlar ve bu kenar ma-
hallede sobalı, bahçeli eski bir evde yaşamaya 
başlamışlardı. O ilk günlerde şiveleri bana çok 
ilginç geliyor, kimi zaman anlatmak istedikle-
rini tam olarak anlayamıyordum bile.

İlerleyen günlerde -şu an adını hatırlaya-
madığım -diğer erkek kardeşleri ve bir süre 
sonra kuzenleri de gelip gitmeye başladılar 
kütüphanemize. 
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Her gün okuldan çıktıklarında geliyorlar, 
okul çantalarını hızlıca boş sandalyelere sıra-
layarak oturup ödevlerini yapıyorlar, ardından 
raflardaki (onların tabiriyle rengârenk, şimdi-
ye kadar hiç görmedikleri harikalar ötesi) ki-
tapları okumaya başlıyorlardı.  Kimi zaman “O 
kitabı önce ben almıştım, hayır ilk ben almış-
tım” gibi sürtüşmeler de yaşanmıyor değildi. 
Ödevlerinde ve okudukları kitaplarda bileme-
dikleri yerleri gelip soruyorlar, artık eskisi gibi 
utanıp sıkılmıyorlardı.

Az peltek, o tatlı konuşmasıyla Berfin bir 
gün gelip elindeki kitapta yazan “küpeşte” 
kelimesini bana sorduğu günü hiç unuta-
mıyorum. Zar zor okuduğu bu kelime neydi 
ki? Ne demek olduğunu anlattım kendisine. 
Renkli, meraktan kocaman kocaman açılmış 
gözleriyle o kadar masum dinlemişti ki açık-
lamamı. Abla biliyor musun? dedi. Ben hiç 
deniz görmedim. Suyu mavi değil mi? Bir 
de tuzluymuş. Annem dedi ki; bardağa suyu 
doldurun, üzerine de tuzu atın, işte size deniz, 
dedi. Hem ben hiç gemi de görmedim, biliyor 
musun?.. Abim kâğıttan gemi yapıp yoldaki 
suyun içinden yüzdürüyor ama hemen yan 
yatıp ıslanıyor gemimiz, gitmiyor. Ama ki-
taplardakiler çok çok güzel, çok insan biniyor 
içine, hiç yan yatmıyor. Biliyor musun, büyü-
yünce ben de gideceğim gemiye binmeye…

O an anlamıştım. Kitapların bir çocuğun 
ruhunu nasıl inşa edebileceğini… Ulaşamadı-
ğınız şeyleri nasıl da önünüze serebileceğini, 
ulaşılabilirleştireceğini; hayal dünyanızı-ufku-
nuzu nasıl da açacağını ve daha da önemlisi 
kendine amaç edinebilmeyi nasıl da sağladı-
ğını…

Geçenlerde duydum; Şilan çoktan mü-
hendis olmuş, Berfin de üniversite son sınıfta 
dil öğrencisiymiş. Denizi ve gemisi olan bir 
üniversitede mi okuyor onu öğrenemedim; 
ama biliyorum ki o okuduğu kitaplarla, geliş-
tirdiği zihin dünyasıyla çoğu şeyi başarabile-
cek donanımda bir yetişkin artık.

Şilan, Berfin, Azad, Cömert, Bayram ve 
ardı ardına kütüphanenin dolup taşmasına 
sebep olan o çocuklar, her biri nerede, ne ya-
pıyorlar şimdi? Okuldan çıkar çıkmaz koşarak 
geldikleri o kütüphane onların hayatlarının ne 
kadarını inşa etti acaba? O günkü hallerini, 
merak ve iştahla kitaplara, kitaplardaki dün-
yalara, sarılmalarını hatırladıkça, her birinin o 
benim hayalimdeki, ideallerimdeki kişi olma-
ya daha çok yaklaştıklarını hissediyorum.

Peki, şu an ki yaşamımızda eline telefon, 
tablet tutuşturduğumuz, dolayısıyla okuma 
zevkinden, kitap ve kütüphanelerden mah-
rum bıraktığımız biricik evlatlarımız, idealleri 
ve gelecekleri…

Bu kitap masal diyene masaldır fakat
bu kitapta halini gören, kendini anlayan kişi de erdir.
                                                    (Hz. Mevlânâ)

MESNEVÎ ve MASAL
Ne yazık ki Mesnevî’ye masal, hikâye diyenler oldu,
Orada  kendini  bulup  ders  çıkaranlarsa felah buldu.
                                                           (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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HÜZEYME
YEŞİM
KOÇAK

KELİMELERİN ŞEREFİNE

Gamlandırır, hoş eder, gururlandırır, 
savaş verir, öfke kaygı saçarlardı, dil-
bazlardı.

Kelimeleri dinliyorum gözlerim kapalı…
Kelimeler kavramlara, kavramaya, seçi-

lene göre zihin açıcı ya da kısıcı okumalara 
dönüşüyor; hatta yeni bir Ben’in oluşumunda 
rol oynuyordu. 

Yaraları deşip, kapatıyordu… Kişiyi dört 
mevsim uykularına yatırıyordu.

Onlarla cümleler kuruyor, yeni alfabeler 
icat ediyorduk. Kitap misali d/okunuyorduk.

Sayfalarımızı anlamlı sözcüklerle dolduru-
yorduk. Karalamalarımız vardı, müsveddele-
rimiz…

İnsanî mücadelelerimizin güzel olması; 
başka dünyalara, ötelere hazırlanmak gere-
kiyordu.

Elbiselerimiz çeşit çeşit sözcüklerle beze-
niyordu. Kelimelerden tablolar yapıyorduk. 
Portreler çiziyorduk.

Kelimelerle tozutuyorduk. Silahlanıyor, 
rollere bürünüyorduk.

Günlük hayatımızda da kelimelerle ya-
şardık. Bazen tevziat dağıtım sıkıntısı olurdu. 
Neyi, kime, hangi olaya sarf edeceğimizi, nasıl 
değerlendireceğimizi, haklı kelimelerin nerde 
bulunduğunu bilemezdik. 

Yanlış yerlere koyardık, belki görmezden 
gelirdik. Raf üstünde, belden aşağı, baş tacı…

Kitaplar gibi puslanır, kirlenir, tozlanırlardı.
Beyinde, ruhta bir cümbüş kopardı. Keli-

meler de ağlardı.
Varlık cümlesindeki kelimelerdik hepimiz. 

Eylemlerimiz de bir kelimeydi. 
Kimileri gizli olsa da, bir yerlere yazılırdı, 

kazınırdı. Ürerdi, bölüşülürdü.
Marazlıydı bazıları, hastalık yapardı. İlaçtı 

kimileri, Hekim /Hâkim kontrolünde alınma-
lıydı. Kılavuzlara dikkat etmeliydi.

Ağızda sakızlar, dillere pelesenk olmuşlar, 
çirkefler vardı. Ayakaltında çiğnenir dururlardı.

Yanlış, tersten okunurlardı… Tuzaklardı, 
kazıklardı.

Kuşdiline benzerdi bazen, Anka olup Si-
murg’u bulmak için uçarlardı.

Ehlinin elinde raks ettirilirdi… Çağlara 
seslenirdi. 

Gönül telini titretirdi. Belki her dilden, her 

telden çalardı.
Nağmeliydi, cazibeliydi, işveliydi. Peşine 

onca adam(!) takardı.
Herze yerdi, caz yapardı, nazlanırdı, kafa 

tutardı. Silahlanırdı, pusatlanırdı.
Bir çocuğun elindeki elma şekeriydi; atom 

bombası, cımbız ve ayna… Haydi, koş sen de! 
Adamını bul, oyna!

Ol koca deryadan kelimeler aşırıyorum, 
taşırıyorum.

İdrakten idrake değişen kelimeler; cehlin 
sözcükleri.

Avucumda kelime ölüleri... Sonra Sur 
öpücüğü… 

Kelime Oyunları, kelime asmaca/ atma-
ca… 

Beraat eden sözcükler, göğe doğru kanat-
lanıp giderler. 

Kimileri “cins” olur, hoşlukla sevdirirler.
Kaç kelimenin koynunda uyudum, kaçıyla 

sabahladım, evler kâşaneler tasarladım.
Sıhhatli ve naif, kitap gibi çocuklar pey-

dahladım.
Kelimeler topla, uçur benim için.
Renkli bir şarap damıt! Kelimelerin şere-

fine!
Gönüller şenlensin!
Kadehler dolsun! 
Serapa Aşk olsun!
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BİR ŞİİR MECMUASI:
“GÜLZÂR-I ÂSÂR”

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ

Bizde şiir mecmuası denilince genel-
likle “Mecmûatü’n-nezâir” (Ömer b. 
Mezid), “Câmiu’n-nezâir” (Eğridirli 

Hacı Kemâl), “Mecmau’n-nezâir” (Edirneli 
Nazmî), “Pervâne Bey Mecmuası” (Pervâne 
Bey) gibi daha çok Divan şairlerinin gazelle-
rinden seçmelerin bir araya getirildiği eser-
ler akla gelir. Ancak 19. yüzyıldan itibaren 
“Nevâdiru’l-âsâr” (Recaizade Ahmet Cev-
det), “Müntehabât-ı Mesari u Ebyât” (Bur-
salı Mehmet Tahir), “Unutulmaz Mısralar” 
(İ. Hilmi Soykut) ve emsali bazı çalışmalarda, 
“Klasik Türk Şiiri”nden hikmetli beyitlerin bir 
araya getirilmiş olduğunu görüyoruz ki bu 
vadide Abdurrahman Nâcim’in (ö. 1895) der-
lediği ve pek bilinmeyen “Gülzâr-ı Âsar” adlı 
bir eser daha vardır ki yazımızda kısaca onu 
tanıtmak istiyoruz.

1309/1893 yılında Beyrut’ta basılan (272 
s.) bu eser Arapça, Farsça ve Türkçe hikmetli 
beyitlerden oluşmaktadır.

Abdurrahman Nâcim, eserin “Giriş”inde 
“Besmele” “Hamdele” ve “Salvele”den sonra 
(mealen) şöyle der:

“Arap, Fars ve Türk şiirinde birçok hik-
metli beyitler olmasına rağmen, bunlar da-
ğınık halde bulunduğu için gerektiği şekilde 
faydalanmak mümkün olmamaktadır. Bu 
sebeple, beyitlerin ilk harfine göre alfabetik 
olarak tertip ettiğim bu mecmuaya ‘Gülzâr-ı 
Âsâr’ adını verdim.”

“Gülzâr-ı Âsâr”dan Arapça ve Farsça ta-
dımlık birer örnek sunduktan sonra Türkçe 
hikmetli beyitlere geçelim:

“Leyse’l-yetîme’llezî kad-mâte vâlidüh
İnne’l-yetîme yetîmü’l-ilmi ve’l-edeb” (s. 

201) 
(Babası ölen yetim değildir. Gerçek yetim, 

ilim ve edepten mahrum olan kimsedir.)
“Tâs-ı hammâmest in dünyâ-yı dûn
Her zamân der-dest-i nâ-pâkî diğer” (s. 

154)
(Bu dünya, hamam tasına benzer. Her za-

man bir başka kirlinin elindedir.)
Şimdi esas konumuz olan Türkçe beyitle-

re geçebiliriz:
“Bî-hûdedir kemâl ü dirâyet zamânede

Bâb-ı kibâr-ı asra hüner intisâbdır
Hikmet, nizâm-ı âlem-i kevn-i fesâdı hep
İhlâl eden müdâhane vü irtikâbdır” (s. 60)
(Günümüzde liyakatli, dirayetli olmak 

boşunadır. Hüner, devlet büyüklerinin safına 
katılmaktır. Oysa dünya nizamını bozan dal-
kavukluk ve rüşvettir.)

“Tasaddur kılsa ger nâdân ne gam fevkin-
de dânânın

Olur hâr u has üstünde Güher altında der-
yanın” (s. 71)

(Cahil, âlimin üstünde bir makama otur-
sa şaşılmaz. Zira çer çöp denizin üstünde, inci 
altında olur.)

“Cihânda devlet eder aybın âdemin mes-
tur

Günah ederse de farzâ sevabdır derler
Çıkınca nâmı mey-âşâmlıkla bir rindin 
Elinde âb görülse şarâbdır derler.” (s. 85)
(Dünyada makam-mevki sahibi olmak in-

sanın ayıbını örter. Faraza günah işlese sevap 
işledi derler. Oysa bir rindin adı içkiciye çıksa, 
elinde su görseler şarap derler.)

“Halka kin eyleme ger varsa mürüvvet 
sende

Seni zemm eyleyeni medh ile kıl şermen-
de

Ehl-i irfân ile külhanda geçinmek yeğdir 
Cühelâ ile safâ eylemeden gülşende.” (s. 

99)
(Sende insanlık varsa kimseye kin gütme. 

Seni kötüleyeni methederek utandır. Cahil-
lerle gül bahçesinde zevk ü safa sürmekten, 
âlimlerle külhanda yaşamak yeğdir.)

“Dâne vermez hırmanından merdüm-i 
dânâya çarh

 Bezl eder varını ammâ bulsa bir nâdâna 
hep.” (s. 110)

(Felek, âlime harmanından bir tek buğday 
tanesi vermez. Ama cahile varını yoğunu ve-
rir.)
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“Kalem feryâd edip ağlar mürekkeb
Bize câhil yüzü gösterme yâ Rab” (s. 182)
(Ya Rabbi bize cahil yüzü gösterme diye 

kalem feryat eder, mürekkep ağlar.)
“Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık 

budur
Kalb-i mûru dest-gâh eyle Süleymanlık 

budur 
Gerçi her bir derde vardır bir tabîb-i çâ-

re-sâz
Nabz-gîr-i kalb-i mahzûn ol ki Lokmanlık 

budur” (s. 195)
(Kimsenin kalbini kırma, sultanlık budur. 

Karıncanın kalbini kazan, Süleymanlık budur. 
Her bir derdin tabibi varsa da sen kimsesiz 
mahzunların nabzını tut, Lokmanlık budur.)

“Gûşe-i râhat idi kabrin azâbı olmasa
Hoş teferrühgâh idi mahşer hesâbı olma-

sa” (s. 196)
(Azabı olmasa kabir rahat bir yerdi. Hesa-

bı olmasa mahşer hoş bir mesire alanı idi.)
“Nâ-ehl olur muârız-ı ehl
Her Ahmede bulunur Ebû-cehl.”  (s.224)
(Ehliyetsiz kişiler ehil insanlara hep karşı 

çıkar. Bunun için her Ahmet’in karşısında bir 
Ebucehil vardır.)

“Gülzâr-ı Âsâr”ın sonunda “Râh-nâme-i 
Diyarbakır” adı altında Abdurrahman Nâ-
cim’in Farsça 238 beyitlik bir manzumesi yer 
almaktadır ki tarih ve kültürümüz açısından 
çok değerlidir. 1302/1886 yılında Diyarbakır 
istinaf mahkemesi reisliğine tayin edilen A. 
Nâcim Efendi, İstanbul’dan hareket ederek 
Samsun, Amasya, Tokat, Sivas ve Malatya 

yoluyla Diyarbakır’a varır. 
Yolculuk esnasında uğradığı köy, kasaba 

ve illerdeki müşahedelerini ve tanıştığı yöne-
ticiler hakkındaki mülahazalarını anlattığı bu 
manzumeyi himmet ehli birisi Türkçeye çe-
virse kanaatimizce çok büyük bir hizmet ifa 
etmiş olur.

Kısacası; Abdurrahman Nâcim’in “Gül-
zâr-ı Âsâr”ı bir hikmetli beyitler antolojisi hü-
viyeti arz etmektedir. Bu haliyle eser; Arap, 
Fars ve Türk Edebiyatının belli başlı hikmetli 
beyitlerini bir arada görmek isteyenler için 
büyük bir hazinedir.

Gülzâr-ı Âsâr’ın mukaddimesi

 

KİTAP
Şu yalan dünyada kitaptan daha sadık bir dost var mı?
Kitaplarla dost olanlar bilmem başka dost ararlar mı?
                                                   (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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FATMA 
ŞEREF
POLAT

KİTABIN EN HEYECANLI YERİ

Yaz tatilinin ortalarında bir gündü. Sa-
nırım lise birinci sınıfı bitirdiğim yıl. 
Temmuz sonu gibi evde bir yemek 

daveti telaşı… Ramazan mıydı hatırlamıyo-
rum ama evde erkenden bir hazırlık koştur-
macası vardı ve üç sofralık bir akraba eş dost 
davetliydi. Davet olduğu zaman nasıl tatlı bir 
telaş olur, nasıl da herkes bir şey eksik olma-
sın, her şey tam zamanında en güzel şekilde 
sunulsun diye uğraşır bilirsiniz. Hele de asıl 
sorumlu siz değilseniz yandan yardımcı ol-
mak kadar keyiflisi yoktur. Hatta ufak tefek 
bir iki ayrıntıyı hallederek ziyafet sonunda ta-
mamı kendi eserinizmiş gibi gururlanmak da 
cabası… Öyle ya çorbada tuzun sofrada güler 
yüzün bile önemi büyüktür.

O zamanlarda henüz hayatımda bir kişi-
nin bile karnını, sadece kendi ellerimle ha-
zırladığım yemeklerle doyurmaktan sorumlu 
olmadığımdan bunun ne kadar zor iş oldu-
ğunun farkında değildim. Fakat aynı anda, 
birçok kişiye, bütün yemeklerin taze, sıcak, 
kıvamında ve zamanında sunmanın hepsi 
hazır olsa bile ciddi bir maharet gerektirdiğini 
anlıyordum. En azından önceki davetlerden 
böyle bir tecrübem vardı. Bunun üstüne bir 
de annemin kendine has olmazsa olmazları 
ekleniyordu. Bazı yemekler önceki günden 
yapılıp dinleniyor, bazıları ise son gün yapıl-
mış olarak, bekletilmeden taze, sıcağı sıcağına 
misafire ikram ediliyordu.

O gün de sona kalan epeyce iş vardı ki, 
bahçedeki eski kilimlerden yapılmış hamak-
vari salıncağıma uzanmış kitap okurken an-
nemin yengem ve ablamlara arka arkaya 
emir talimat yağdırdığını duyuyordum. Evin 
en küçüğü olarak her zaman bana getir götür 
işleri havale edildiğinden yemek pişirmek gibi 
tecrübe gerektiren işlerden hele de misafir 
geleceği bir gün uzak tutulduğumdan elim-
deki romana dalıp gitmiştim. Bana iş düşerse 
nasıl olsa sesleniyorlardı.

Zaten bir kulağım oradaydı bütün ruhum-
la Louisa May Alcott’ın 1868’de yayımlanan 
eseri Küçük Kadınlar’ın dünyasında yaşıyor-
dum. Roman her ne kadar, Amerikan İç Sava-
şı sırasında New England’da ayakta kalmaya 
çalışan, eşi savaşa gitmiş bir anne ve dört kızı-
nı anlatsa da ben çoktan yazar olmak isteyen 

Jo ile kendimi özdeşleştirmiştim. Kurtuluş Sa-
vaşına giden babamı çok özlemiş ve annemle 
ablamlara bunu hissettirmeye çalışıyordum. 
Romanda abilerimin olmaması üzücüydü ta-
bii ki onlarsız bir dünya düşünemiyordum. Bu 
yüzden hayalimde onları da babama yardım 
etmek üzere cepheye yolladım. Elbette sağ 
selamet gelmek üzere. Romanın böyle bir gü-
zelliği vardır işte. İstediğiniz sonu kurabiliyor-
dunuz kelimelerinizle… Kısacası hem okuyor 
hem içimde Anadolu’da geçen bir başka ro-
man yazıyordum. Sevgi, dayanışma, ölüm, 
savaş ve barış, insanın kendi idealleriyle aile-
sine ve topluma karşı sorumluluğu arasındaki 
çatışma, kahramanların canlı kanlı aramızda 
yaşayan karakterler olması elimdeki eseri ol-
dukça çekici kılıyordu.

Ancak Avrupa seyahatine halaları ile ge-
çinmeyen Jo mu yoksa daha yağcı görünen 
Amy mi gidecek derken, hala Amy’i seçti ve 
roman aniden bitti. İnanamadım. Kitabı evi-
rip çevirip şöyle bir baktım. Zaten babamın 
kitap dolu bir bavulunda bulduğum eski yapıt 
oldukça yıpranmıştı. Kapağı ve ilk sayfaları 
kopmuştu, yoktu. Son yapraklar da öyle… 
Birinci sayfadan başlamasına ve -Son-yazan 
yere kadar devam etmesine şükrediyordum. 
Yazar adı yoktu ki böyle bir yerde noktaladığı 
için kızayım. Yazarını ve ikinci cildini çok son-
ra bulacağım kitap öylece elimde kalmışken 
annem seslendi. 

“Halandan kıyma makinesini alıp gel he-
men! Hiç durma koşarak git gel, çekilmiş et 
yok yeterince, seni bekleyeceğiz!”

Köyde kasap bulunmadığı için, manuel et 
çekme makinesi ile buzlukta saklanan parça 
etler köfte, dolma, mantı gibi yemekler için 
son anda hazır edilirdi. İşte bütün ziyafeti kur-
tarma görevi yine bana düşmüştü. Şaka bir 
yana durumun ciddiyetini çok iyi kavradım 
hemen kalktım. Anneme, merak etmemesini 
hemen getireceğimi söyleyerek yola koyul-
dum.
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Temmuz’un o hoş sıcaklığı, bahçe kapısı-
na kadar olan kısmından koşarken her zaman 
duyduğum kadife çiçeklerinin, o keskin, o hoş, 
çok sevdiğim, kokusu etrafımda bana destek 
olurcasına dolaşıyordu. Aniden biten yaşan-
mış bir hikâyenin hüznü gibi kitabın sonu… 
Üstelik henüz tatilin ortasındayken elimde 
okuyacak başka bir eserin kalmamış olması 
içimde sızı olarak duruyorsa da hızımı kes-
miyordum. Annem beni bekliyor ve akşam 
her şeyin vaktinde hazır olması benim elime 
düşmüş görünüyordu. Bu kez ziyafetin kaderi 
gerçekten bana bağlıydı.

O tempo ile çok uzak olamayan halamın 
evi yirmi dakika sürmüş müdür bilmiyorum. 
Avlunun maviye boyalı demir kapısını şıngır-
datarak içeri girdiğimde ne diyeceğimi bili-
yordum. Ama adımımı içeri atar atmaz, kitap 
dolu iki valiz ve yere itina ile sıralanan çarpıcı 
kapaklar gördüm ve o anda başka her şeyi 
unuttum.  Valizlerin başında halamın oğlu 
Recai ve kızı Akkadın, amcamın oğlu Gökdal 
vardı. Kuzenlerim benden iki yaş büyüktü 
ama onlar üçüz ben de dördüncü gibi hep bir-
likte büyümüştük.

Onun için abi abladan ziyade aynı yaş 
kardeşler gibiydik. Belki de ben öyle zannedi-
yordum. Onlar benden iki sınıf üstte olduğu 
için ilkokuldan beri birikimlerinden, kitapla-
rından, ansiklopedilerinden her zaman fayda 
görüyordum. Ve hepimiz kitap okumayı çok 
seviyorduk. Geçen hafta da Recai Ankara’ya 
gitmişti sanırım bir sınavı vardı ve on beş gün 
sonra geleceğini söylemişti. Ama işi bitmiş 
hemen dönmüş. Üstelik kendisine ısmarladı-
ğımız kitapları Zafer Çarşı’sından alıp gelmiş. 
Herkes kendi kitabını seçiyordu. Küçük not 
kâğıdımı uzattı: “Listeni kontrol et, dilinden 
kurtulamam diye hepsini eksiksiz aldım. Hat-
ta birkaç tane de Agatha Christie serisinden 
buldum”

Aman Allah’ım ne güzel bir andı. O gün 
bana verilecek daha büyük bir müjde ola-
mazdı. Listemde, Vadideki Zambak, Bermuda 
Şeytan Üçgeni, Necip Fazıl’ın Çilesi gibi deği-
şik bir düzine kadar kitap vardı. Onları hemen 
ayırdım sonra gözümü ortak olanlara diktim. 
Herkes kendininkileri alınca kuzenlerimle bir 
paylaşım sırasına girdik. İlk önce çok merak 
ettiğimizi alacak, onu okuyacak, bitirdikten 
sonra birbirimizde değiştirerek okumaya 
devam edecektik.  Agatha Christie okurken 
tahmin ettiğimiz katili sayfa numarası ile not 

edecek sonra karşılaştıracaktık ve elbette önce 
okuyanlar katili kimseye söylemeyecekti.

Bu şekilde paylaştığımız kitaplar kucağı-
ma sığmadığı için tuğla taşır gibi iki elimi altı-
na koyarak çeneme kadar kitapla doldurdum 
ve yürüdüm. Akkadın torba getireyim dediy-
se de kabul etmedim. Çünkü biri, öncelediği 
kitaptan vazgeçer de bana verdiğini geri alır 
diye korkuyordum. Sanki bir ay sonra değiş-
tirip okuyacağımızı unutmuş gibiydim o anda 
hiçbirisini bırakmak istemiyordum.

Tam olarak son kitabım bittiğinde yeni 
kitaplar gelmişti. Bu bir mucizeydi ve hemen 
annemle babama göstermeliydim. Yeryüzün-
de o anda Allah’ın en şanslı kulu, en sevilen 
benim diye hissediyordum. İsteyen ölçüp ak-
sini ispat edebilirdi Nasreddin hocanın dediği 
gibi… Duam ben daha söylemeden kabul ol-
muş başıma bereket yağmıştı. Yazımı okuyan 
gençler şöyle düşünsünler cep telefonları bo-
zulmuş, internet sağlayan başka hiçbir araç-
ları yok. İşte tam o anda son model en çok is-
tedikleri cep telefonu çıkmış kargodan hediye 
olarak! Öyle bir duygu…

O halde ne kadar hızlı yürünürse o kadar 
süratle evimize geldim.  Ama seslenmeme 
gerek kalmadı annem zaten açık olan kapıda 
beni bekliyordu. Sağ elini kaldırmış, beş par-
mağı üzerinde usta bir basketbolcu gibi tuttu-
ğu, bu duruştan içinin dolu olduğu anlaşılan 
kocaman bakır bir tas vardı. 

Onu görünce durup hemen müjdeyi 
verdim: “Anne görüyor musun Recai Anka-
ra’dan erken döndü ve sipariş ettim bütün 
kitapları eksiksiz getirmiş!” Her zaman kitap 
okumak konusunda en büyük desteğim olan 
annem bununla hiç ilgilenmedi. Ne gariptir ki 
sağıma soluma arkama doğru baktı. Bir şey 
saklıyor muyum ya da yere bir şey bırakmış 
mıyım diye bakıyordu sanki…

Sonra sadece bir soru sordu: “Makine ne-
rede?”

O anda halamlara niye gittiğimi hatırla-
dım ve annemin ne kadar acelesi olduğunu… 
Köfte yaparken ellerini ıslatacakları o tası bile 
doldurup hazır etmişti. Ancak etleri çekecek 
alet ortada yoktu. Durumun vahametini o ka-
dar iyi anladım ki diyecek tek söz bulamadım. 
Annem “Bozulmuş mu yoksa ya da halan 
başkasına mı vermiş daha uzak bir yere gittin 
sandım bu kadar zaman …” diye ihtimalleri 
sıraladı. Ama aklıma bir tek kelime gelmedi 
yalan da olsa…
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Boş boş baktığımı fark eden annem, bir 
kucağımdaki kitaplara bir de yüzüme baktı. 
Sanırım o anda her şeyi anladı ve çehresini 
bir alev kapladı. “Kitapların mı gelmiş! Ora-
dan buraya bu halde mi yürüdün? İki elin de 
dolu çenene kadar… Sakın bana makineyi 
unuttum deme! Sakın unuttum deme!” diye 
bağırdı.

O sırada gerilimi fark edip mutfaktan ge-
len Yıldız yengem de annemin arkasına geç-
miş bana sufle vermeye çalışıyordu. Annem 
“Sakın unuttum deme!” diye bağırıyor. Yen-
gem arkadan iki eli ve kaşlarını kaldırarak, 
sessiz dudaklarıyla “Deme, deme …” diyor-
du.

Ama annem “Son kez soruyorum maki-
neyi niye getirmedin?” dediğinde ne diyebilir-
dim ki? “Unuttum.” Dedim. Ve havada uçan 
bir tas gördüğümde de geri çekilmeyi akıl 
edemedim.

Neyse ki yengem son anda annemin ko-
luna uzanmayı başarmış hedefi birkaç santim 
de olsa saptırmıştı. Sol omuzumun üstünden 
geçen büyük boy çelik tencere ağırlığındaki 
kâse çimlerin üzerine düştü. Suyun bir kısmı 
bana bir kısmı çimlere nasip oldu. Yengem 
annemi tutarken, kitapları merdivene bırakıp 
halamlara koştum. Annem arkamdan neler 
saydı hiç duymadım. Hepsini fazlasıyla hak 
ettiğimi biliyordum. Sevgili rahmetli baba-
cığımın, olayı en son duyup “Unuttum diyor 
unutandan namaz bile kalkar” diye annemi 
teskin eden sesini hatırlıyorum sadece.

Sonraları annem unuttuğum için değil o 
tası fırlatacak kadar kendini kaybettirdiğim 
için beni affetmedi bir süre. Çünkü kendine 
gelince o tas kafana çarpıp bir hasar bıraksa 
ne yapardım diye çok korkmuştu. Yengeme 
bu yüzden hep dua eder, ben de öyle…

Bu olayı aile arasında tatlı bir anı olarak 
hatırlayıp anlatsak da bana büyük ders oldu. 
Tastan hiç korkmadım çarpacağı aklıma bile 
gelmedi. Öyle olsa kaçardım. Annemden ge-
len bir şeyin bana zarar vermeyeceğine ina-
nıyordum verse de hak etmiştim. Ama hâlâ 
önemsediğim halde görevimi nasıl tamamen 
unuttum aklım almıyor. Bu yüzden kitapla 
hayatı karıştırmamak sorumluklarımı unut-
mamak gerektiğini çok iyi anladım. Tıpkı şim-
di sanalla gerçek arasında bir denge kurma-
mız gerektiği gibi…

Yıllar sonra, yazmaya başladığımda ya-

zarlığımı değil avukatlığımı beğenen annem 
epeyce bir süre yorum yapmadı. Bir ara klav-
yenin başındayken kendiliğinden anlatmaya 
başladı: “Aslında senin yazar olacağını en iyi 
ben biliyordum. Hatırlar mısın, çocukken seni 
ne iş için çağırsam “Anne kitabın en heyecan-
lı yerindeyim” derdin kıyamazdım. On dakika 
sonra tekrar seslenirdim. Yine “anne ne olur 
dur, kitabın en heyecanlı yerindeyim “derdin. 
Bu böyle sürer giderdi. Okurken kitabın en 
heyecanlı yeri hiç bitmedi senin hayatında. 
Şimdi de en heyecanlı yerini yazıyorsun emi-
nim. Allah sana böyle hissettirdiğine göre bu-
nun bir anlamı vardır. Yazdıklarını heyecanla 
okuyacak birileri vardır. Yaz bakalım, her sa-
tırın kitabın en heyecanlı yeri olsun…” Dedi.

Günümüzde okumanın tadına varmak 
için biraz sabır ve ısrar gerekiyor. Çünkü gör-
sel, dizi, film, bilgisayar oyunu, anime gibi 
her şeyi hazır halde göze ve beyne sunan 
bir yağmurun altındayız. Tıpkı hazır gıdalar 
gibi… Bir saat kitap yerine beş dakikalık film 
ile her şeyi öğrenirim sanıyor insan. Onların 
da yeri ayrı ben de bazen severek izliyorum. 
Ancak hiçbir şey kitapla kıyaslanamaz. Yazar 
size sadece kelimeler verir. Siz onunla bir şe-
hir kurarsınız, sokaklar evler ağaçlar, sonra 
insanlar… Kahramanların yüzü size özeldir. 
Hiçbir oyuncu onu canlandıramaz çünkü bü-
tün bunları yapan da sizin beyninizdir. Bu da 
beyninin onlarca fonksiyonunu çalıştırır kul-
lanılmayan alanları bile canlandırır. Fark et-
meden öğrenir keyif alarak gelişirsiniz. Beyne 
daha keyif veren hiçbir şey yoktur. Okuyun ve 
okumakta ısrar edin belki dünyayı değiştire-
mezsiniz ama siz değişirsiniz. Önemli olan da 
budur zaten…

Hayat kitabınızda en heyecanlı yeri ara-
yanlardan olmanız dileğiyle;

Kütüphaneler Haftanız Kutlu Olsun

Not: Yazıdaki anımda kitapları getiren 
halamın oğlu Recai, daha sonraki yıllarda öğ-
retmen oldu. Ne yazık ki 24 yaşında akciğer 
kanserine yenik düşerek aramızdan ayrıldı. 
Büyük abimin eşi Yıldız yengeciğim de birkaç 
yıl önce aynı şekilde bir başka tür kanseri ye-
nik düştü onca mücadelemize rağmen… Her 
ikisine de Allah’tan rahmet diliyorum. Elbet-
te biricik babacığıma da nur içinde yatsınlar. 
Böyle güzel anılarla hayatıma kattıkları bu an-
lamlı, değerli davranışlarla daima duamdalar.
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ANUŞ 
GÖKCE

KONYA YAZARLAR BIRLIĞI 
KÜTÜPHANESI

Kütüphaneler haftası 1964 yılından 
beri kutlanmaktadır. Mart ayının son 
haftası Kütüphaneler Haftası olarak 

kabul edilmiştir. Bu yıl 58.si kutlanan Kü-
tüphane Haftasında resim yarışmaları, kon-
feranslar, kütüphane gezileri vs. etkinlikler 
yapılmaktadır.

 28 Mart’ta başlayan Kütüphaneler Hafta-
sında Konya İl Halk kütüphanesinde her gün 
birkaç yazarın imza günü ve sergi salonunda-
ki reyonlarda yazarların çıkmış kitapları sergi-
lenmektedir.

Ben de bu sene Kütüphaneler haftası mü-
nasebetiyle Konya Yazarlar Birliği Kütüpha-
nesini tanıtmak istiyorum. 

Kütüphanede beş bine yakın kitap bulun-
maktadır. Yirmi bir dolap vardır. Her dolapta 
yedi raf bulunmaktadır. Camlı bölmeler raf-
lara sığmayan büyük kitaplara ve dergilere 
ayrılmıştır.

Konyalı yazar ve şairlere salonda özel bir 
bölüm ayrılmış. Bu bölümde Hüzeyme Yeşim 
Koçak, Melahat Ürkmez, Feyzi Halıcı, Abdul-
lah Uçar, Selçukya Şairler Güldestesi, Meh-
met Ali Uz, Bünyamin Ayhan, Fatma Tutak, 
Fahrettin Alişar, Seyit Küçükbezirci, Feyzi 
Halıcı, Fatma Çetin Kabadayı, Ahmet Sevgi,  
İhsan Kayseri, Ali Işık, Osman Uzunkaya,  Ali 
Saçıkara- Gülcan Çelik, Duran Çetin, Kazım 
Öztürk, Mikail Bayram, Fatma Şeref Polat,  Sa-
liha Değirmenci Yavaş, Fatma Kalkan- Emine 
Yılmaz Dereci- Aslı Duruk, Ayşe Ünüvar,  Ga-
lip Ayata, Mustafa Ergün Şencan, Mükremin 
Kızılca, Kasım Kocabaş, İsmail Detseli, İsmail 
Demirbaş, Hikmet Peker, Hüsamettin Olgun, 
Mustafa Arslan, Ahmet Şener, Mehmet To-
ker,  Nurettin Bay, M.E. Karabacak, Kasım 
Çakır, Nevin Halıcı, Vural Kaya, Remzi Sa-
mancı, M. Nusret Tura, Müge Elden, Yunus 
Aker, Orhan Kural,  Lütfi Şahin, Fahri Tuna, 
Şevval Yalçınkaya, Rabia Karaisalıoğlu, Ozan 
Ahmet Tufan, Mustafa Güden, Ruşen Eşref,   
Osman Avanoğlu, Bahri Kılınçel, Oktay Sarı, 
Sadık Küçükhemek, Mustafa Özcan, Ahmet 
Köseoğlu, Sevil Köse, Rıza Poçan, Meryem 
Uysal, Zeki Oğuz, Muammer Uluğtürk, Mert 
Aslan, Zafer Karakuş, Salih Sedat Ersöz, Sa-

bit Horasan, Mehmet Akif İnan, Mehmet Ali 
İnan, Şener İşleyen, Nurten Selma Çevikoğlu, 
Osman Özbahçe, Uğur Köfe, Hasan Bayrak-
tar, Kamil Uğurlu, Hande Dağ, Havva Kalay-
cı, Hasan Özönder,  Hikmet Kızıl, Mehmet Ali 
Kayacı, Saim Sakaoğlu, A. Erkan Aktay, Nuri 
Şimşekler, Yusuf Küçükdağ,  Şehnaz Eryaşa 
Kayraklık, Saffet Köse’nin eserleri bulunmak-
tadır. Bazı yazarların eseri birden fazladır. Alt 
bölmede Konya Ticaret Odasının 18 cilt İpek-
yolu Dergileri yer almaktadır. 

İkinci ve üçüncü dolapta romanlar yer 
almaktadır. 

İkinci dolapta; Necip Fazıl Kısakürek Kül-
liyatı bulunmaktadır: Çerçeve  (5 cilt), İhtilal, 
Ahşap Konak, Hücum ve Polemik, Yeniçeri, 
Moskof, Çile, Tarih Boyunca Büyük Mazlum-
lar, Babıali, Kafa Kâğıdı, Sahte Kahramanlar, 
Rapor (14 Cilt),  İdeologya Örgüsü, Cinnet 
Mustatili…

Hasan Ali Yücel İş Bankası külliyatı: Pla-
ton, Farabi, Şeyh Galip, Feridüddin Attar, Yu-
suf hashacip gibi yazarların eserleri;  Vadideki 
Zambak, Sefiller, Emile, Budala, Kuramazov 
Kardeşler, Suç ve Ceza…

Sait Faik Abasıyanık, Ahmet Hamdi Tan-
pınar, Gustauve Flabert, Ali Şir Nevâî, Marco 
Polo, Johanne Volfrang Von Gothe, Panait İs-
tirati’nin eserleri;

Üçüncü dolapta; İbnül Emin Mahmut Ke-
mal İnal, Son Devrin Türk Şairleri(4 cilt), 2 cilt 
Osmanlı Şiir Tarihi; Şiir ve Halk Araştırmaları, 
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi; Türk Şiirinde Hz. 
Peygamber, Edip Cansever, Nurullah Genç, 
Mahrem Münzevi; Oğuz Atay’ın kitapları… 
Oktay Rıfat, Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi şa-
irlerin şiir kitapları;  Nutuk,  Muazzez İlmiye 
Çığ’ın kitabı gibi eserler yer alıyor. Ayrıca ya-
yın evlerinin özel koleksiyonları da konularına 
göre bir ayrım yapılmadan raflarda bulun-
maktadır.

Ötüken yayınları; Ziya Bakırcıoğlu, Mary 
Shelley, Jac London, Froyder Dostevyeski, 
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Cristopher  Marlowe, Joseph Vonrad, Nikolay 
Gogol, Emili Bronte, Marc Twain, Franz Kaf-
ka, François Hartog un eserleri;

Bengüsu yayınları; Beksultan Nurjekeuli, 
Ekrem Arıkoğlu, Nazım Hikmet, Rahmanku-
lu Berdibey, Kemal Beyatlı, Yakup Ömeroğlu, 
Vagif Behmenli, Nesibbek Dağtayılu, Anar, 
Ayita Kubatova, Sagat Taşibayev, Sedat Ser-
daroğlu, İrade Tuncay, Magcan Cumabay, 
Reşad Mecid, Smagil Elubay, Şerbanu Beyse-
nova, Ferit Muhiç, Akil Abbas, Zinnur Man-
surova, Reşat Hürmüzü’n eserleri yer almak-
tadır.

Türk Folklor Araştırmaları (16 cilt), Yunus 
Kotan’ın kitabı, Ömer Seyfettin Hikâyeleri, 
Kutadgu Bilig gibi eserler vardır.

Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir, Emine 
Işınsu, Tarık Buğra, Ali Ural. Cemil Meriç, Sa-
dık Yalsızuçanlar, Nuri Pakdil, Firuzan, Nazan 
Bekiroğlu, Safiye Erol, Adalet Ağaoğlu, Feri-
dun Kandemir, Cihan Aktaş, Ferderic Nische, 
Sedat Anar, Hasan Ali Toptaş, Samipaşazade 
Sezai, Şemsettin Sami, Sevinç Çokum, Ziya 
Osman Saba, Nusra Çiçek, İskender Pala, Ha-
lide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 
Adalet Ağaoğlu, Ivan Turganyev, Yakup Kad-
ri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Falih 
Rıfkı Atay, Peyami Safa, Tolstoy, Jul Payot, 
Stefan Zewig, Mehmet Rauf gibi yazarların 

eserleri ile Andersan Masalları (3 cilt),  Ana-
dolu Türk Masallarından Derlemeler, 

Dördüncü dolapta: Kütüphane, Su ve 
Şifa, Belgeler ve Objelerle Diş Hekimliği, ma-
hallemizin İlk Sağlıkçıları: Berberler; Ulusla-
rarası göç sempozyumu, Geleceğin Ustaları, 
Seyid Nizam, Zamanı Aşan Taşlar 2 Cilt.

Saim Sakaoğlu Armağanı, Saim Sakaoğ-
lu 54. Yıl, Ad bilim Yazıları, Aşık Edebiyatı 
Araştırmaları, Karacoğlan, Fahrünisa Mahal-
lesi Çaybaşı caddesi, Saimname, Eflatun Cem 
Güney…

Özne yayınları: Nietzsche, Anarşizm, Uy-
garlık/Medeniyet Tasavvurları, Türkiye’de 
Felsefenin Yüz Yılı, Heidegger, Roussau, 
Marx, Stoa Felsefesi, Platon, Tarihe Felse-
feyle Bakmak, Aristotoles, Hilmi Ziya Ülken, 
Nermin Uygur, Feminizm ve Felsefe, Bilim ve 
Toplum Çalışmaları, Sinema ve Felsefe…

Ateizmin Psiko-sosyolojisi (2 cilt),Saba-
hattin Ali, Ahmet Akif İnan, Din felsefesi, 
Allah Felsefe ve Bilim, Din Felsefesi, Dinlerde 
Mabed ve İbadet, Şems-i Tebrizi, Okyanus 
ötesinde Fitne: FETÖ,

Ansiklopediler bölümünde; Diyanetin İs-
lam Ansiklopedisi, Temel İslam Ansiklopedisi 
(8 cilt), Abdullah Oruç, Harider (5cilt)Türkler 
Ansiklopedisi (21 cilt), İstanbul Ansiklopedisi 
(8 cilt)
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Tarih kitapları bölümünde; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Büyük İslam Tarihi (6 cilt), Birgivi 
(3cilt), Mehmet İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, Sa-
bah Gazetesi, Osmanlı Devleti Tarihi (2 cilt), 
Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet ve Merkez Teş-
kilatı; Türkiye Teşkilat ve İdari Tarihi, Halil 
İnalcık, Devlet-i Âliye (2 cilt); Eski Türklerin 
Kutsal Mezarları; Kanunî Sultan Süleyman 
Zamanına Ait Kanunname; Tarihten Sohbet-
ler, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Konya 
Fotoğraf Albümü, Osmanlı Külliyelerinin Ku-
ruluşu, Kültür Değişmeleri, Bilinmeyen Os-
manlı, II. Abdülhamid Döneminin Eskimeyen 
Fotoğrafları, İslam ve Düşünce Tarihi (4 cilt), 
Türk Maarif Tarihi (5 cilt), Türk Alman İlişkile-
ri, Rumeli’deki Osmanlı Mirası, Anadolu Türk 
İslam Mimarisinde Sanatçılar, Makalelerle 
Mardin (4 cilt), 252 No.lu Mardin Şer’iye Si-
cili, Mardin, Peygamberler Diyarı Urfa, Kültür 
Şehri Urfa, Hep beraber Büyükşehir Malatya, 
Sakarya’nın Destan Olduğu Yer: Polatlı, Kon-
ya Şeriye Sicilleri, Payitah Bursa’da Kültür ve 
Sanat, Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu, 
Konya Salnamelerri (21 cilt), Bursa ve Ulu-
dağ, Bursa’dan Konya’ya Seyahat, Amorium, 
Bursa Coğrafyası,

Onuncu Dolap:  Ord. Prof. Dr. İsmail Hak-
kı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (6 cilt+ 5 cilt) 
kitaplarıyla Hz. Mevlana ve Mesneviye dair 
eserler vardır: 

 Yrd. Dr. Yakup Şafak, Mevlana- Bü-
tün Eserlerinden Seçmeler; Kemal Yavuz, 
Mu’inî’nin Mesnevi-i Muradiyesi; Hicabi Kır-
langıç, Mesnevi (2 cilt)

Konya Büyükşehir Belediyesi yayınlar: 
Derya Örs- Hicabi Kırlangıç; Mesnei (2 cilt);  
Mesnevi (2 cilt- İng); Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Kunt, Ulu Arif Çelebi Divanı; Şeyh Galip- 
Terc. Doç. Dr. Mehmet Atalay, Şerh-i Cezire-i 
Mesnevi;  Ed. Selim Yücel Güneş, Mevlana 
Celaleddin Rumi/ Bütün Eserleri/ Seçmeler; 
Yücel Selim Güneş, Mevlana/ Hakka Davet;  
Haz. Yakup Şafak,Divan-ı Kebirden Seçme-
ler; Haz. Dilaver Gürer, Mecalis-i Seb’a; Ed. 
Cevat Ekici, Osmanlı Belgelerinde Konya ve 
Mevlevilik;

Konya İl Kültür Müdürlüğü yayınları: Prof. 
Dr. Adnan Karaismiloğlu, Mevlana/ Mesnevi 
83 Cilt)

Meram Belediyesi yayınları: Terc. Ziya 
Avşar, Sırların Dili/ Rübailer

On birinci Dolap:  Haz. Dr. Vahit Çabuk; 
İslam Ansiklopedisi İndeksi; Diyanet İslam 

Ansiklopedisi ( 44 cilt- ek- 2 cilt); Eskişe-
hir-2013,Türkler Ansiklopedisi (21 Cilt); TÜ-
BİTAK ve TİKA yayınlarının yanı sıra Mevla-
na ve eserlerine dair kitaplar yer almaktadır.

TÜBİTAK yayınları: Chris Freman…, Çev. 
Ergun Türkcan, Yenilik İktisadı; N.N. Ambra-
seys Çev. Umur koçak, Türkiye’de ve Komşu-
larında Sismik Hareketler;  Asuman Baytop, 
Türkiye’de Botanik Tarihi; Hüseyin Gazi Top-
demir, Işığın Öyküsü; Dr. Adbülkerim Özay-
dın, Selçuklu Tarihi; Murat Sarıcık, Osmanlı 
İmparatorluğunda Nakıbü’l- Eşraf Müessesi

TİKA yayınları: Ed. Muhammed Savaş 
Kafkasyalı, Balkanlarda İslam (5 cilt); Dr. İb-
rahim Hakkı Çuhadar, Mustafa Safi’nin Züb-
detü’t- Tevarih’i (2 cilt); Mehmet Akif Fidan, 
Eyüp Sabri Paşa ve Tarihçiliği; Zeki Velidi To-
ğan’a Armağan; Birunî’ye Armağan; Ertuğrul 
Tokdemir, Yakın Tarihimizin İktisadi Parona-
ması; Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve 
Tanzimat; Zafer Gölen, Tanzimat Döneminde 
Bosna Hersek;

Salim Kayadibi, Mesnevi (İng); Tahirül 
Mevlevi,Şerhü’l- Mesnevi (14 cilt); Mevlevi 
Ayinleri (2 kitap); Rıza Duru, Mevleviyat-na-
me;  Konya Bölge Yazmalar, Mevlana Cela-
leddin Rumi, Mesnevi (2 cilt); Aşıkların Kabesi 
Mevlan Müzesi Kataloğu; Mevlana Bildirileri 
(6 kitap);  Prof. Dr. Erkan Türkmen, Mevlana 
(ing); Mevlana, Hayatı ve Eserleri; Mevla-
na’dan Seçme İnciler;  Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Özönder, Mevlana’nın Gönül Dostları; Hz. 
Mevlana 723. Yıl Dönümü; Dr, Celaleddin 
Çelebi, Hz. Mevlana’da İlim; A. Selaheddin 
Hidayetoğlu, Hz. Mevlana Hayatı ve Şahsiye-
ti;  Eva de Vitray, Çev. Yrd. Doç. Dr. Abdullah 
Öztürk, Konya Hz. Mevlana ve Sema; Prof. Dr. 
Michel Balivet- Terc: Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Dönen Dervişler Şehri;  Dr. Nuri Şimşekler, 
Mevlana’yı Anlayabilmek; Yrd. Doç. Dr. Galip 
Atasagun, Mevlana Celaleddin Rumi ve Mes-
nevisinde Bahsedilen Dinler; Prof. Dr. Eva De 
Vitray- Çev: Prof Dr. Mehmet Aydın, Mesne-
vi/ Mutlağın Aranışı; Dr. Nuri Şimşekler, Din-
le Mevlana’dan; Yaşar Çalışkan, Mevlana’dan 
Seçme İnciler/ A’dan Z’ye Sözlük; Tahirül 
Mevlevi, Nisabü’l- Mevlevi Tercümesi; Haz: 
Bekir Şahin, Nisabül Mevlevi; Melahat Ürk-
mez; Mevlana’da Aşk Sırrı ve Nihâi Bütün-
leşme;  Kazım Öztürk; Mevlana’nın Tefekkür 
Dünyası; Haz. Dr. Yakup Şafak, Feridun Na-
fiz Uzluk’a Gönderilen Mevlevi Mektupları; 
Celal Oymak, Düşünce Okyanusu Mevlana; 
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Doç. Dr. Adem Esen,  Mevlana Celaleddin Ru-
mi’nin İktisat Anlayışı; Prof. Dr. Emine Yeni-
terzi, Sevginin Evrensel Mühendisi Mevlana; 
Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Konularına Göre 
Mesneviden Özdeyişler; Abdullah Uçar, Aşık-
lar Sultanı Hz. Mevlana; Terc. Ali Rıza Kara-
bulut, Maarif/ Seyyid Burhaneddin Tirmizi;  
Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Mevlana Celaled-
din Rumi/ Bütün Eserlerinden Seçmeler;  Ya-
vuz Selim Ağaoğlu, Neyzen Selami Bertuğ’un 
Anılarından Belgelerle Hazreti Mevlana’yı 
Anma Törenleri; Abdüllatif Erdoğan, Mesnevi 
Bahçesi; Kazım Öztürk, Hz. Mevlana’da İlahi 
Aşk; Bilal Eyüpoğlu, Çağlara Sığmayan Bilge 
Mevlana; Nuri Şimşekler, Mevlana Kültür 
Merkezi; Adnan Karaismailoğlu, Mesnevi Gül 
Bahçesi;  Mevlana Güldestesi (6);  Sultan Ve-
led- Terc. Niğdeli Hakkı Eroğlu, Rebabname; 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Mevlana ve İslam; 
Abdülbaki Gölpınarlı; Mesnevi Tercümesi ve 
Şerhi (6 cilt); 

On ikinci, on üçüncü, on dört ve on beşinci 
dolaplar din bilimlerine ayrılmıştır.

 On ikinci dolapta: Suyutî, Ed-Dürrü’l 
Mensur (16 cilt); Prof. Dr. Vehb b. Zuhaylî, 
Tefsirü’l. Münir (15 cilt); Elmalı Hamdi Yazır, 
Hak Dini Kur’ân Dili, (10 cilt); Mevdûdî, Tefhi-
mü’l- Kur’ân (7 cilt), Prof. Dr. Es-Sabunî, Saf-
fetü’s- Tefasir (7 cilt); Prof. Dr. Seyyit Kutup, 
Fi Zilâli’l Kur’an (10 cilt), Fahreddin Razi, Tef-
sir-i Kebir (23 cilt); Tefsirü’l- Menar (14 cilt); 
Prof. Dr. Sait Şimşek, Hayat Kaynağı Kur’ân-

Tefsiri (5cilt) tefsir kitapları bulunmaktadır.
On üçüncü dolapta: İbn-i Kesir, Tefsirü’l- 

Kur’ân’il- Âzim (10 cilt); Abdülkadir Geylânî, 
Geylânî Tefsiri (6 cilt), İsmail Hakkı Bursevi, 
Ruh’ül- Beyan (23 cilt); Kadı Beyzavî, Tefsir-i 
Beyzavî (5 cilt); Diyanet, Kur’ân Yolu Meal ve 
Tefsiri (5cilt), Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu. Tef-
sir Tarihi…

 On dördüncü dolapta: Hadis Kitapları yer 
almaktadır. İmam Müslim, Sahih-i Müslim (2 
Cilt);İmam Nevevi, Rüyazü’s- Salihin, (8 cilt); 
İbn-i Receb El- Hanbeli (2 cilt); İmam Tirmizî, 
Şemail-i Şerif; Yusuf el Kardavî, Sünneti An-
lamak Yöntemi… İbni’l- Kayyim el- Cezviyye, 
Zadü’l- Mead (6 cilt); Prof. Dr. Süleyman Ateş, 
Kur’ân-ı Kerim Tefsiri (6 cilt); Yusuf Kerimoğ-
lu, Emanet ve Ehliyet (2 cilt); Doç. Dr. Suat 
Ünlü, Kur’ân-ı Kerim –Sözlük (8 cilt); Serahsi, 
Mebsut (30 cilt); Galip Ayata, Din Nasihat-
tir (3 cilt); Diyanet, Evrensel Mesajlar; İslam 
Kültürü (5.cilt); İmam  Ahmet İbni Hanbel, 
el- Müsned (3 cilt);İhya-yı Ulumiddin Tercü-
me ve Şerhi (8 cilt); Risaleler (3 cilt); Neve-
vi, Riyazü’s –Salihin (3 cilt); Prof. Dr. Orhan 
Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel 
İlkeleri… Kadızade er- Rumi, Astronominin 
Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esrarı; Ca-
miü’l- Fusuleyn (2 cilt);

On beşinci dolapta: Prof. Dr. Süleyman 
Ateş, Kur’an Ansiklopedisi (Tefsir. 30Cilt); din 
sosyolojisi ve dinler tarihi ile ilgili kitaplar bu-
lunmaktadır.
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SAVAŞ VE BAHAR
 Akit, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İslam 

Ansiklopedisi (8cilt);  Elmalı Hamdi Yazır, 
Kur’an-ı Kerim ve Meali; Hadis Tedkikleri; İs-
lam Fıkıh ve Sünnet; Suyutî, Kur’an, İlimleri 
Ansiklopedisi (2 cilt); Talat Koçyiğit, Hadis Ta-
rihi; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü;  Abdul-
latif Harputî, İbni Rüşt, Tutarsızlığın Tutarsız-
lığı (2 cilt);  Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü 
Sitte,  Tercüme ve Şerhi (18 cilt); Diyanet, 
Yaşayan Dünya Dinleri; Dini Kurumlar ve 
Din Eğitimi; Prof. Dr. Abdurrahman Küçük; 
Dinler Tarihi; Bilal Yorulmaz, Sinema ve Din; 
Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın, Açık Top-
lumda Din Eğitimi; Mustafa Öcal, Türklerde 
Din Eğitimi; Editör: Prof. Dr. Mustafa Köylü, 
Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi; 
Prof. Dr. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine 
Giriş; Peterson, Din Felsefesi; Mircea Eliade, 
Dinler Tarihine Giriş; Mircea Eliade; Düşün-
sel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (1 ve 3. 
Cilt);Ed: MicheleDilon, Din sosyolojisi El Kita-
bı; Ed: Baki Adam, Dinler Tarihi; Prof. Dr. Ha-
lis Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi; Ed: Niyazi 
Akyüz, Din Sosyolojisi; Prof. Dr. Beyza Bilgin, 
Din Öğretimi; Salime Leyla Gürkan, Yahudi-
lik; Doç. Dr. Emir Kuşçu, Din Fenomenolojisi; 
Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, Kırk Hadis Şerhi ve 
Tercümesi;  Mahmut Kaya, Felsefe Metinleri; 
İbni Sina, Metafizik İşaretler ve Tembihler (2 
kitap); İslam Düşüncesinde Metafizik (3 cilt); 

İnger Furseth, Din sosyolojisine Giriş; 
Prof. Dr. Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi; 
W. F. Hegel, Din Felsefesi Dersleri;  Joseph 
Ficther, Çev. Nilgün Çelebi, Sosyoloji Nedir?; 
Hüsamettin Erdem, Din- Felsefe Münasebeti; 
Pelin Çift- Ahmet Taşağıl, İslamiyet Öncesi 
Türkler; Ünver Günay, Din Sosyolojisi; Rober-
to Cibrani, Din Sosyolojisi;  Peter B. Clarke, 
Din Sosyolojisi (3 cilt); Max Weber, Protestan 
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu; Dr. İrfan Gün-
düz, Gümüşhanevi Ahmed Ziyaeddin Efendi; 
Kemal Edip Kürkçüoğlu; Din Sosyolojisi;  Fuat 
Aydın, Yahudilik; Yrd. Doç. Ekrem Demir-
li, Sadreddin Konevi;  Osman Nuri Topbaş, 
Emsalsiz Örnek Şahsiyet; Seyda Muhammed 
Konyevî, Hz. Peygamberin Kulluk Hayati; 
Ahmed Naim Babanzade, İslamda Irkçılık ve 
Milliyetçilik; Feridüddin Attar,  Pendname; 
Mustafa Utku, Ayetü’l Kürsî Tefsiri; M. Esad 
Coşan, İslam Çağrısı; Prof. Dr. Hüseyin Peker, 
Namaz Psikolojisi…

On altıncı dolapta: Din sosyolojisi, hadis-
ler ve dini meselelere dair kitaplar bulunmak-

tadır.
Kur’ân Işığında Evrenin Süreci ve İnsan; 

Maturidinin Düşünce Sisteminde Şer Hikmet 
İlişkisi; Sadreddin Konevi, Kırk Hadis Şerhi; 
Ed: Bünyamin Solmaz, Din Sosyolojisi; Kelam 
Atomculuğu ve Modern Kozmonoloji; Jhon 
Bird, Din Sosyolojisi Nedir; Joachim Wach, 
Din sosyolojisi; Akıl ve Nas; Keldaniler ve 
Nasturiler; Halis Albayrak, Kur’ân’ın Bütün-
lüğü Üzerine;  Ekumenizm ve Fener Patrikha-
nesi; Mark- Engels, Din Üzerine; Abdülkahir 
El- Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar…

Konya Bölge Yazmalar Bölümü: Şerh-i 
Divan-ı Hafız (3 cilt); Münşeat-ı Nabi,  Muradî 
Divânı; Sinan Paşa Tazarruname; Hamidullah 
Hamdi, Leylâ vü Mecnun; Ferdi, Tercüme-i 
Divan-ı Hafız (2 cilt); Hatayî Divanı, Yarî Di-
vanı; Muhibbi Divanı (2 Cilt); Prizrenli Şem’i 
Divanı; Hanif Divanı; Arş-name Tercüme-
si;  Neşe; Sergüzeşt-name-i Hindî Mahmûd; 
Vekâyi’ül- Fuzala (4 cilt), Bayramoğlu Ali Ağa, 
Ümmü’l- Gaza; Ebu’l- İz’ Cezeri, Tercüme-i 
Hiyel (Anonim Tercüme 16.yy); Eyüp Sab-
ri Paşa, Miratü’l- Harameyn (2 cilt); Naimî, 
Fezai’l-i Kuds; Müstakimzâde, Şerh-i İbarat;  
Mehmed Hakîm Efendi, Hakîm Efendi Tarihi 
(2 cilt); Anonim, Makalat (İlmihal); İbni Bâce, 
Kitabü’n- Nefs; Taceddin Es- Subki, Mui’d- 
Niam; Mantık Risaleleri; 

  Füsusü’l- Hikem (2 cilt); Matrakçı Na-
suh, Tarih-i Âl-i Osmanî; Asım Efendi Tarihi 
(2 cilt); Siretü’n- Nebi (2 cilt); Ahmedî, İsken-
dername; Sadreddin Konevî, Miftahu’l- Gayb; 
Kindi, Felsefî Risaleler;  Mi’yarü’l- İlim; Riya-
zü’l- Kulub; Ahlâk-ı Alâ’i; Tercüme-i Mukad-
dime-i İbni Haldun (3cilt); İbni Sina, Daniş-
nâme-i Alâî; Telhisü’l- Tehafütü’l- Hükema;  
Reşahat-i Muhyi;  Kıstasü’l- Efkâr;  Miratü’l- 
Fevâ’id (2 cilt); Menakıb-ı İbrahim Gülşenî; 
Sergüzeşt ve Ravzatü’t- Tevhid; Hindi Mah-
mud, Kıssa-i Enbiya; Maktel-i Hüseyn; İslâmî 
Edebiyatta Şaheserler; El- Fihrist; Musavver 
Sefaretname-i İran; Tercüme-i Tevarih-i 
Mülûk; Atabetül Hakayık.

Yirmi birinci Dolapta: Yazarlar Birliğinin 
Kendi yayınları bulunmaktadır. Kuruluşun-
dan itibaren her yıl yapılan faaliyetleri ve 
konferansların çözümlenmiş metinleri yer 
almaktadır. 

Şüphesiz kütüphanede bulunan eserlerin 
hepsini buraya yazmam mümkün değil. Say-
famın yettiği kadar yazmaya çalıştım.

Mutlu okumalar…
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