SINIF BİLİNCİ VARDIR
KİTAPLARIN
VE YÜREĞİ

kurulmuş olan İskender�ye Kütüphanes� �se devr�n�n en büyük kütüphanes�d�r.

Yazı, �nsanın ölüme bulduğu en
etk�l� çared�r. Mağaraların duvarlarından t�rşeye, der�den parşömen
kağıdına, kuşeden teks�re... Dökülenler �nsanlığın b�rk�m�n�n, m�rasının nes�llere aktarılmasını sağlamıştır.
Şekl�-b�ç�m� değ�şse de, hayatımızın
olmazsa olmazlarındandır k�tap. Ve
�nsanlığın b�nlerce yıllık tar�hsel
yolculuğunda hep var olmuştur.
B�rçok kavrama konu olmuş, k�tap
üzer�ne dey�mler üret�lm�şt�r.
Sadece sözlükten k�taba baksak,
onlarca k�tap kökenl� kel�meye
rastlarız.
K�tap: C�ltl� veya c�lts�z olarak b�r
araya get�r�lm�ş, basılı veya yazılı
kağıt yaprakların bütünü...Herhang� b�r konuda yazılmış eser...
K�tapçı: K�tap satan veya k�tap
bastırıp satan k�mse.
K�tapçılık: K�tap bastırma veya
satma �ş�.
K�taplık: K�tapların da yerleşt�r�ld�ğ� raﬂardan oluşan mob�lya,
kütüphane
Kütüphane görevl�s�: Kütüphanec�l�k öğren�m� görmem�ş olan ve
k�taplıkta b�l�msel �şler dışında
kalan �şler� yürüten k�mse.
K�taplık Sarayı: Halkın yararlanması
�ç�n kurulmuş büyük k�taplık.
Kütüphane:Kuruluş amaç ve
görev�ne uygun k�tap, f�lm, plak
g�b� her türlü düşünce ve sanat
ürününü toplayan, düzenleyen ve
genel olarak �lg�lenen okurlara
sunan kuruluş
M.Ö 665 yılında kurulan N�nova
Kütüphanes� b�l�nen en esk�
kütüphaned�r.
Mısır hükümdarı S.Ptolemeutarafından M.Ö 3.yy'ın �lk yarısında

37

İslam dünyasında �lk kütüphane
Abbas�ler dönem�nde Begü'l-H�kme
adıyla ve b�r m�lyondan fazla k�tapla
Bağdat'da kurulmuştur.
K�tap ev�: K�tap satılan yer, k�tapçı
dükkanı.

�lk kez 1835'te Balzac tarafından
kullanılmıştır.
K�taba el basma: Kutsal k�tap
üzer�ne el�n� koyarak ant �çmek.
K�tapta yer almak: D�n veya yasa
k�taplarında bulunmak, konusu
geçmek.
K�tap ehl�: Dört kutsal k�taptan
b�r�ne �nanan,�man eden, bağlanan
k�ş�.
K�tabı kapamak: Herhang� b�r konu
�le �lg�l�y� kesmek.

nec�ler Kongres� toplanır. Kongrede,
k�tap sağlığıyla �lg�l� b�lg� dalı b�l�msel
b�r alan olarak tanımlanır. Kağıdın
as�tlenmes�, mantarlar, nem, ısı, ışık,
g�b� doğal rahatsızlıkların tedav�s�n�
kapsayan patoloj� kolu oluşturulur.

K�tapların okurlarına ulaştırılacağı
K�taplara zarar veren k�tap kurdu
dükkanlara �l�şk�n en esk� kaynak
dey�mleşerek çok k�tap okuyanlara
enophones't�r. Ananbas�s'te;
söylen�r hale gel�r.
Trakya'da,Karaden�z kıyısında k�tap
ev�ne rastlandığından bahseder.
K�tapça, k�tabet, k�tapseverl�k,
Zenon da MÖ 4.yy'da, At�na'da
k�tapsız, k�tap açacağı, k�tap dolabı,
k�tabevler�n�n bulunduğunu anlatır. K�taba (veya k�tabına) uydurmak:
k�taplaştırmak, sahaf...
Kanun olmayan b�r �ş� h�le, düzen vb. Ve elbette k�tap; yazmak ve okumak�le kanuna uygun g�b� göstermek.
Roma'da yazar, ç�ftç� ve k�tap
la b�r bütündür.
tac�rler� "L�brar�us"ta
Yer Berl�n Opera Meydanı
buluşurlar.
Yazı, yazıya
Tar�h 10 Mayıs 1 33
dökmek, yazı
Saat .00
Yaklaşık on yüzyıl
b�lg�s�, yazar,
Kat�l Gobbels
boyunca Ortaçağ'da
yazarlık,
k�tabevler�ne �l�şk�n b�r
yazar-ç�zer,
İk�nc� Paylaşım Savaşı nda bu meydanda ateşe
kayda rastlanmamıştır,
yazar hakkı, yazı
ver�len 5 b�n k�tap sadece başlangıçtır.
ta k� Par�s Ün�vers�b�l�m�, yazı
tes'n�n kuruluşuna
b�l�mc�, yazı d�l�,
kadar. 13.yy'da Par�s
yazı �şler�, yazı
Ün�vers�tes�'n�n
kadrosu, yazı
temeller� atıldıktan
kağıdı, yazı
sonra k�tapçılık yaygınkurulu, yazı
laşır. İslam dünyasında
mak�nes�, yazı
da sahaﬂık hemen
takımı, yayınev�,
hemen bu dönemde
yayıncı...
ortaya çıkmıştır.
Okumak,
K�tab�: K�tapla �lg�l�,k�okuma k�tabı,
taba uygun.K�taba
okuma saat�,
bağlı kalan,özgür
okuma-yazma,
düşünemeyen(k�mse).Düzgün,d�l
okumuşluk, okunaklı, okur-yazar,
K�tap kurdu: K�tapları y�yerek zarar okutmak, okuyucu...
b�lg�s� kurallarına uygun(anlatım).
veren b�r böcek.
K�tabe:Taş, mermer vb. g�b� sert
Yazanı ve okuyanıyla kolekt�f b�r
c�s�m üzer�ndek� oyma veya kabart- Değerl�d�r k�tap. El yazmasıdır.
üründür k�tap. Teknoloj� çağında cep
Matbaanın keyf�yle basılsa da
ma yazı,t ar�h, yazıt.
telefonundan, b�lg�sayardan �ht�yaç
k�taplar nemden, zararlı böceklerK�tap b�l�mc�: K�taplarda �şlem
h�ssed�lmez ancak h�ç aklımıza gelm�ş
den zarar gördüğü zaman ger�
yürütülmes�n� sağlayan, k�taplık
m�d�r; kalem?
dönüşü yoktur. Saklanmalı ve
b�l�m� öğren�m� görmüş k�mse,
korunmalıdır. Bu yüzden k�tapları
kütüphanec�.
Kalems�z k�tap, kalems�z yazı, kalemK�taplık B�l�m�: K�tap sayısını çoğalt- korumanın tılsımı vardır. K�tap
s�z okumak mümkün müdür? Nerekurdu benzer� madd� zarar veren
manın, kataloglayıp sınıﬂandırmaden çıkmıştır kalem?
canlıların yanı sıra k�taba manev�
nın ve okuyucuları k�taptan yararEsk� Yunancadan türem�şt�r kalem.
zarar vereb�lecek kurtlu bey�nlere
landırmanın yollarını, kurallarını
Dünün kamışı, yazı hokkası, d�v�t�,
yönel�k de b�r tılsımdır. Bunu
bel�rten b�l�m dalı, kütüphanec�l�k.
teleğ�d�r. Bugünün kalem�, dolmakaengellemek �ç�n k�tapların başına
K�tapsever: Öz ve b�ç�m yönünden
lem�, tükenmez kalem�d�r. Yazma
"Ya keb�kec İhfaz'ul Varak" yazılır.
�y� n�yetl� k�tapları seven, k�taba
alışkanlığının yaygınlaşması,
Bu tılsım zamanla kısalır ve "keb�tutkuyla bağlı, k�mse, b�bl�yof�.
okuma-yazmanın zorunlu hale
kec" olarak yerleş�r d�le ve yazılır.
K�tap dostu(B�bl�yof�l�):L�at�nce
gelmes�yle kıtalararası yayılmıştır.
Elbette k�tapları korumaya dönük
kökenl� b�r kel�med�r. Lat�nce
"Ph�lob�bl�us"ter�m� ta 1536 yılında b�l�msel önlemler de alınır ve K�tap Kurşunkalem b�r sanay� ürünüdür ve
katırlara geçm�ş b�r ter�md�r. K�tap Patoloj�s� kurulur.
1903 yılında "B�nne and Sm�th"
dostunun k�tapları sevd�ğ�,k�tapların
f�rması tarafından üret�lm�şt�r.
köles� olduğu söylen�r. Sıfat olarak 1923 yılında Uluslararası Kütüpha- Tükenmez kalem patent� �se Amer�-
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kalı John Loud'a a�tt�r ve 1888'de
almıştır. Ancak buluşu, 1935 yılında
Macar kökenl� B�ro kardeşler
gel�şt�rm�şt�r. Tükenmez kalem
denmes� �se yaklaşık 3 km'l�k b�r
ç�zg� çekeb�lms�ne dayanır.
İlkel durumdak� dolmakalemler �se
1780 yılında başlayan denemelerle
İng�l�z Harr�son tarafından �mal
ed�l�r. Ancak dolmakalem�n asıl
muc�d� 1883'te ürett�ğ� kalem �le
Amer�kalı Lew�s aterman'd�r.

yasaklayacak derecede nefret eder. "Okumaktan murat ne
Egemenler�n da�m� düşmanı olmayı
k�ş� hakkı b�mekt�r
başaran b�r dosttur o. Egemenler�n
Çün okudun b�lmezs�n
hasmı, ez�lenler�n dostu, yoldaşıdır.
ha b�r kuru ekmektır"
(Yunus Emre)
İşte tam da bu yüzden sınıf b�l�nc�
Kuru ve yavan b�r ekmek...
vardır k�tapların. Ve kalb� vardır
Kuru ve yavan ekmek olmamak �ç�n
onların.
okumalıyız. Che g�b� okumalıyız.
Bakmayın k�tapların yakılmasına,
yasaklanmasına. Keza �nternet�n
hayatımızın tam ortasına sokuluşuna... K�tapların öyle güçlü b�r sınıf
b�l�nc� ve yüreğ� vardır k�, bütün yok
etme pol�t�kalarına rağmen haz�nes�n� ez�lenler�n h�zmet�ne sunmaya
devam etm�şt�r.

Che, düşmanla g�rd�ğ� her çatışmadan sonra dah� k�tap okumaya zaman
bulurmuş.
Büyük önder Len�n'�n yurdunda
okulların duvarlarında "Okumak,
okumak ve okumak" sözler� yazılıdır.
Devr�mc�y� gel�şt�recek olan okumaktır. Öyle k� del�ces�ne okumaktır.

K�taplar dostluk kurar el�ne alanla.
Sohbet eder. B�l�nc�n� aydınlatır,
yüreğ�n� ferahlatır �nsanın. Kahrını
çeker, derd�ne ortak olur. Bütün
n�metler�n� �nsanoğlunun h�zmet�ne
Ant�k dönemden çağımıza m�lyarlar- sunar. İnsanlık tar�h�n�n b�lg�, b�r�k�m
ve deney�m�yle yen� yollar açar.
ca k�tap ateşe ver�lm�şt�r. Ancak
belleklere kazınmış b�r tar�h vardır
k�; Naz�lerle bütünleşm�ş, ez�lenler�n İnternet bunu yapamaz. O sadece
aktarır. B�lg�y� aktarır. İnternet�
faş�zme olan öfkes�n�n s�mges�
kullanmayalım dem�yoruz elbette,
hal�ne gelm�şt�r.
ancak mesele kuru, yavan b�lg�
yığınına ulaşmak değ�l, b�lg�n�n güce
Yer: Berl�n Opera Meydanı
dönüşmes�d�r aslolan. İnsanın
Tar�h: 10 Mayıs 1933
beyn�n�n ve ruhunun beslenmes�d�r.
Saat:22.00
Kat�l: Gobbels
Sınıf b�l�nc� vardır k�tapların. Beyn�
ve ruhu sınıf b�l�nc�yle besleyen
İk�nc� Paylaşım Savaşı'nda bu
meydanda ateşe ver�len 25 b�n k�tap k�taplar; ez�len�n el�nde güçlü b�rer
s�lahtır.
sadece başlangıçtır.

Sınıf b�l�nc� ve yüreğ� vardır k�taplarımızın. Ve cephanel�ğ�m�zd�r onlar
mücadelede.

Teknoloj�n�n gel�ş�m�yle b�rl�kte
kalemler de çeş�tlenm�ş, renklenm�şt�r.
K�tap yazmak, k�tap okumak, k�tap
yayınlamak... Ve k�tapla �lg�l� l�teratüre asla g�rmemes� gereken b�r
tanım; k�tap yakmak.

K�taplarımız güç ve b�l�nç kaynağımızdır.
K�taplarımız; halk ve vatan sevg�m�z�n yazıya dökülmüş hal�d�r.
K�taplarımız; sömürünün abeces�n�
ve ortadan kaldırılmasının yolunu
göster�r.
K�taplarımız; egemenler�n korkulu
rüyasıdır.
İnanç, dağları yer�nden oynatır. İnancı
büyütmen�n ve güçlend�rmen�n yolu
okumaktan geçer.

Len�n: "Ancak �nsanlığın yarattığı
K�taplarımız; b�l�nc�m�z�n ve ruhumubütün haz�neler�n b�lg�s�yle z�hn�m�- zun gıdasıdır.
z� zeng�nleşt�rd�ğ�m�z zaman gerçek
b�r komün�st olab�l�r�z."der.
Emeğ�m�z� ve aklımızı çalan b�r
düzene karşı k�taplarımız savaşımızGork�; okuduğu her k�tabı, onu
dak� s�lahlarımızdandır. Okumalı ve
B�bl�yoman� dem�şler k�tap düşkün- düzeys�zl�kten �nsanlığa yükselten, okunmasını sağlamalıyız.
lüğüne. Yunanca kökenl� b�r kel�me. yaşamı daha �y� anlamsına ve ona
karşı der�n b�r susuzluk duymasına Özgür Tutsaklar, sınıf b�l�nc� ve yüreğ�
Hastalık dereces�ne varan k�tap
neden olan b�r basamak olarak
sevg�s�n�, k�tap düşkünlüğünü
olan k�tapları �ç�n b�r yılı aşkındır
görmüştür.
anlatır.
d�ren�yor. Faş�zm k�taba düşmandır.
Özgür Tutsaklar okuyor, üret�yor,
Seven hastalık derces�nde
d�ren�yor ve k�tap haklarını gasp
severken, nefret eden
ett�rm�yorlar
b�nlerces�n� yakacak,
Tar�h boyunca doğrudan hedef
alınmasa da yangınlarda da pek çok
kütüphane kül olmuş, pek çok tek
nüsha yazılar, belgeler yok olmuştur.

Len�n
Ancak �nsanlığın yarattığı
bütün haz�neler�n b�lg�s�yle
z�hn�m�z� zeng�nleşt�rd�ğ�m�z zaman
gerçek b�r komün�st olab�l�r�z.

Kandıra Hap�shanes�
Özgür Tutsaklar
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