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KAYSERİ'DE KÜTÜPHANE GELENEGİ

Dr. Dündar ALİKILIÇ"

ÖZET
Yazılı malzemenin toplanıp bir araya getirilmesi, toplanan bu
malzemeden yararlanılıp gelecek kuşaklara aktarılması kadar
önemlidir. Bu gelenek Kayseri'de M. Ö. II. binde ~Iamış,
Cumhuriyet'e kadar gelmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu
kütüphane geleneginde Kayseri'de öne çıkan bir olay; ilk çarşı
(Bedesten) kutuphanesinin olmasıdır. Bununla birlikte
Türk-İslam
kultürünü oluşturan vakıf kuruluşları
vasıtasıyla binlerce kitap ba~ışlanmış, böylece gUnümüze
kadar ulaştırılmıştır.

'Um;c t ... ilıiııde yazının ieanı ne kadar önemli

ise, yazılı malzemenin
bunun bir gelenek haline getirilmesi, bu toplanan
malzemeden yararlanııması ve gelecek kuşaklara aktarılması da o kadar önemlidir.I
KUtüphaneler her türlü yazılı ve basılı belge ve yayının korunup, organize edilip
yararlanılması için yapılmış yapılardır. İlk örnekleri, Mezopotamya ve Mısır'da kil
tabletlerden oluşan ktltUphaneler, daha sonra uygarlıgm diger unsurları ile birlikte
Eskiçag Yunan ve Roma dUnyasma geçmiştir. Bu gelenek, daha sonraki yüzyıllarda
Batı dUnyasında kütüphanelerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.
oplanması,

Milli ktlltürUmUZUn yazılı ve basılı eserlerini yüzyıllar boyu biriktiren,
koruyan, gelece~e aktaran kuruluşlar olarak Türk kütüphanelerinin, kültür kurumları
tarihimizde çok önemli yerleri vardır. Kayseri'de kurulan kütüphanelerde bu
gelenegin oluşması ise Milattan önce başlamıştır. Kayseri yakınındaki Kaneş, M.Ö.
II. binde yani "Asur Ticaret Koloni/eri çagı" adı veriİendönemde, Asur'lu
tüccarların oturdukları bir şehir durumunda idi. Dolayısıyla en eski Kayseri, Kaneş
şehridir.2 Kaneş'de bulunan Asurca çivi yazılı belgeler bir arşiv-ktltüphane niteli~i
taşımaktadır. Burada yere gömülU kUpler içerisinde bodrum katlarındaki sepetlerde

• Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kütüphanecilik Bölümü Ögretim i)'yesi.
i Muazzez İlmiye Çı~ "SUmer'de Arşiv ve Kitaplıklıır", Bilim ve (ıtopya, İstanbul 1999,
s.57.
2 Cahit Be~enç, Kayseri, Ankara 1950, s.67.

-320-

Q

Alikılıç' Kayseri'de KUtüpane Gelenefj

ve yapının zemininde büyük gruplar halinde tarihe, büyücülüge, ekonomiye ve okul
egitimiyle alakalı belgeler bulunmuştur. 3 Bu dönemde kütüphane mefhumu
kullanılmamakla birlikte biriktirilen tabletlerden dolayı burayı arşivolarak ifade
edebiliriz. Gerçekte o dönemde kUtUphane ile arşivarasındaki kesin hudut/ar da

çizilmemişti. 4

.

Kayseri'de İslamiyetten önceki dönemlerde kurulan bazı kütüphaneler,
güntimüze ulaşamamıştır. Bununla birlikte varlıkları kayıtlarda mevcuttur. Eserlerde
ismi geçen ilk büyük Hıristiyan kütüphaneleri Kayseri, Urfa ve İstanbul'da kuruldu.
Bu devrede papirüs tomarıarı codex haline geçti ve bugün bilinen kitap biçimini
aldLS
İslamiyetin

doguşuyla birlikte, İslam ülkelerinde gelişen kütüphaneler,
hükümdar veya özel kişiler tarafından, bazen de bir tarikat çevresinin
yararlanması için kuruldu. Sonradan vakıf durumuna sokularak umumi kütüphaneler
haline getirildi. Dolayısıyla ilk kütüphanelerin teşekkülU cami, medrese ve
dergeihlarda oimuştur. Camiierde kitapların saklandıgı bölümlerde (doiap),
kütüphane kurumunun ilk adımlarının atılmaya başlandıgı ifade edilir. 6 Camilerin
egitim ve ögretim mahalli olarak kullanılması, Türk-İslam geleneginde başlangıçtan
beri benimsenen ve devam ettirilen bir uygulama olmuştur. Cami ve mescidler
sadece dini egitim ve ögretimin yapıldıgı ~erler degildi, bu yapılardan kütüphane
gibi degişik amaçlar için de yararlanılmıştır.
başlangıçta

Kütüphanelerin bir bölümünOn 'cami' ile bütünleşmesi,bir-'5öIUmünün de
'okul' biçiminde kullanılması gelenegi, bir Türk-İslam ananesi olmuştur. Caminin
zaman içinde verdigi hizmetler konusunda yapılmış tespitlerden birisi, buralarda
bagış yolu vesair suretlerle kutsal ve kıymetli kitapların toplanmış olmasına,
kitaplıklar kurulınasına ve bu yerlerin kütüphane şeklinde kullanılmasına yol
açtıgıdır. O kadar ki, zamanla camilerin yakınlarında ayrıca kütüphaneler açılması
bile anılan uygulamayı tümden degiştirememiştir. 8 Cami ve medreselerin yanında
dergahların da bu uygulamaya katıldıgını biliyoruz. Kitaplara ilgisi olan kentlilerin
9
yazılı kültüre ulaşmasında dergahlar büyük roloynardı ve bunların sayısı da çoktu.

Nuray Yıldız, Eskiçag Kütüphaneleri, İstanbul 1985, s.II-12; Mehmet İnbaşı. XVI. Yy.
Başlarında Kayseri, Kayseri 1992, s.6.
4 Heinrich Otten, "Eski Şarkta Kütüphaneler", A. O. Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi,
Ankara 1961, C.xıx, Sayı 1-2, s.201.
, Meydan Larousse, Istanbul 1981, C.I, s.743.
6 Dündar Alikılıç, "Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri", Atatürk Oniv. Türkiyat
Araştırmaları EnstitüsüDergisi, Erzurum 2002, Sayı 19,5.341.
7 Hamza Keleş, Erzurum Vakıtları, Ankara 2000, s.40.
8 Zeki Başar, Tarih Boyunca Çeşitli Hizmetleriyle CamiIerimiz, Erzurum 1977, s.64.
9 Suraiya Faroghi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul 2000, s.3.
3
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Malazgirt Muharebesinden sonra Türk hakimiyeti altına giren Kayseri,
ve bilhassa Selçuklular idaresinde Ortaça~ tarihinin en parlak
devirlerini yaşamıştır ve şehir de~erli abidelerle süslenmiştir. LO Selçuklular'ın
Anadolu'ya hakim olmalarından sonra şehirde sistemli bir gelişme görülür. Bilhassa
Anadolu'da birli~in s&glanması üzerine Kayseri, Selçuklular'ın önemli bir merkezi
durumuna geldi. i Özellikle medreseler zinciri ve bu medreselere bitişik kUUiyelerde
halkın ihtiyacı olan gereksinimler giderilmeye çalışıldı. Fakat bu dönemde müstakil
bir kütüphaneden kaynaklarda bahsedilmemektedir. Cami ve mederse
kütüphanelerinden başka müstakil kütüphaneye Osmanlılar zamanında, Fatih
döneminden sonra geçilmiştir.
Danişmendliler

Osmanlılar döneminde Kayseri'de bilinen en eski tarihli kütüphane olarak
XLV. YUZyılda yapılan eserler arasında. 1553 tarihli Kadı Bedreddin Mahmud
Kütüphanesi zikredilmektedir. 12 . Mevcut eserlere göre Kayseri'de halen
faydalanması için meydana getirilmiş ilk kütüphane budur. 13 Kütüphane halen
mevcut bulunan Bedesten içerisinde 0luşturulmuştur. 14 Esnaf ya da Bedesten/ Çarşı
Kütüphanesi türUne örneklenen ls Bedreddin Mahmud Kütüphanesi, Bedesten içinda
400 ciltten fazla yazma eserie kurulmuş ilk çarşı kütüphanesi olarak bilinmektedir."
Bu hususta 1559 tarihli Vakıfndme'de "Kadı Bedreddin Malunud'un vakfettigi kitap
adeti 278 olup, 40.0 cilt tutmuştur"17 denilmektedir. Kütüphaneyi kuran Kadı
Bedreddin Mahmud, kütüphanenin Bedesten içerisinde kurulmasını neslinin devaın
etmesi şartına baglamış olmasından dolayı, bu şart ortadan kalkınca kütüphanenin
kitaphrı Moluluzade Hacı Halil Efendi Kütüphanesi'ne nakIedilmiştiLU Bilahare bu
kütüphanenin kitapları da devredilen kitaplarla birlikte Raşid Efendi Kütüphanesi'ne
taşınmıştır.

Osmanlılar

döneminde Kayseri'deki diger bir kütUphaneyi Tavlusunlu
Halil Paşa yaptırmıştır. Sadrazam Halil Paşa kendi köyü olan Tavlusun'da
1026 H.·16IS M. tarihinde cami, okul, kütüphane ve bir de çeşmeyi içine alan bir
külliye yaptırmıştl. Şu anda kütüphane mevcut olmadıgı gibi, kitaplarının ne oldugu
Sadrazaın

Besim Darkot, "Kayseri", tA. tstanbul 1993, C.VI, s.485.
Mehmet tpşirli, "Kayseri", DİA, Ankara 2002, C.XXV, s.96.
12 Hal it Erkiletliogıu, Osmanlılar zamanında Kayseri, Ankara 1996, s.64.
Il Cumhuriyetin SO. Yılında Kayseri, Kayseri ı 973, s. 12 ı.
14 KAzım Özdogan, Kayseri Tarihi Kültür ve Sanat Eserleri, Kayseri 1948, C.I" s. ıin.
15 Özer Soysal, TOrk Kütllphaneciligi, Ankara 1998, c.ı, s. i 8.
16 Mtljgan Cumbur, "Kayseri'de Raşid Efendi Kütllphanesi ve Vakfıyesi", Vakıflar Dergisi,
Ankara 1969, Sayı VIII, s.l8S.
17 Mehmet Çayırbag, Kayseri'de Kadı Mahmud Vakfı, Kayseri 2002,5.4.
18 Ali Rıza Karabulut, Kayseri Raşid Efendi Kütllphanesi'ndeki Türkçe, Farsça, Arapça
Yazmalar Kata1ogu, Kayseri 1982, s.18.
LO
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hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Bu hususta Mehmet Çayırbag'ın Kayseri Tarihi
bir malumat verilmektedir. Çayırba~ra göre: "... Halil Paşa
Maraş 'zn Zeytin (Suleymaniye) ilçesindendir ve Tavlusun 'la alakası yoktur. i.
Abdulhamid devri sadrazamlarmdan Halil Hamid Paşa'yla karıştırılmıştır."20 Bu
konuda elimizde net bir belge bulunmadıgından bu husustaki bilgileri aktarmakla
yetindik.
19

Araştımıaları'nda farklı

Bu dönemde yapılan diger bir kütüphane de Kara Mustafa Paşa
Kütüphanesi'dir. 1045-1095 HJ 1635-1683 M. yılları arasında yaşamış Merzifonlu
Kara Mustafa paşa tarafından İncesu ilçesinde bir kervansaray, hamam, cami ve bir
de medrese yaptımııştır. Medresenin bir bölümüne de yine, Mustafa Paşa tarafından
108111670 tarihinde küçük çapta bir kütüphane kurulmuştur. Uzun müddet halkın
faydalandıgı bu kütüphanenin kitapları 134111925 tarihinde Raşid Efendi
Kütüphanesi'ne devredildi. 21 Maarif Sa!namesi'ndeki kayda göre Kayseri Iivası
İncesu kazasında Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kütüphanede 17 adet kitap
bulunmaktaydı. 22 Maarif Salnl1mesindeki bilgiler teferruatlı olmayıp, fazla bilgiyi
ihtiva etmemektedir, bu yüzden tarihi kaynaklardaki bilgileri tam manasıyla
deger!endiremiyoruz. Fakat külliyenin kitabesinden ve Raşid Efendi
Kütüphanesi'ndeki 8 adet kitabın üzerindeki vakıf mühründen dolayı bu
kütüphanenin varlıgını teyit edebiliriz.ı 3
XVII. yüzyılda yapılan kütüphanelerden birisi de Sadrazam Erkiletli
Mehmed Paşa Kütüphanesi'dir. Mehmed Paşa Kayseri'nin Merkez Bucagı Erkilet'te
1081 HJ1671 M. yılında bir kütüphane kurmuştur. Bu kütüphane ayrı bir kütüphane
olmayıp, Mehmed Paşa'nın kendi adına yaptırdıgı cami ve medreseden müteşekkil
küııiye içinde yapılmıştır. Uzun yıllar halkın faydalandıgı bu kütüphanenin
kitaplarından bir kısmı i 8 Nisan i 917 yılında Raşid Efendi Kütüphanesi 'ne
nakledilmiştir. 24 Buradaki kitaplardan bir kısmının şahısların eline geçmiş
oldugundan bahsedilmektedir. ıs Daha sonraki yıllarda bu kitapların bir kısmı
Kayseri Müzesi tarafından satın alınarak muhafaza altma alınmıştır. Ayrıca Mehmed
Paşa adına 1983 yılında Erkilet nahiyesinde yeni bir kütüphane kurulmuştur. 26
Kazım Özdo~an,

Kayseri Tarihi Kültür ve Sanat Eserleri, s. 107; Müjgan Cumbur,
"Kayseri'de Raşid Efendi KOtüphanesi ve Vakfıyesi", s.185; Cumhuriyetin 50. Yılında
Kayseri, s. 121.
20 Mehmet Çayırbag, Kayseri Tarihi Araştınnaları, Kayseri 2001, s.320.
21 Ali Rıza Karabulut, Kayseri Raşid Efendi KütOphanesi'ndeki Türkçe, Farsça, Arapça
Yazmalar Katalogu, Kayseri ı 982, s.25.
22 Salndme-i Nez6ret.i Maarif·i Umumiyye. İstanbul 1318, s.1072.
23 Mehmet Çayırbag, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 200 i, s.321.
24 Ali Rıza Karabulut, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'ndeki Türkçe, Farsça, Arapça
Yazmalar Kata\ogu. Kayseri 1982, s.18.
25 Cumhuriyetin 50. Yılında Kayseri, s.12 ı.
26 Mehmet Çayırbag, Kayseri Tarihi Araştınnaları, Kayseri 2001, s.323.
19
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XVIII. yüzyıla gelindiginde yapı/an bir başka kUtüphane de Moluluzade
Mahmud Efendi Kütüphanesi'dir. Kayseri'de Pervane Bey Medresesi
müderris/erinden olan Mahmud Efendi İbni Ali Bey, as/en Kayseri köylerinden olan
Mo/u/u bir aileye mensup o/up, Matbah Emini Hacı Halil Efendi'nin de kardeşi
oldugu ifade edilmektedir. Mahmud Efendi H. 1129/ M. 1716 yılında 100 cilt kadar
kitabını adı geçen medreseye vakfetmiştir. LI 30117 i 8 yılında ölümünden sonra
kitapları önce kardeşi Hacı Halil Efendi Kütüphanesi'ne 1917 yılında da Raşid
Efendi Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Bugün bu medreseden iz kalmamıştır. ı7
Bu dönemde tesis edilen diger bir kütüphane de Moluluzade Mahmud
Efendi'nin biraderi olan, Matbah Emini Hacı Halil Efendi tarafından Hunad
Camii'nin içerisinde 1135 H.lI722 M. yılında yapılmıştır. Divan'da ROznamçe·i
evvel, Sür ve Matbah Eminligi görevlerinde bulunan Hacı Halil Efendi, bu
kütüphaneyi Hunad Medresesi'nin büyük eyvanının cephesini bir duvarla kapatarak
bir kapı ve iki pencere açtırmak suretiyle burada kurmuştur. Bu eserin ilk yapılışında
Hacı Halil Efendi 'nin 3 i 8 cHt kitap tedarik ederek kütüphanesine vakfetmiş
oldugundan bahsedilmektedir. Sonradan burada medrese ögrenimi sona erince 1917
senesinde Kadı Bedreddin Kütüphanesi'nden gelen kitaplarla birlikte 433 adet kitap
buradan Raşid Efendi Kütüphanesi'ne nakledilmiştir.2s
Osmanlılar zamanında Kayseri'de cami ve medreselerin içerisinde pek çok
kütüphane bulunmaktaydı. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlı~ı, Kamil Kepeci Tasnifi
6534 numarada kayıtlı olan i 860 tarihli deftere göre Kayseri'de yirmi iki medrese
kayıtlıdır. 29 Bu rakamın fazlalıgı Kayseri'deki egitim ve Öğretirnin ne derece yüksek
oldugu hususunda bize bilgi vermektedir. Her medrese ve caminin bir kütüphane
oldugunu düşünUrsek kütüphane oranının daha da yüksek olduğunu ortaya
koyabiliriz.
Osmanlıların

cami ve medreselerin içerisinde muhtelif kütüphaneler
Kayseri'de Raşid Efendi Kütüphanesi, müstakil kütüphane binası
olarak tek örnektir. Raşid Efendi Kütüphanesi ııı i H.l1796 M. tarihinde, Sultan III.
Selim zamanında Reisülküttaplıga kadar yükselmiş bulunan Mehmed Raşid Efendi
tarafından yaptırılan bu kütüphane, Camii·i Kebir'in (Ulu Cami) gtineydogu
3o
köşesinde yer almaktadır. 1212 Rebiülahir (Eylül 1797) tarihinde düzenlenen
vaktiyesi, daha önce Anadolu'da kurulan müstakil kütüphane/erin vaktiyeleriyle
büyük benzerlik gösterir. 3 !
kurmasına karşın

Mehmet Çayırbag, A,g.e., s.323.
Halit Erkiletlioglu, Osmanlılar Zamanında Kayseri, s. i 48.
29 İsmet Demir, "Bir Döneme Sistematik Egitimi ile Damgasını Vuran Kurumlarımız ve XiX.
YUzyllda Kayseri Medreseleri", III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (6-7
Nisan 2000), Kayseri 2000, s.123.
30 Muhsin İlyas Subaşı, Kayseri Tarihi, Kayseri 1987, s.16· i 7.
3\ İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Ankara 199 i, s. i 16·117.
27

28

-314-

Dı Aljkı"ı;j KayRıi'de KAmp_ıne Gelegeli

Halen eski yazmalar ve basmalar kütüphanesi olarak hizmet veren
kütüphaneyi yaptıran Raşid Efendi, içine 925 cilt el yazması ve 18 cilt de ıbrahim
Müteferrika basması olmak üzere 943 cilt kıymetli kitap hediye etmiştir. Kitapların
hepsi de ciltli olup, özel kılıflar içerisine konulmuştur. Ayrıca kitapların UZerine
kendi vaktiyesi oldu~una dair mühürıer bulunmaktadır.
Kayseri kültür tarihinde en büyük ve en önemli kUtUphane kuruluşu olarak
hiç şüphesiz Raşid Efendi Kütüphanesi'ni söyleyebiliriz. Raşid Efendi,
kütüphanenin giderlerini karşılamak üzere İstanbul'da bir çok menkuller
vakfettinniştir ki, bunlar vakıfnamesinde kayıtlıdır.32 Daha önceki tarihlerde kurulan
ve uzun müddet ilim ehlinin yararlandıgı bilinen birkaç tarihi kütüphaneden intikal
eden 289 cUt kitap da, Raşid Efendi Kütüphanesi'nin koleksiyonunu
zenginleştirmiştir. Kitaplar üzerindeki mühürlerden de tespit edilecegi üzere bu
kütüphaneler Merzufonlu Kara Mustafa paşa (1670), Sadrazam Erkiletli Mehmed
Paşa (1717) ve Hacı Halil Efendi (1750) Kütüphaneleridir. Bu kütüphanelerden
başka, Feyzizade Osman Hayri Bey, Hacı N4ti Efendi, Eski Kayseri MUftüsü Bahir
Enver Efendi varisleri ve bir çok hayırsever tarafından bagışlanan yazma ve basma
eserlerle Raşid Efendi Kütüphanesi zenginleşmiştir. Kütüphane bugün Arapça,
Farsça, Türkçe el yazması ve basma eserlerden oluşan yaklaşık 8.500 cilt eserden
oluşan zengin bir koleksiyona sahip bulunmaktadır. 33

XX. yÜZyıla gelindiginde ise İttihat ve Terakki Cemiyeti programında siyasal
baglamda verilmiş bir söz olarak "Milli Kütüphaneler" kurulmaya başlanmıştı. Bu
söylem kurumlaşarak gerçekleşme olanagı bulmamışsa da, somut sonuçları
kütüphaneciligimizde yer yer izlenen yeni bir akıma yol açılmıştır. 1912 ile 1919
yılları arasında Anadolu'nun çeşitli yörelerinde çogu "Milli Kütüphane" adıyla
hizmete giren kuruluşlar, bu akımın ürUnleriydi. 34 Kayseri Milli Kütüphanesi de
1912 yılında halkın yardımı ile önce Belediye bahçesi içerisinde iki katlı ve kesme
taştan bir yapıda hizmete açılmıştı. Milli Egitim Müdürlügü ve Kayseri
Belediyesi'nin yardımı ile zenginleştirilmişti. Bir ara "Evlendinne Dairesi"ne
dönüştürülüp sonra yıkılan bu yapının yeri Hükümet Konagı çevresine düşmekteydi.
Milli kütüphane ile ilgili, koleksiyonlarının i 934 yılında bugUnkü İl Halk
Kütüphanesi ödUnç venne bölümünUn bulundugu yapıya; 1936'da Halkevi'nin
geçici binasına, 1938'de de yapımı biten yeni binaya aktarıldıgı; 1953 yılında diger
malzeme varlı~ı ile birlikte (I 08 i 5 adet kitap) "Umumi Kütüphane"ye katıIdıgı
35
dışında herhangi bir bilgi yoktur.
Mehmet Çayırbag, Kayseri'de GUpgüpzAde Hacı Mustafa Aga Vakıflan (1806-1814),
Kayseri 2002, 5.20.
33 Kara Mehmcd Agaz4de Kcmalcddin, Erciyes Kayseri ve Tarihine BakıŞ, Kayseri 1934,
5.59; Rıza Karabulut-Hakk:ı Mercan, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'ndeki Türkçe,
Arapça ve Farsça Basmalar Katalogu, Kayseri 1993, ÖnsOz kısmı.
34 Özer Soysal, Türk KütüphaneciliAi, 5.37.
35 Özer Soysal, A.g.e., 5,27.
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Günümüze kadar ulaşan bu kütüphane gelenegi Kültür Bakanlıgı bünyesinde
İl Halk Kütüphaneleri olarak devam etmektedir. İl Halk
Kütüphanesi'nin, Arap harfleriyle yazma-basma eserlerin bulundugu Raşid Efendi
kısmı i 796 yılından bu yana geliştirilerek bir "Klasik Şark Kütüphanesi" haline
oluşturulan

getirilmiştir.

İl Halk Kütüphanesi'nin yeni eserler kısmı; ilin Araba Pazarı mevkiinde 1961
yılında

kurulan kitaphkta elli binin üzerinde kitap
okuyucuya hizmet vermektedir.

bulunmaktadır

ve bugün binlerce

ABSTRACT

The gathering together of written material is as important as
the transfer of it to the coming generations. This tradition began
in Kayseri in B. C. 2000 and contiuned unti! the coming of the
Republic. Within this library tradition the fırst Bedestan library
in Kayseri emerged. The fough foundation organısations, making
up the Turkish-İslam culture, thousands of books wel'e domted
and because of this are available today.

