
TÜRKİYE’NİN DİKKAT ÇEKEN 10 KÜTÜPHANESİ 
 Dijital çağda kitaplar ve kütüphaneler önemini yitirmiş gibi görünse de biz, ünlü İtalyan düşünür Umberto 
Eco’nun düşüncesine katılıyoruz: “Kitaplardan kurtulacağınızı mı sandınız?”  

 İşte ülkemizde bulunan , bünyesindeki kitap arşivlerinin zenginliği ve niteliğiyle bilinmesi gereken ve 
yolumuzun mutlaka düşmesi gerektiğine inandığımız kütüphanelerimizden birkaçı… 

1- ATATÜRK KİTAPLIĞI / İSTANBUL 
Boğaz manzarasıyla dikkati çeken İstanbul Taksim’deki kütüphane, 500 bine yakın eserle hizmet veriyor. 1928 
öncesi matbu kitaplar, el yazmaları ve gazete arşivi bu zenginliğin sadece birkaç başlığı.  
 

2- BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ / İSTANBUL 
Iı.Abdülhamit tarafından 1884 yılında kurulan kütüphane, bir milyona yakın eseri bünyesinde barındırıyor. 
Ayrıca görme engelliler için sesli arşiv bölümü de bulunmakta. 
 

3- MİLLİ KÜTÜPHANE / ANKARA 
Sahip olduğu birikimle “Türkiye’nin hafızası” olarak kabul edilen kütüphanede üç milyondan fazla eser 
bulunmakta. Yayın arşivinde, nadir bulunan eski harfli Türkçe kitaplar, dergiler, gazeteler ve afişler yer alıyor. 
 

4- İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ / İSTANBUL 
Yakın tarihte,1984’te, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan kütüphanede Osmanlı ve İslam coğrafyası 
hakkında pek çok dokümana ulaşmak mümkün. Hatta bu alandaki herhangi bir konuda yazılmış tez 
çalışmalarına ulaşmak bile mümkün. 
 

5- MİLLİ KÜTÜPHANE / İZMİR 
İçerisinde 700 bine yakın kitap, dergi ve gazete bulunduran kütüphane İzmir’in Konak ilçesinde 1912’de 
kurulmuş. Ayrıca bina “Neo-Klasik Türk mimarisi”nin de en önemli örneklerinden biri. 
 

6- SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ / İSTANBUL 
1927’de kurulan kütüphanenin arşivinin temelini Kanuni’nin şahsi kitaplığındaki eserler oluşturuyor. Ayrıca 
UNESCO tarafından “Dünya Belleği Listesi”ne alınan İbn-i Sina’nın el yazması eserleri de burada bulunuyor. 
 

7- SALT GALATA / İSTANBUL 
Binası 1892’de inşa edilen kütüphanede Doğu Avrupa, Türkiye ve Akdeniz havzasına ait eserlere ulaşmak 
mümkün. Bünyesinde müze de bulunuyor. 
 

8- İNEBEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ / BURSA 
Kütüphane, Yıldırım Bayezit döneminde yaptırılan medrese binasında hizmet veriyor. 1969’da Sultan Orhan 
Camii’ndeki eserlerin getirilmesiyle kütüphane olarak kullanılmaya başlamış. Bünyesinde, toplam 30 bin 
civarında el yazması ve basılı kitap barındırıyor. 
 

9- YAZMA ESERLER BÖLGE KÜTÜPHANESİ / KONYA 
1984’ten beri hizmet veren kütüphanede; Mevlana, İbn-i Farabi ve Sadreddin Konevi gibi alimlerin el yazması 
ve basılı eserleri bulunmakta. El yazması eserlerin sayısı 18 bin civarında. 
  

10- ARTVİN ÇOCUK KÜTÜPHANESİ 
Yakın zamanda açılan kütüphanede; 54 bin civarında elektronik dergi, 4 milyondan fazla elektronik kitap ve 
yakın sayıda uluslararası tez, 100’ün üzerinde ülkeden 4 bine yakın gazete ve popüler dergi bulunmakta. 
Bunun yanında 30 adet farklı dil öğrenimine olanak veren online yazılım programı da mevcut. 

 


