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Prof. Dr. İlhan Kum'u Uğurlarken ...
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nün kurucusu ve onursal başkanı,
değerli hocamız Prof. Dr. İlhan Kum'u 3 Ocak 2001 tarihinde kaybettik.
Türk kütüphaneciliğinin son 30-35 yılını yaşayanlar ya da bu dönem içinde ye
tişenler İlhan Kum adının kütüphaneciliğimiz için ne denli büyük bir anlam taşıdı
ğını çok iyi bilirler. Bu dönemde İlhan Kum'un doğrudan ya da dolaylı olarak Türk
kütüphaneciliğini etkilemediği bir alan pek yok gibidir.
Mükemmel bir insan, görevinin bilincinde bir aydın ve çok yönlü girişimci bir ki
şiliği olan değerli hocamız Prof. Dr. İlhan Kum, 3 Nisan 1927 tarihinde Burdur'un
Tefenni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı ve 1945 yı
lında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.
Yüksek öğrenimine İstanbul'da Robert College'in (günümüzde Boğaziçi Üniver
sitesi) Mühendislik Fakültesinde başladıysa da, birinci yılın sonunda bozulan sağlık
durumu nedeniyle Ankara'ya dönmek zorunda kaldı. Robert College'de geçen bir yı
lı İlhan Kum daha sonra "... bir yandan İngilizcemi ilerletirken, öte yandan da ileride
kendime meslek olarak seçeceğim kütüphanecilik konusunda ilk anlamlı gözlemle
rimi yaptığım dönem ... " olarak değerlendirmiştir.
Ankara'ya dönüşünde bir süre Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptı. Bu
arada önce Adnan Ötüken tarafından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yürütü
len kütüphanecilik kurslarına, daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığının daveti üze
rine ülkemize gelen Lawrence S. Thompson'un Milli Kütüphane'de açtığı kütüpha
necilik kurslarına devam etti. ABO'de kütüphanecilik konusunda üniversitede öğ
retime devam etme isteğini olumlu karşılayan Thompson'un desteği ve yönlendir
mesi üzerine 1952 yılında Kentucky Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümüne kayıt
yaptırdı. Lisans öğrenimini sürdürürken Kentucky Üniversitesi Kütüphanesinde ça
lıştı. 1955 yılında öğrenimini başarıyla tamamlayarak kütüphanecilikte lisans dere
cesini aldı. Aynı yıl, Kentucky Üniversitesinde kütüphanecilik alanında yüksek li
sans çalışması yapmak için kaydını yaptırdı ve 1957 yılında da bu programı ta
mamladı.
1959 yılında yurda dönen İlhan Kum, Ankara Amerikan Haberler Merkezinde
Türk-Amerikan Dernekleri Koordinatörü olarak görev yaparken, eşi Prof. Dr. Eren
Kum hanımla 8 Ekim 1959 tarihinde evlendi.
İlhan Kum'un ABD'de almış olduğu eğitimi ve kazanmış olduğu deneyimleri
Türkiye'de uygulama alanına aktarması Ekim 1960'da başlar.
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irtan (:akm

Orta Dogu Teknik 0niversitesi KutOphanesinde mudur yard1mc1s1 olarak gorev yaparken tant$t191 Prof. Dr. ihsan Dogramac1'ntn, ileride Hacettepe 0niversitesi'ne donu$t0recegi Ankara Oniversitesi <;ocuk Sagltg1 ve Hastal1klart EnstitOsunde modern bir tip kutuphanesi kurma teklifini kabul eder. 31 Agustos 1961 tarihinde atand,91 bu yeni gorevi yuruttugu s,ralarda Hacettepe 0niversitesinin kurulu$ c;:al1$malannda da aktif olarak yer ald1. 1967 yt ltnda Hacettepe 0niversitesinin
kurulu$u tamamland,gtnda, bu universitenin en gozde birimi olan kutOphanesi de
ozellikle sagl1k bilimleri alaninda verdigi hizmetlerle, Turk Kutuphanecilik tarihinde
kendisinden sonra kurulan birc;:ok universite kutOphanesine ornek olma nitelikleriyle dikkatleri c;:ekmekteydi. Gerc;:ekte Prof. Dr. ilhan Kum'un sadece bu katk1s1, onun
Turk toplumuna olan borcunu comertc;:e odemi$ ornek bir insan olarak taninmas,
ic;:in yeterlidir. Ancak, Prof. Dr. ilhan Kum'un hie;: yorulmak bilmeyen c;:ok yonlu giri$imciligi sonucu kurulan Hacettepe 0niversitesi KutOphanecilik Bolumu ile bu bolumde Bolum Ba$kani olarak yapt191 katk1lar, ilhan Kum ad1ntn Turk kutOphanecilik tarihindeki konumunu c;:ok daha anlamlt kllmaktadtr.
Hacettepe 0niversitesi KutOphanecilik Bolumunun kuramsal alt yapIsI , hocam,ztn 1970 y1linda tamamlad191 "Turkiye'de KutOphanecilik Egitimi" ba$1tklt doktora c;:alt$mas, c;:erc;:evesinde bic;:imlenmi$tir. Tip kutOphaneleri ve kutOphaneciligi konulanna olan ilgisini de her zaman ic;:in canlt tutmaya c;:alt$an hocam,z, 1975 y1ltnda "Turkiye'de Tip KutOphaneleri" tezi ile doc;:ent, 1980 y,ltnda da profesor oldu.
Bugun sayIsI bine yakla$an Hacettepe 0niversitesi KutOphanecilik Bolumu
mezunlart, yeti$melerini degerli hocam1ztn bitip tOkenmeyen c;:abalanna borc;:ludurlar. 1981 y1ltnda gec;:irmi$ oldugu "serabra-vaskuler" rahats1zl1gtna ragmen Solum
Ba$kani olarak gorev ve sorumluluklann, yuruten hocam1z, Agustos 1992'de kendi istegi uzerine emekliye aynld1.
Biz kutuphaneciler onunla guc;:luyduk. <;ogumuza bic;:im, guc;: ve canl11tk kazand1rd1. Hacettepe 0niversitesi KutOphanecilik Bolumu c;:alt$anlart ic;:in ilhan Kum sadece bir bilim adam1 , bblumumuzun kurucusu ya da bolum ba$kant degildi; bunun
c;:ok daha otesinde, emekli olduktan sonra dahi kar$1la$t191m1z her sorunda ba$vurdugumuz, fikirlerinden yararland191m1z ornek bir insand1.
Degerli hocam1z Prof. Dr. ilhan Kum'u ve hepimize ornek olan davrant$Iartnt
hie;: unutmayacag1z. Onu gerc;:ekten c;:ok bzleyecegiz ve c;:ok arayacag1z.
Hocam1ztn sevgili e$i, c;:ocuklan ve yakinlart ba$ta olmak uzere tum meslekta$1ann tn, arkada$Iannin ve ogrencilerinin ba$1 sagolsun.

Prof. Dr. irtan <;akin
H. 0. Kutaphanecilik 86/Qmu
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