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KiTAPLAR, GENÇLER ve ÜSKÜDAR

HULUSi ŞENTÜRK

Bin metrekare civarında bir salon.

Duvarları kaplayan kitap raflarında değişik 
alanlara ait on binlerce kitap.

Salonda onlarca masa ve masaları doldurmuş, 
gah kitap okuyan gah notlar alan çok sayıda genç.

Sıcak, sımsıcak bir ortam.

Gençler okumuyor serzenişlerine inat salonu 
dolduran gençler lisan-ı hal ile bu önyargıya isyan-
larını dile getiriyor.

“Burası daima böyle dolu mu” diye soruyorum 
Belediye Başkanımız ve değerli dostum Hilmi Türk-
men’e. 

“İsterseniz gece 02-03 gibi gelelim de bu soru-
nun cevabını gözlerinizle görün” diyor, hafif bir te-
bessümle.

“Nasıl yani?” diyorum. “Gece de mi açık burası?”

“Yedi gün yirmi dört saat açık” cevabını alıyo-
rum. 

“İyi ama o saatlerde insanların burada işi ne?”

“Gençler; özellikle de öğrenci gençler. Gece-
leri sabaha kadar burada araştırmalarını yapıyor, 
derslerini çalışıyorlar.”

Burasını açık olması tek başına yeterli bir ca-
zibe oluşturmaz. Ne özelliği var ki günün her saati 
gençler buraya bu kadar ilgi gösteriyor diye merak 

ediyorum ama ben sorumu sormadan Başkanımız 
anlatmaya devam ediyor.

Sürekli ücretsiz çay servisi var. Belirli saatlerde de 
yine ücretsiz çorba servisi. Bu sebeple gençler hem 
ders çalışıyor hem de çay-çorba servislerimizden 
yararlanıyorlar açıklamasını yapıyor.

Ücretsiz çay ve çorba servisi yapılan belediye 
kütüphanelerini biliyordum ama bana asıl ilginç 
gelen 24 saat açık olması ve geceleri de dolu 
olmasıydı. Meğer ben gelişmeleri yeterince takip 
edememişim. Üsküdar Belediyesi tarafından açılan 
millet kıraathanelerinden olan “Nevmekân” isimli 
tesislerden biri olan “Nevmekân Sahil” açıldığında 
24 saat hizmet veriyormuş ama pandemi sürecinde 
gece 23.00’e kadar hizmet vermeye başlamış. 

Hazır “Nevmekân Sahil” demişken hemen belir-
telim ki görmeyen varsa mutlaka ziyaret etmeli. 3 
bini kapalı, 5 bini açık olmak üzere 8 bin metreka-
re alana kurulu tesisin Selçuklu mimarisiyle yapılmış 
kubbesi, 80 bini basılı, 20 bini dijital kitabı, sergi sa-
lonu ile muhteşem bir mekân. Burada ders çalışan 
öğrencilere de çay, kek, simit ikramı ücretsiz.

Gezmekte olduğumuz, daha yeni açılmış kü-
tüphaneye iki yıl önce geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un adı 
verilmiş. 

Yeni açıldığı için şimdilik 40.000’i basılı, 25.000’i 
dijital olmak üzere 65.000 kitap bulunuyor.
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Gençlerin ders çalışıp, okuma faaliyetlerinde 
bulundukları bu salonun hemen yanında çay ve 
çorba ikramlarının yapıldığı, gençlerin çalışmaya 
ara verdiklerinde sohbet mekânı olarak da kul-
landıkları genişçe bir bölüm daha var. O bölüme 
geçtiğimizde çok sayıda gencin gruplar halinde 
aralarında sohbetlerine şahitlik ediyoruz. Birkaçına 
kendimi tanıtıp bu mekânı nasıl bulduklarını ve ne-
rede oturduklarını sordum. 

Kütüphane Üsküdar Belediye Binasının alt katın-
da ama gelen gençlerin en az yarısı farklı ilçelerden 
gelmiş. Kimisi sıcak ortamın cazibesinden bahse-
derken kimisi de ne yazık ki kendi ilçelerinde böyle 
zengin kütüphane olmadığı için buraya geldiklerini 
söylüyor. Hepsi de mekânı çok beğenmişler ve özel-
likle de ücretsiz çay ve çorba ikramının mekâna ayrı 
bir kıymet verdiğinden bahsediyor.

Gençlerle yaptığımız sohbette Belediye Başka-
nımızın da çok sık olarak burayı ziyaret ettiğini öğ-
reniyorum. Zaten kendisi kütüphane hakkında bilgi 
verirken adeta kendisinden geçiyor. 

“Gençler okumuyor diyorlar ya! İşte görüyorsu-
nuz, hamdolsun gençlerimiz okuyor” derken gözleri 
parıldıyor. Üç adet “Nevmekân” tesisinden sonra 
buranın da hizmete girdiğini ama çok yakında ta-
rihi bir binanın restorasyonunu bitirdiklerinde orayı 
da bunun gibi bir mekân yapacaklarından bah-
sediyor. Heyecanla projeyi gösteriyor. Ormanlık bir 
alanda, genişçe bahçe içinde, yıkık dökük bir bina. 
Tahsisini almışlar ve şimdi restorasyonu başlamış. 
Dergi Kütüphanesi işlevi ağır basacak. 

Kültürel Belediyecilik, Kültürel Kalkınma diyoruz 
ya! İşte bu alanda Üsküdar Belediyesi gerçekten 
müthiş hizmetlere imza atıyor. Bir yandan metruk 
camiler, çeşmeler, yapılar restore edilip yaşayan 
mekanlara dönüşüyor ve diğer yandan millet kıra-
athanelerinde çok farklı yüksek kalite ile hizmetler 
sunuluyor. Aslında bu alanda rakip tanımam der 
gibi bir halleri varsa da sanırım Fatih Belediyesi bu 
alada bende varım diyor. Tatlı bir rekabet.


