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Öz 

Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezinde çalıştığım yıllarda, o dönemki direktörümüz Hilmi 

Çelik sayesinde tanıdığım ve kendisinden feyz aldığım Jane Ann Lindley hakkında yazdığım 

anı yazısıdır. 
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Abstract 

This is a memoir I wrote about Jane Ann Lindley, whom I got to know and was inspired by, 

thanks to Hilmi Çelik, our director at that time, during the years I worked at the Sabancı 

University Information Center. 
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Meslek yaşamımda farklı yöneticilerle çalıştım, birçok insanla tanıştım. İçlerinden bazıları 

hayatıma dokundu, meslek yaşamımın akışını etkiledi. Jane Ann Lindley de bunlardan 

birisiydi. 

1998-2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezinde çalışıyordum. O 

dönemde, Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Direktörü Hilmi Çelik’ti ve Koç Üniversitesi 

Kütüphane Direktörü Jane Ann Lindley ile yakın arkadaştılar. Bu iki yöneticinin yakınlığı 

Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Koç Üniversitesi Kütüphanesinin birlikte birçok 

aktivite ve sosyal program yapmasına, dolayısıyla her iki kurum personelinin yakınlaşmasına 

vesile olmuştu. Yemeklerde personelin kaynaşabilmesi için masa düzeni Koç 

Üniversitesinden bir çalışan, Sabancı Üniversitesinden bir çalışan şeklinde planlanıyordu. 

Etkinliklerde mümkün olduğunca Jane Hanım’ın yanına gitmeye çalışır ve kendisiyle 

konuşmaya can atardık. Bizleri her zaman ilgi ile dinler, destek olmaya çalışır, anne sıcaklığı 

ile yaklaşırdı. Jane Hanım bizim için sadece bir yönetici, meslektaş değil, aynı zamanda gülen 

yüzü, sıcaklığı ile bir abla yakınlığındaydı. Sosyal toplantılarda annesini de yakından tanıma 

olanağı bulmuştuk. 
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xxx  Okuyucu Mektupları / Reader Letters   Gürdal 

 
Benim hayatıma dokunuş hikâyesine gelirsek; Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi 

kuruluşunda tüm ekip olarak insanüstü bir çaba ile çalışmıştık. Bu sıkı çalışmanın ikinci 

yılının sonunda başardığımız işlerden dolayı Hilmi Bey, beni ve süreli yayınlarda çalışan 

meslektaşım ve yakın arkadaşım Zuhal Topaloğlu’nu yurt dışına kütüphane ziyaretine 

göndereceğini söyleyerek gideceğimiz yerlerde bulunan kütüphanelerdeki uygulamaları iyi 

incelememizi istedi. Hem ilk defa yurt dışına çıkacağım hem de yeni kütüphaneler göreceğim 

için çok heyecanlıydım, günlerce uyuyamadım. Hayallerim gerçek oluyordu. Daha önce 

sadece adını duyduğum ülkeleri İngiltere, Hollanda ve Fransa’yı görecektim. Gerçekten de 

çok heyecan verici bir seyahat oldu ve Zuhal’in daha önce İngiltere’de kalmış olması ve 

İngilizcesinin çok iyi olması nedeni ile dil sorunu yaşamadık ki Hilmi Bey de ikimizi 

gönderirken bu hususu düşünmüştü. Yine de seyahat süresince İngilizce konuşamamanın 

eksikliğini çok fazla hissettim ve yabancı dilin önemini çok daha iyi anladım. Geri döndükten 

sonra İngilizcemi geliştirebilmek için bir süreliğine yurt dışına gitme kararı aldım ve bu 

düşüncemi Hilmi Bey ile paylaştım. Nasıl yapacağıma dair bir fikrim yoktu, sadece bunun 

için biraz para biriktirmiştim. Hilmi Bey nereye gideceğimi sorarak öncelikle bu ülkedeki dil 

okullarını araştırmam gerektiğini söyledi. Ücretleri yüksek olmasına rağmen İngiltere’de 3 

aylık bir okul buldum. Hilmi Bey arkadaşı Jane’e telefon etti ve İngiltere’de tanıdığı 

kütüphane müdürü olup olmadığını sordu. Jane olumlu cevap verdi ve neden sorduğunu 

öğrenmek istedi. Jane Hanım’ın da beni oğlu gibi sevdiğini düşünen Hilmi Bey “Bu deli 

çocuk Gültekin, İngiltere’ye gitmek istiyor. İngilizce kursuna gidecek. Ben de ayrıca orada 2 

hafta staj yapıp yeni kütüphaneler görmesini istiyorum.” dedi. Bu habere çok sevindiğini 

söyleyen Jane, Bournemouth Üniversitesi Kütüphane Müdürü David Ball ve Cranfield 

Üniversitesi Kütüphane Müdürü Hazel Woodward ile konuşabileceğini, kendisinden haber 

beklememizi söyledi. Bir hafta sonra Jane, her iki kütüphane için de birer haftalık profesyonel 

staj programı ayarladığı bilgisini verdi. Bu habere kelimelerle anlatılamayacak kadar mutlu 

olmuştum. Bir başka hayalim daha gerçek oluyordu... 

2001 yılı yazında İngiltere’ye gittim. İnanılmaz bir deneyimdi. Üç aylık İngilizce 

kursunun bitiminde, birer hafta İngiltere’nin bu iki önemli üniversite kütüphanesinde staj 

yaptım ve bu kütüphanelerdeki uygulamaları yakından gördüm. Muhteşem bir iki hafta 

geçirmiştim. Her iki kütüphanenin yöneticisi de bana çok misafirperver davrandı ve aramızda 

dostluk oluştu. ANKOS Başkanlığı yaptığım dönemde bu iki kütüphanenin müdürü David 

Ball ve Hazel Woodward ANKOS yıllık toplantısına davetli konuşmacı olarak katıldı. 

Bu süre iyi derecede İngilizce öğrenmek için yeterli olmamıştı belki ancak İngilizce 

konuşma konusundaki korkaklığımı, konuşurken hata yapma endişemi ortadan kaldırmıştı. 

Kırık dökük de olsa konuşabiliyordum artık. Ayrıca bu süreçte, ana dili İngilizce olmayanlar 

ile konuşurken İngilizlerin son derece anlayışlı olduklarını, karşılarındakini anlamak için çaba 

gösterdiklerini keşfetmiştim. 

Vizyon sahibi yöneticiler olan Hilmi Bey ve Jane Hanım’ın İngiltere’ye gitme planıma 

neden bu kadar destek olduklarını yıllar geçtikçe çok daha iyi anladım. Hayatın kırılma 

noktalarını iyi biliyorlardı ve bu üç aylık sürenin de benim hayatımın akışını değiştireceğini 

öngörmüşlerdi. Bugün geriye bakıp düşündüğümde yaşadığım bu deneyimin tüm meslek 

yaşantımı etkilediğini ve önümde yeni kapıların açılmasını sağladığını görebiliyorum. 

ANKOS Başkanlığı yapmış olmak, uluslararası derneklerin yönetiminde görev almak, Avrupa 
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Birliği projesinin ortağı olmak ve projeyi dokuz yıl başarı ile devam ettirmek, farklı çalışma 

grupları içerisinde yer almak, çalıştığım kurumlarda farklı ve yenilikçi çalışmalar yapmak, 

meslek yaşamımı etkileyecek yeni insanlarla tanışmak, mesleki yenilik ve gelişmeleri 

yakından takip edebilmek gibi... 

Sevgili Jane Hanım ve Hilmi Bey ile yaşamlarımızın bir noktada kesişmiş olması ve 

yurt dışı deneyimim, hayatımda kelebek etkisi yarattı diyebilirim. Yaşamımda sihirli 

dokunuşların etkisini bizzat deneyimlemiş biri olarak, 31 yıllık meslek hayatımda ben de 

imkânlarım ölçüsünde çok sayıda meslektaşıma rehberlik etmeye; yurt içi ve yurt dışında iş, 

staj, Erasmus vb. için destek olmaya çalıştım. Bundan sonra da elimden gelen desteği 

vermeye devam edeceğim. 

Hayatıma dokunan en önemli insanlardan ikisi olan sevgili Jane Hanım ve Hilmi Bey’i 

saygı, sevgi ve rahmetle tekrar anıyorum. 




