KAHRAMANMARAŞ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Konum itibarıyla şehrin en güzel yerinde, ağaçlar arasında, mimari bakımından geçmiş ve modern
mimarinin birleştiği bir bina; Kahramanmaraş Araştırmalar Merkezi.
Merkeze ulaşım kolaylığı yanında, dışarıdan ve uzaktan gelen araştırmacılar içinde, park sorunu giderilmiş
ve her şey yerli yerinde düşünülmüş.
Bina dışarıdan bir Osmanlı mimarisini yansıtırken, içeriden bakıldığında teknoloji ile modern mimarinin
birleşmesi çok değişik atmosfer meydana getirmiş. Yer yer mavi çiniler, ahşap oyma sanatın ince yansıması, el
sanatlarının değişik örnekleri köşeleri süslemiş. Diğer yanda teknolojinin son harikası makineler yan yana
durmakta.
Merkez beş katlı, giriş katta araştırmacılar için vestiyer , danışma bankosu, kütüphane ve sergi salonu,
ikinci katta arşiv ve dokümantasyon, üçüncü katta araştırmacı ve merkezde görev yapan uzmanların odaları, son
katta ise yemekhane ve kafeterya yer almaktadır.
Merkezde bulunan, kütüphane dermesinin çoğunluğu bağış ve satın alma yoluyla temin edilmiş.
Koleksiyon Kahramanmaraş'la direkt ve dolaylı yönden alakalı kitap, dergi, gazete, Maraş'lı şair ve yazarların
eserleri, biyografik ve bibliyografik kaynaklar yer almaktadır. Görsel-işitsel malzeme olarak Kahramanmaraş'la
ilgili film video, kaset, fotoğraf, mikrofilm ve harita yönünden zenginleştirilmiş.
İkinci katta yer alan dokümantasyon merkezinde araştırmacıların değişik kaynaklardan tarama yaptıkları,
merkezin kuruluş amaçlarına uygun dokümanlara yer verilmiş. Araştırma sonuçlan, makaleler, bibliyografik ve
biyografik eserlerin künyeleri ilgili dosyalarında yerini almış.
Milli Kütüphane 'den Maraş Şeriyye Sicillerinin ve salnameleri mikrofilmleri, Başbakanlık Osmanlı
Arşivi'nden Maraş'la ilgili belgelerin fotokopileri, tapu tahrir defterlerin mikrofilmleri alınarak merkezde bir tarih
arşivi oluşturulmaya çalışılmış.
Merkezde, tüm üniversitelerde, Kahramanmaraş üzerine yapılan, tezlerin birer nüshasını bulmak mümkün.
Yine Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği yazar ve şairlerin eserlerinin bulunduğu kütüphane katalogları tesbit
edilerek, ayrı ayrı yazarların katalogları hazırlanmış. Hangi kütüphanede kimlerin hangi eserleri var, tasnif ve
demirbaş numarasına kadar araştırmacılara kolaylık olsun diye katalogda yer verilmiş.
Araştırmacıların bilgisayar ortamından dokümanlara ulaşmaları için internet odaları yer almakta, isteyen
merkezin bilgi servislerinden isteyen yurtiçi ve dişi kaynaklardan yararlanmaktadır.
Merkez ayrıca Kahramanmaraş'ın tanıtımını yapmak için internette bir web sayfası bulundurmakta. Sayfa
üzerinde ilgili her türlü gerekli bilgilere yer verilmektedir. Web sayfasında tarihten günümüze, Cumhuriyetin ilk
yıllarından bugüne görev yapan valiler, belediye başkanları, şehrin tarihi ve turistlik mekanları, oteller, gerekli
telefonlar, adresler vb. rehberlik ve danışmanlık yapacak her türlü bilgiler yer almaktadır.
Merkez üniversite öğrencilerine sağladığı burslarla eğitim ve öğretime katkıda bulunmakta.
Kahramanmaraş üzerine araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik ve gerekli her türlü
desteği sağlamaktadır.
^
Merkez kendi uzman ihtiyacım karşılamak amacıyla yurtdışına burslu öğrenci göndermekte ve bunların
eğitimi üstlenmektedir.
Merkezde uzmanlardan oluşan bir planlama kurulu vardır. Bu kurul her bilim dalından uzmanlardan
oluşmaktadır. Bu kurulun amacı şehrin ileriye dönük master planlarının hazırlanmasında yardımcı olmaktır.
Merkezin üç ayda bir Kahramanmaraş Araştırmalar Dergisi'ni yayınlamaktadır. Dergide araştırma
sonuçlan ve uzmanların makalelerine yer verilmektedir.
BU YAZI KAHRAMANMARAŞ YANKI GAZETESİNDE 1999 KÖŞE YAZISI OLARAK YER
ALMIŞTIR.

