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altnnug uygun kopullar ortaya konulmaya galq nqlr.
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it socializirlg of information, are dealt in the basis of etlucation - science _ culture and
politics and appropiate conditions are tried to be put farutard.
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Kiiiiiphanecilik ve kiltiiphanelcr, toplumumuzda oldukga uzun bir gegmi5

u" g"loneg" sahip olmalarrna kargrn, 1923'ten giiniimiize ulusal platformdi.t gok

f"riu gtirli"-" gelen ve iizerinde tartlqmalarrn ses Setirdigi bir konu olamamr5-

trr. Btinun nedenleri, iilkenin ba$ta ekonomi olmak iizere temel sorunlarrnr hilA

qozumleyememig olmasr, kiitiiphan ele:irn elitim-dlretin-bilim-k ltir faalivetle-

rincieki c,nem ve gdrevinin tam anlamryla kavranamamasr r''e sorunlann bilin-

mesine ra$men gOzlinlerinin bir tiirlii gergekle5tirilememesidir'

Kiitiiphaneler, toplumla n bilgi gereksinimlerini- karErlamada' bilimsel araq-

trrmalara destek olmada, okuma ahgkanhgrntn geligtirilmesintle ve var ol;rn

bilgi kaynaklanmn gelecek nesillere aktartlmastnda kullamlan baglrca sosl'al /
top"iu*rut kurumlalarasrnda yer almaktadtr' Bu gdrevlerin tiimii asllnda iireti-

len her turiii bilginin toplumsallaqmasrm da ifade etmckiedjr' Bu i5levde atact

rolii ustlenen yine kutiiphanelerdir' Bilindi$i gibi; derme ve kuruluS amaglartna

gdre dort temel kiituphane tiirti vardlr' B]unlar; milli kiitiphanel?r' arn€ttrna -

Tlttisas kiitliphaneleri, liak knfiiphaneleri ve okul kitiiphnneleridit Bu kiitiiPhane

iii.i"ri, turii, boyunca egitim-bilim-koltiircleki geligim / de$iqim sonucu dofal

olarak ortnya qtkan kuru,t-tlat ohnuglardrr' Kiitiiphaneler tarih boyunca topJu-

mun eeSitti tesi,rllerine faydah olmaya qaltgm4 ve bu sUree igerisinde devletle-

ri,.'.,o hiikii*etlerin iqlerinde bulunduklarr siyasi, askeri, dini, toplumsal ve

kiiltiirel durumlardan etkilenmiglerdir' Bu nedenle kiiiuphaneler' okuma ah9-

kanhfr ya da bilgi depolama / aktarma iglevlerini yerine getirirken' yukartda

."ytf" i"tt".f"t"aan etkilenen ve gekillenen sosyal kurumlar olmuglardrr' Bu

ua'gtamaa kutiiphaneler ekonomik, siyasi ve kiiltiirel- politikalardan etkilerren

ve"ytinetici gncrin iletigirn araqlan olarak da kullantlan kurumlardu

KiitiiPhanelerin bilginin toplumsallaqmasrnda yo$un olarak kullamlmava

bagladr$r donem 1925 - 1954 yrllan arasrdtr' Sdzii edilen ddnem' yer-ri lurkiye

Cumhu"riyeti Devleti'nin egitim-dgretim ve kiiliur alanlartnda ciddi bir mo-

.lernlegmeye yoneldifi siireci ifade etmektedir' Bu d6r.remde ilk ve orta ijgretlm

ite itgiii ttlttii degiSikliklerin yaprldr$ bilinmektedir' Ozellikle ef,itim ve dire'

timiri birleqtirilme-si ile birlikte elitim artrk bir kurum veya zumre kontroliindc-

ki faaliyet olmaktan grkmrg ve devletin temel g'6revleri arasrnda yer almtq' her-

kese eqit olarak verilmek zorunda olan temel bir hak haline gelmiStir' Bu nedcn-

i" 
"gi*i^ 

ile ilSili ti.im kurum ve tluzenlemeler' bu bakrg aqrstna gdre drgiitlen-

-igiir. n,., y".,ii".tmc hem diigilnce hem de mekdn aqrsrndan meydana gelmiEtir'

encut, uru.t si.iredir "scizli iletiSim-siizli ltktaron"tn kullamldr$r ve geleneksel

bir yaprya ddnii$tiigii bir top)umda, yazrh kaynaklada ve bu kaynaklann yer

utartgt 
^;tantut 

uracrltfiyla bilginin toplumsallaqhrtlmasr zor.ve uzun bir sureci

ifadi etmektedir. Yazrh bilginin aktartlmast veya algrlanabilmesi igin okuma

bilinmesi gerekmektedir' Bu da cumhuriyetin ilk yrllarlnda oldukqa duguk

oranlalda idi Ancak, uzun ytllar iilkemizcle okuma bilmenin sadece alfabeyi
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..i:rl:"k,tf srrurh olduiu ya da bunun yeterli olmasr gerekrigi anlayrgr hAkim.'rmuttur.l Bu nedenle okuma. alrgkanh$ ve neden ok"urr-uri gerektrgi temel\orlutanna deginilememigtir. igte ktituihaneter b" ";k;;;;"r.eye girmesi:erekirken s6zt edilen bakrg agrrmn eksikligi nedeniyle uru., ytttu. utkin bi::rr.ic kullanrla ma nrrgtrr.

Krittiphanelerin e$itim alannda kullanrlmau gerektigi dU$rincesi, cumhuriyetl.rrihimiz boyunca birgok kere diJe getirilmig, UirEoi. rap"oraa y"r atmrqtr. Ancak,KLitriphanelerin kullamlmasr sadece bu .iLizenjemclerie ilgfi ;"gil hazrrlanmrg
olan egitim. mrifredatlan ile ba$lantr} olan bir uygulamayida gerektirmektedir.
LLitiiphdnehr ve iqerdikreri birg kaynakJa' u" hi"r,n"tr"rin" lci'rc srruflan.irrrran:r!:er Dlgr mcrkezteri. oirctilen, ara5trnlan, merak edilerr konularla ilgli kaynak

_::.T_tli:r: :::y-:l "" j"pl'-:"t kurumtard,r ogren.ile,i,,e harkrn diger- (srmrerrnr bu merkezjcre ydneltecek olan temel dtigtnce, problemi analiz edebi-,.:cek bilgiye sahip olan, soru sorabilen, ,orrrrr.,., a"l,ubr* nerede ve nas bulaca_.:ur: bilen ve bunu dofru-anlamh biqimde ifade edebilen bL egitim_<tgretrm mtif.:t'ciah ile mtimkUndiir. Bu neden.le kttUphaneler, sadece bo5 zaman gequilen\'!'\'a.okuma ahgkanh$ kazanmamn uygulama merkezleri olamazlar. Igte cumhu_rivctin ilk dijnemlerinde iilkenin iginde bulundu$u ekonomi! siyasi, toptumsalle. kriltrirel yapr, ktittiphanelerin bu gekilde kuilumlmus, komr"unda yetersi,*llTrtlt: Bunu kamtlayan en cinemli bulgu, Milli Eg.irim Bakanh$,run 1926 _

,961 
yrllan arasrndaki ilkokul programlannc.la e$tim 

"vc 
d$retim ilkeleri ilc ilgiliirdliimde e$itim-dfl",]1 4i" gerekli mekdnlaiarasrncia irnrf, iglik, uygulama

Lrahgesi gibi yerlerden bahsedilmesine rafmen kiltriphanenin bunlar arasrnda yer.ilmamasrdrr (ilkokul... 7962, s.70; Soysal, t969a s. S;. O.ta rtgletlm t r.u*la'lt"itgili diizenlemerere bakrldrgnda da buyiik fark''krarn olnlart go*itmetteair.
Bu_ donemde temel amag, mumkrin olju$u kadar t,." ,*u ii"?iri",fe mumkiinoldu$u kadar bireyi o donemin 

31ias1 S;'_nisii u" urnuri*.,- jlg.,.,ltusunda 
e$t-mcktir. Ancak, 1930,da Maarif Vekaleti ieftig Kurul" 

"*f,"a"""iirf kliiiiphane_lerlnrn yeniden rirgiitlenmeleri aqrsrndan onemli bir.upo, horrrlu^,9tr. Bu ra_purda teklif edilen dikkat qekici fikirlerden biri, hem d$rJ*1f".'i,"_ A" dg.",rn""-k.r igrn canb ve igleyen bir kiitriphanenin kurularak 
"X.frgr_., 

Jir.u,r, utti.it_"r;_urr. Dunun yaru srra dersin igleniginde de kiitiiphane kullammrna ili5kin sorulannvcjneltiknesi ve osencilerin bunlarJa ilgili cevabr kUtUphanedeki kaynaklardan(igrcnmesi / brrlmasr istenmektedir (Soysal,l969b, s. SO_SA). 1960,lann ortalarrnakadar olan donemde ilk ve orta <i$retim kurumlannda kriruphane olgusu genelolarak d$rencilere okuma ahgkanh$ kazandrrmak, a"rrt"r" yurJr-., olmak veders drgr gahgmalan tegvik etmek amact ile plardanmlghr. errcak, gu da bir ger-
Eektl ki kuiriphanelerin belirli dersler _ozeilikle .Iurkqe_ 

ile iiiglf 
"ri,.,ir., 

tr.,.,t_

' Burada cirgun €grtrm kurrrmlarrnda ef,itim ve itFetimlerini srircldren 6Brenciler kastedilmenrek-
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masr, mufredattaki butiinltigii bozabilmekte ve sanki fen bilimleri ile ilgili ders-

lerde ki.itiiphanelerden yararlarulmaz izlenimi uyandrrabilmektedir'

Orgiin ef,itim kurumlannda cumhuriyetin ilk yrllarrnda kiituphanelere yo-

nelik iarak uygulanan bu prograrnlann yanr stra; krrsal kesim ve daha ileri yaq

sruplarmdaki vatandaglann e$itiminin saglanaca$ kurumlann uvgulamalart

iu i..iituphanelerin bilginin toplumsallagtrnlmast agamastndaki etkilerinin vur-

eulu.r-urt agrsrndan onemlidir' Sozii edilen ozelliklerdeki vatanda5lanmrza

;;il;;il;;t islevini siirduren en ijnemli ktituPhane tiirleri su anda faali-

,,"fi" brrtrrn*uyun ve bir ddnem iilkemizde dnemli toplumsal deSigime neden

'olan halkevlerive kdy enstitiileri biinyesindeki ktitiiphanelerdir'

Bu iki kurum, curnhuriyet ve demokratik ydnetim ydnteminin dayandr$r

halkg rk ilkesi do$rultusunda gergekleqtirilmigtir' qunku yeni Tiirkiye Cumhuri-

y"i, irr,rtrg"nau'ortaya koyd;gu bahcrhk ilkesinde b.u dotsultuda ilerleYeceBiri

cijrt"r^is ve kendisine bazr sistemleri 6mek almtghr' iqinde bulunulan sartlar ve

;;;; "i" 
ahndr$nda, her demokratik devletid kendine dzgu bir yetigkinler

e$itim kurumu bulunmaktaydr. Bu kurumlar biiyuk oranda tarafsz ve siyasetten

uzak bir eBiiim prograru ve yonetim sistemine sahiptir' Demokratik yaqamrn

toplumsal Ir u*du huyutu geqirildi$ bu kurumlarda' 
-yurttaqhk 

bilgilerilin yaru

,-,iu topt,r*rut yugu*r.t du,lttll bt bigimde surdurillebilmesi igin gerekli bilgiler

a" u"it*"tt"yil.-Bu kurumlar, devlet okullanna gore siyasetten ve resrni ideolo-

jii"r, auftu az etkilendikleri iqin daha tarafsrz ve ozgor bir e$tim verebilmektey-

tlt* 1g"q".r 2000, s. 78-80) 1908'den beri yeni bir bilinqlenme ve aydtnlanma

surec; giren Tnrk toplumunun qegitli srruflan bu fikirleri aldr$ veya bunlardan

"tt 
it"naifr nut, Ounyasr tarafindan yok edilmek istenince' ayakta durabilmek iqin

""frt 
gtUl da,rrun*ak gerekti$ni ancak 19201erden sonra alglayabilmigtir' Bi-

linqlenlne surecindeki Turk toplumu, kendi devletini ozellikle Bah toplumlanmn

da segti$i halkqr-demokratik-sosyal-hukuk devleti olma dzeligi tallyan eagdaQ

l,anrvr dr.nek alarak kurmugtur. Bu sureqten sorua yaprlmasr gereken yeni devlet

iiiru.,irrio ve ijrnek alnar fikirlerin halka akta.lmasr agamasrdrr. Ancak bunun

yaprlabilmesi iqin toplumdaki bireylerin belirli bir egitim diizeyine ulagmast'

ieutetin bu yenitikleri aktaracak iletigim ve ulaglm olanaklanna ve bunu gerqek-

tuqtit""ut 
"ko.rorr,ik 

kaynaklara sahip olmasr' aynca vatandaglann bunlardan

iuyJumutma"ti igin okuma-yazma bilmesi gerekmektedir' Bu zorunluluk

eoistemoloiik olarak bilginin ifetim ve aktanm dizgesinin de vazgeqilmez unsur-

iJt-a"" U"ta". Nesne-ilgr-dit-yazr3 dizgesinin igletilebilmesi iein bilmek' tamm-

lamak ve aktarmak zorunluluSu vardrr'

2

3

Ozellikle Almanya, Avusturya, Frarsa, isviere, isveq ve Danirrarka gibi Orta ve Kuz'ey AvruPa

ulkelerincle uygulandlF gttriilmektedir'

Dil ve yazr a5imalafl, brlginin hem irrctiimesindc, hem slandalt hale getililmesinde hem de

nLtafl lmaslnda temcl bilcaenleri if.rdc etmektedir'
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Ktituphanelerin aqrlmasr ve derleme kanununun ytrUrlnge girmesinin yanr
srra kiittiphanelerden faydalanacak ve okuma-yazma biien ioplumun yetisti-
rilmesi iein qlkarrlan dUzenlemeler de ijnemlidir. Bunlann en cinemlisi 1 Kasrm
1928'de yiiriirliige giren " Ti.irk Hnrferinin Kabul ae Tatbiki Hakknda Kanun,'dur.a
Kanunda eski harflerden yeniye geqig kademeli olarak planlanmrghr. Bu neden-
le cjncelikle eski harflerle kitap ve digcr vayrnlann baskrsr yasaklanmrqhr. Eski
harfli kitaplann, yeni harflerle tekrar basrlmasrnr sa$lamak amacryla da ogre-
timdeki iUrn eski harfli kitaplarrn kullarumr yasaklanmrgtrr. Ancak bu kitaplarrn
kt.itiiphanelerden toplahlmasrnr ve aragtlrma iqin kullamlmaslm engelleyen bir
di.izenleme yaprlmarrughr (Turk Harflerinin... 1928, Alpay,1975, s.22-24). Harf
devriminin igletilmesi igin yaprlan en onemli ve verimli yenilik, 1932'de halkev-
lerinin aqrlrnasrdrr. Bu kurumlann agrlmasryla nilli ve memleket kiituphaneleri
ya da rlrrLrli kiitiiphanelerin yanrna lulketi ktitiiLphaneleri de eklenmigtir. Harf
devriminin etkisi, okur-yazarhk ve yavn iiretimi yanrnda, kiituphane hizmet-
leri de giindeme gelmigtir.

1928'de kabul edilen ve Latin Alfabesi'ne dayah Yeni TUrk Alfabesi, Ttirki-
ye'de yazir ve sozlii iletisimi de$igtirmigtir. Bu de$igim siireci, Turk toplumu
tizerindr. iinernli bir etki de brrakmrghr. Uretilen bilgi kaynaklan da her ne ka-
dar Tiirkge olarak nitelendirilse de tig dilin birlegiminden ve kendine dzgii ku-
rallarr olan Osmanh Tiirkqesi ile Oretilmesi bilgiyi talep eden ve onu kullanacak
olan ve ki.lltiirel geligimini tamamlayan bir kesimin olugmasnl geciktirmigtir.
Algrlarrn ifade edildigi dil ve yazrda bu nedenlerle bir devrimin yaprlmasr el-
bette ki kaqrmlmazdr. Harf devrimi her ne kadar egitimi yaklndan ilgilendirse
de ktiltiir ve bilim drinyasrm da igine alan bir olgu olmu5tur. Bu baglamda bilgi,
iiretim ve aktanm sisteminin temel bilegenlerinden birini olugturmaktadrr. Harf
Devrimi'nin kiittiphanecilik ve bilginin toplumsallagmasrndaki etkileri o d6-
nemde, bu devrimin yaygrnlagturlmaslna dogrudan kaikrda bulunan gegiili
e$itimsel, ktltiirel, ekonomik ve sosyal devrim ve uygulamalarla yakrndan
ilgilidir. Harf Devrimi'nin bilgi iiretimi ile ilgili krsmr, yeni ef,itim kurumlarrnrn
agrlarak farkh kademelerdeki okullarda ve halk e$tim merkezlerinde yeni eii-
tim programlarrnrn uygulanmasr, yani e$itimde bilimsel yontemin kullamlmasr
ile; bilginin aktanmr klsmr, yeni harflerle basrlan kitap ve siireli yayrnlarrn bu
halk e$itim merkezleri yardrmryla orgUn egitim kurumlan drgrnda ve daha ilcri
yaglardaki vatandaqlara da$rhlmasr yoluvla gergeklegtirilmi$tir. Zaten kanunda
da her tiirlii yayrmn arhk yeni harflerle basrlmasr zorunlu krlrnmrgtrr (Madde
5). Burada dikkati qeken nokta, si.irecin ikinci agamasrnda kiituphanelerin aktif
olarak kullanrlmaya gahqrlmasrdrr. Milli E$tim Bakanh$ (Maarif Vekdleti) tara-
findan basrlan ders kitaplarr, yerli ve yabancr klasikler; qegitli yayrnevlerinin
bashF eegitli ttirdeki kitaplar ve monografi serlleri (k tiiphana olarak adlandrrr-

4 Bkz. "Turk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkrnda Kanun" T.C. ltesmi Cazete {1030.3.11.1928).
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hr), giinluk gazeteler f di$er siireli yayrnlar ve ozellikle halkevlerinin genellikle
kendi bdlgeleri ile ilgili yaptrklan yerel yaynlar, iilkedeki yayrn gegitliliSini ve
sayrsrm artrrmrstrr. Bunun yanr srra yeni alfabeye gtisierilen ilgi ve merak, uzun
siire uzak kahnan / tutulan halk ktilturunun 6n plana grkarrlmasr ve bu gekilde

Harf Devrimi'nin kUttphaneler aracrh$yla bilginin toplumsallagtrfllmasrndaki
rolunu artrrmrqtu. Ozellikle belirli bir yagrn iizerindeki yani ajrgiin egitim ku-
rumlarrndan egitim-ijgretim hizmeti alamayacak yagtaki vatandaglarrn yarar-
landr$r kiittiphanelerin agtlmasr -halkni k tilphmeleri / kdy enstitileri kitiphane-
ieri- ve ddnemin siyasi giictinun bu kiitiiphaneleri maddi ve derme yoniinden
desteklemesi bu soreci hrzlandrrmrqttr. Harf Devrimi'nin kiitiiphaneler aqrsrn-

dan halkrn bilgilenmesindeki rolu, elbette uzun vadeli bir olgudur. Saytsal veri
ler ve tablolardan da anlagrlacaSr iizere ilk 15 yrlltk ddnemde kitap, kiitiiphane
ve okuyucu sayrlarrnda onemli bir de$igiklik gorulmektedir. Bu de$i5kenlik

kiituphane ve kitap sayrlartnda olumlu iken okuyucu saytsrnda olumsuzdur'5

Ancak burada okuyucu sayrsr ile ilgili de$erlerdeki diigusun nedeni kuiuphane-

lerden faydalanma isteksizli$i def,il ll. Diinya Savaqr'mn olumsuz etkileridir' II
Dtinya Savagr sonrastndaki geliSim bu varsayrmrn dofruluiunu kanltlamakta-

drr (Bkz. Ekler Tablo-1). Kiitiiphane sayrsrndaki deSigim ise; farkh kurumlara

ba$h ve gahrslann elindeki kiiti.iphaneledn birbirlerine aktartlmasr ve / veya

bafh olduklarr kurumlann degigtirilmesinden kaynaklanmaktadtr. Hem harf
devrimi hem de halkevlerinin ag tgr ve bunlarr destekleyen diSer geligmeler

tamamen Bah kaynakh bir reformun iiriinleridir ve kutuphaneled de bu bakrg

aqrsr ile dolayh olarak etkilemjgtir.

iglevsel okuma-yazma dgretimi, vatandaglarn gegitli alanlarda yeni ugragr-

lar edinmelerini, drg diinyayr kavrayarak bilinqlenmelerini saglamaktadrr. Bu

nedenle Tilrkiye'de dzellikle yeni Tiirk Alfabesi'nin kabul edilmesinden sonra
genig qaph bir okuma-yazma seferberlifi baglahlmrgtrr. Ancak, bu siiregte bilgi-
sizli$e kargr baglatrlan mtcadelenin sadece drgun efitim kurumlan ile bagarr-

)amayacafi anlagrlmrg ve yetigkinlerin de egitilmesi ve bilinglendirilmesi gerek-

5 Bkz. Kultur istatistikleri: Cultural Statistics 2005, Ankara, TtlK, 2N7, s 48-73; KutiiPhane

tiiriine gdre kiitilphaneden yararlanan ki9i, kayrth uye say$L 7997'2A06, httP://www.tuik
gov.tr/Ve Bilgi.do?tb-id=1s&ust,id=s; Kntuphane tiirtine gore kutuPhane, kitaP ve kitapd$I
irateryal say'sr 1gg7-2VJ6, hltp:/ /wvtw.tuik gov.trl VeriBilSi. do?tb-id=]5&ust id=i; istahs-
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iigi ortaya erkmrstrr. Bu nedenle halkrn biiyuk bir kesimini de e$itecek olan birkurumun olugturulmasr kararlagtrrrlmrg ve 19 $ubat 1932,de halkealeri kurul-
mugtur. Halkevleri aynr zamanda 1911,den itibaren ittihat ve.l.erakki partisi
r.lrafrndan kurulan Tark Ocaklqrl n:r:rt da g6revlerini tistlenerei onlann yerini
almlqhr. Donemin MiJli E$itim Bakam ve halkevlerinin kurulmasrnda cinemli
l erc sahip olan Dr. Re$it Galip, halkevlerinin agrhg konugmasrnda Ankara, is-
fanhul ve Izmir gibi bLiytik kentler drgrnda kalan kentlerde yagayan vatandagla_
rrn bilim, sanat ve kUltiir faaliyetlerini izleyernediklerini ve bu nedenle ulusal
bilincin yaygrnlagamadr$rnr ifade etmigtir. Aynca halkevleri aracrh$tyla olugtu_
rulacak olan halk dershaneleri ve kurslat yardrmryla daha genig kitlelere oku_
ma-yazma d$retileceSi, her halkevinde bter kitapt* ve okuma salonlan buluna_
cagnr ve isteyen herkesin buralardan yararlanabileceSini belirtmigtir (Halkev_
ieri'nin... 7971, s.36). Halkevleri dokuz ayn kol geilinde drgritlenmiglerdir.
Bunlardandil, tarih ve edebiyat ile ilgili olanlar daha on plandaler almrgtrr. Bu
dokuz koldan biri olan kitapl* (kiitiiphane) ae yayln kola, halkevi iiyeleri ile bera-
ber gevre halkrmn okuyabilmesi igin her trirlii onlemi alaral, buyiik kiiiuphane_
ler kurarak, halkrn gereksinim duyduSu konularla ilgili yayinlan saglamak
rizere qahsmtghr. Bunun yaru sra kitap sergileri diizenlemek, ddUng kitlp ver_
me hizmeti 

_sa$lamalg 
okurna-yazma odalan olugturmak, kitaplann yurr, 

"r.udaha- g0ncel ve 6z bilgi veren gazete-dergileri saSlamak ve betirti konularda
argivler kurarak halkrn yararlanmasrna sunmak gibi faaliyetleri de yerine ge_
tirmigtir. Kitaphk ve yayrn kolu, halkevlerinin bulundu$u yerlegim bdlgesile
gevresi, iilkenin siyasi, ekonomik, kiilturel ve sosyal durumu ile ilgili hiberler
ve bilgiler veren yerel yayrnlar da yaparak toplumun bilgilenmesine onemli
katkrlar sa$lamrgttr.

- 
Halkevlerinin kiituphane ve okuma ile bu kadar ilgilenmesimn ardrnda ye-tigkin vatandaglann okuma-yazma orarundaki aqrF kfpatmak ve onlan biling_lendirmek yer almaktadrr. Bu nedenle halkevleri Linalarrnda Oncelikli olarak birkiitriphane ve f veya okuma odasr olugturulmuStur. Okuma_yazma kurslan,

krituphanelerle desteklenmekteydi. yeni qrkan ve harkevleri taiafrndan basrran

fitaf,_ qlzete ve dergiler krsa siire igerisinde diler halkevlerine de da$rtrhyor,
briylelikle halkevlerine devam eden vatandaglai memleketin hemen her ydre_
siyle,- zaman zaman da yabancr iilkeler ile ilgili bilgrlere erigebiliyorlardr. Bu

)Igrl"ii^r]" yetigkinlerin dUnya gdr qleri yeniden qekillenmeye baglamrghr
(QeqerL 2000, s. 134). Krrsal kesime y6nelik eahqmalarda, bu brilg"l".d" yu9uyu.,
vatanda5larrn halkevlerine olan ilgisi arttlkea kdylerde de oktina odalan ku_rulmaya baglanmrqhr. Ozellikle kutUphanelerde artan kitap saylsr, okuma heve_
si yaratmrg ve okuma-yazma O$renenlere bu ahgkanhklarrnr surdiirmek ama-
cryla-odiinq verme hizmeti yaygrnlagiurlmrgtrr. Halka daha yakrn olan ve onla_
rrn okumasr igin her tUrlii kolayhsr g<isteren kiituphane ve okuma odalannrn
sayrlan go$aldrkga okur sayrsrnda biiytik artrg olmugtur. Ba$rg ve satrn alma ile
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kiitiiphane ve okurna odalarrna altnan kitap, gazete ve dergiler okuma alantna
veni bir canhhk getirmig, bazr halkevleri kendi yorelerinin tarilL kUltiir ve ede-
biyah ile ilgili yayrnlar yapmrglardrr. Halkevlerinin ktitiiphane hizmeti vererek
qegitli konulardaki bilginin toplumsallagtrnlmasrndaki rolU kadar kendi yapmrg
oldu$u yayrnlarla da bunu siirdurdii$ii bilinmektedir.

"1923 - 1946 yilan arasr Anadolu'nun qegitli il ve ilgelerinde bu tiir kiitiipha-
ne kurma / olugturma gabalanmn yam srra bazr ilging olaylann da oldu$u ince-
lenen belgelerden anlagrlmaktadu. Bunlarrn bagrnda kurulan / oluqturulan bu
kUttphanelerde yetiqmig k0ttiphaneci srkrntrsrmn bnemli bir sorun oldu$udur.
Orne$in DartilfiiLnun Kttfiphanesi'ndeki srmflama qahsmdan iqin bu kiitiipha-
nede qalrgan ve yazma eserler konusunda deneyimi olan Ali Sabri Bey, yerine
gdrev yapacak uzman olmamasr nedeniyle gdrevine bir yrl daha devam etmig-
tir. Ali Sabri Bey'in giirevi 1930'da bir kere daha uzatrlmrgtrr. (Darillfi.inun Kii-
tiiphanesi... 1927; Dariilfonun kutuphane... 1930). Benzer bir uygulama istan-
bul Umurni Kutuphanesi (Beyazrt Devlet Kiitiiphanesi) memurla ndan
Ebulhayrr igin de iiq defa olmak Uzere uygulanmr5trr,6 BOyiik qehirlerde oldufu
gibi diger Anadolu gehirlerinde de benzer srkrntrlar gozlemlenmektedir. Ome-
gin Kastamonu Memleket Kutuphanesi'nde bu tiir bir gttrev sriresi uzatma
karafl ahndr$ gijriilmektedir. Bu kararnamede yag haddinden emekliliSi gelen
Kastamonu Memleket Ktitiiphanesi memuru Hafz Nuri'nin, bir yrl daha giire-
vine devam etmesi istenmigtir (Yag Haddinden... 7932). Sdzn edilen eleman sr-

krntrlan yaqamrken 1925 yrhndan itibaren bagta Ankara ve lstanbul'daki ki.i-
tiiphaneler olmak Uzere gegitli gehirlerde siirdiiriilmekte olan srnrflama iglemle-
ri igin yeterli kadro ve bu kadrolara ait odeneklerin titizlikle qrkarhldl# gdzlem-
lenmektedir. Bunun yam srra bazr Avrupah uzmanlann da Ozellikle Ankara ve
Istanbul'daki kiitiiphanelerde gahgttrrlmak uzere Tiirkiye'ye davet edildi$i de
gorUlmektedir. Bu eksikli$in giderilmesi aqrsrndan ele ahndrSrnda 1936'da kU-
tiiphanecilik e$itimi ve mesle$ aqrsrndan dikkat qekici bir geligme olnuqtur.
1882'de kurulan Sanayi-i Nefse Mekfebi bitnyesinde 1936'da agian Tirk Tezyini
Smntlan $ubesi, mr.izeler ve sanat galerilerinde gereksinim duyulan uzmanlarrn
yetigtirilmesinin yam srra eegitli kiitiiphanelerde gorev yapacak ktitiiphanecileri
de yeti$tirmeye baglamrgtrr. Bu da Hamit Ziibeyr Kogay'rn 1925'te diizenlemiq
oldufu kiiiiiphanecilik kurslanndan sonra ciddi anlamda meslek adamr yetig-
tirme programr niteligi ve 1954'te baglatrlacak olan lisans diizeyindeki kiitiip-

6 Atanma yazrlarr iqin bkz. "Ya$ haddinden emekliligi gelen istanbul Umumi Klitiiphanesi me-
muru Ebu'lhayuin bir muddei daha giirevine devam etmesi." DAGM. CADB., 30.04.1930 tarih,
10.24..4 yer no'lu ve 30..18.'1.2 fonuna kayrth belgej "EDrekliligi gelen istanbul Umumi Kiitup,
hane Memuru El'ulhayr'rn bir yrl daha qalrytrnlmasr." 07.06.1931 tarih,30.28..3 yer no'lu ve
30..18.1.2 fonuna kayrth belge; "istanbul Beyazri Kiitiiphancsi Memuru Ebrilhayrr'rn emeklili$i,
nin bir ytl ertelenmesi." DAGM. CADB , 25.06.-1932 ta:.ih,29.47..75 yer no'lu ve 30..18.1.2 fonuna
kavrtL belse.
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:r;r..ecilik ef,itiminin ilk orne$r olma ozelliBini kazanmrghr.z TUrk kiitUphaneci_
i::ine genel olarak bakrldr$rnda ),etigmig eleman ve kadro srkrnilalmn yagan-
:rEr gdrUlebilmektedir. Ancak k0tiiphanecilifin bir meslek ve bilim alanr olarak
sbul edildiSi ddner er ele ahndt$rnda Tiirkiye,ye bu meslek ve bilim dahmn
i.rti!a g6re yaklagrk seksen yrlhk bir gccikme ile girmig oldu$u da bir gergek-
:::. Bu, bilginin toplumsallagtrrrlmasrnda kriti.iphanelerin srirece katrlmasrm
-:lqeileyen nedenlerden birini olu5turmaktadrr. Ulkemizde kiitiiphanecilik
:'iliimrnin yUksek okul dttzeyinde 1954'te baglamasr / baglatrlmasr bu sorunun
.rigrlanmasrndaki gecikmeyi gdstermektedir. Srizii edilen yrla kadar herhangi
:rr resmi miifredat uyarrnca kiituphaneci yetigtirilmemigtir. Bu durum sOzU
idilen ylla kadar bdyle bir meslek grubuna gereksinim olduBunun farkrna va-
rrlmadr$rm veya ciddiye ahnmadrSrm gdstermektedir. Oysaki kurum ve iqleyiq
.. Jniinden model olarak ahnan Batida bu mesleSin e$timi, XIX. yiizyrhn sr:n
gevrefdne kadar uzanmaktadrr. Bilgiye erigim ve bilginin toplurnsallaqmasrnda
':u noktamn gOz ardr edilmesi ve krit!phanelerin bu faaliyetlerde eleman srkrn-
t-.r qekmesi surecin yaygrnlagtr masmda Onemli bir engel ve eksiklik olmu$-
iur. Elbeite burada ddnemin siyasi yaprsrmn bu mesle$e ve kurumun iglevleri-
re bakrq aqrst da oldukqa dnemli bir rol oynamaktadlr. Bunlann ortaya konul-
nasl ve Coziim bulunmasr ba$ta yasama ve yiirutme organlarrna difer tarafta
ise; cgitim kurumlanna dugmektedir. Ancak sozii edilen yrla kadar bu y6nde
olumlu bir girigimde bulunulmamrEhr. Buna ba$tr olarak mesle$in taruhlmasr,
i avglnlaqtrnlmasr ve meslektaglar arasr iletigimi saf,layacak mesleki bir yapr-
lanmamn da gecikmesi do$al kargrlanmahdrr. KUtUphanecilik egitiminin model
lAnglo-Sakson Modeli) olarak ahndr$ Arnerika Birlegik Devletleri,nde 1,876'da,
Ingiltere'de 1877'de kurulan Kiitiiphaneciler DerneSi, iilkemizde yaklagrk yet-
mig yrl sonra kurulmuStur. 1949'da kurulan Tiirk KUtiiphaneciler Deme$i,nin
Batr Dunyaslndaki omekleri kadar meslek ve bilim dah iizerinde etkin olama-
rnasrmn bir di$er dnemli nedcni de dzellikte 1960,dan beri iilkemizde yaganan
siyasi olaylardrr. 1960, 1971, ve 1980'de yaqanan siyasi geligmeler ve askeri mO_
lahaleler dernekleri, sendikalan ve dif,er sivil toplum kuruluglarlm etkisizle;-
tirmig, vatandaglar dernek faaliyetlerine katrlmaktan kagrnmrq ve suelu gdrUn-
mekten korkmuqlardu.

1951 yrhnda yiirUrliige giren 5830 sayrh kanun ile birlikte 6nce Milli E$itim
Bakanlrtr'na devredilen halkevi kiitiiphaneleri, 1960'da yeniden drgiitlenen
umumi kiitiiphanelerin yani guniimiizdeki adlanyla halk kUtiiphanelerinin de
gekirdetini (tuSturmugtur. Halkevi kutuphaneleri aslnda halk kiitiiphaneleri-
nin drgutlenmesinde ister istemez belirleyici olmugtur. Hatta bazr gehirlerde,

7 Ancak yaprlan aralhrmalara ragmen sdzii edilcn gubenin ders programlna eriSilemedigi iqin net
bilgiler elde edilememigtir. Bkz. Osman Nuri Ergin. Ttrkiye Maarif Tarihi: istanbul Mektepleri
ve ilim, Terbiye ve Sanat Miiesseseleri DolavFtvle c.4. istanbul,1942.
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orneBin Qorum, Isparta, MuSla ve Ordu'da halk (umumi-milli) kiituphanesi ile

halkevi kiituphanesi aym mekAnda hizmet vermiglerdir' II Diinya Savagt dncesi

dcinemde haikevi sayrlarrrun artrrtlmasr ile halkevlerine ait kutuphanelere ciddi

miktarlarda kitap ahndr$r bilinmekiedtu. Bu altmlarn' II Dtinya Savagr (1939 *

1945) bo;runca da devatt1 ettirilrnesi, kiituphane, kutiiphanecilik, kitap ve oku-

ma-yazma faaliyetlerine verilen ijnemi de ortaya koymaktadtr' Ancak donemin

ekonomik ydnleri ile ilgili olarak kutiiphanelere ddenek aynlmasr konusunda

farkh yorumlar yaprlabilir (Bkz. Ekler Tablo-1)'

1961 - 1980 donemi Tiirkiye'nin siyasi, ekonomik ve toPlumsal yilnlerden

s*rntrh g0nler geqirdif,i yrllardu. Yaqanan stktntrh ve zor ginlere ragmen dzel-

likle de ialk k;tipha;eiednin, kitap sayrlanrun ve okuyucularrnrn son 10 yrl

igerisinde 1,5 kat aitmrg olmast, bu ddnemde uygulanmakta olan e$itim-kiilttir

poli,rkulu.rntn en azrndan kiitiiphanelerin nicelik bakrrrundan geliStiflini kanrr

iamaktadrr (Bkz. Ekler'Iablo-2) Ancak' dijnemin^kritr'iphanel€re olan siyasi

t 
"f.ri 

utot di$er donemlerdekinden farkh de$ildir' Qiinkn ortaya konulan siya-

,i p-giamloidu; okuma-yazma orammn artrrrlmast' dzgiin fikirlerin geligmesi

iqi; ";iti^-tultur 
kurumlanntn artrrrlmasr gibi bir dizi plan yazrh hale getiril-

*tu oi"u da uygularnaya geqildi$inde gergeklegtirilememiQtir' KiiiuPhaneler'

Uligi.,in topt,.,*t;ttagtrritargr mekdnlar olarak de$il; salt kliltiir aktanmr yaprlan

kuiumlar olarak goriilmtlgiiir. Bu cla programlarda ifade edilen amaglartn yeri-

ne getirilmesini a"ksatmrgtrr' 1961 - 1980 dtjneminde de k tiiPhaneye bakrg aqtsr'

U"til g"t"rl"trutt"5en bir yaprda olan e[itime destek zteren karum actstndan olmu!-

tur. Ancak kiituPhanelerin e$itime nasrl destek verecekleri konusundan somut

acrllmlar hiebir zaman yaPrlamamlgtrr'

1960'dahalkkutiiphanelerinin6rgtitlenmesiilebirlikteillkemizdekiitiipha-
nelerin bilginin toplumsallaqrna siirecinde yeni bir ddneme girilmigtir' Qiinkii

bu donemie bilgi iadece belirli kurum ve topluluklarrn de$il herkesin erigmesi

sereken bir kavnak olarak kabul edilmigtir' Ancak' Batr Diinyaslna bakrldritn-

ia halk kutuphanesi iirgiitlerunesinin ve halk kutiiphanelerinin gdrev-

hizmetlerinin tammlanarak uygulamaya gegirilrnesi XIX' yiizyrhn ortalarrrlda

baglattlmrgtrr. Yani, Batr Dtinyasr'nda halk l<iituphanelerini kullanacak olan

kesim tilkemlzden yaklagrk viiz sene Once belirli bir olgunlu$a erigmig ve bilgi

lur"L"rti*l oldu$unun farktna varmrqtrr' Batr Diinyaslnda olsun Ttirkiye'de

ilsun "halktn" kuiun.rlarr olan halk kiiti'iphaneleri difer orneklerine gore daha

genig ve yaygrn bir bigimde Orgtitlenmigtir' Bu nedenle de di$er kiitilphanclere

Eot"'uffr."f"ii"" iqinde bulundu$u siyasi, ekonomik, kulttirel ve.bilimsel politika

ie uygulamalardan etkilenmig ve bu durumlara ayak uydurabilmek iqin yeni-

den y"aprlandrnlmalal gerekmig, a,vnt zamanda da siirekli kendilelini ortaya

qrtur, Uitgi gereksinimlerine gdre yenilemek zorunda- kalmrqlardlr' Bu iSlevleri

it" f,utt Luitipttoneleri; eegitli yag, cinsiyet' e$itim durumu' fiziki durumlan'
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ktilttir seviyeleri ve benzeri oze ikteki bireyrere 0retiren bilginin aktarrlmasr
stirecinde 6nemli bir aracr olma (tzeUigini de tagrmaktadrr. Halk kiituphaneleri
bu cizellikleriyle, iletigimin temel dizgelerinden biri ve en bilineni olin Kaynak
(Giinderci) ) Mesqj (ileti) ) Kanal (Bafitanh) ) AIrcr (Hedefl ) Etki (Geribitdirint)
qizgisel rnodelinde (Laswell Modeli) iigiincii agamada yer alan Kanal (Ba$lanh)
noktasrnda yer almaktadrr ve giirevi iiretilen bilgiyi (bilgi kavnaklarrnl, *tgiye
gereksinimi olan kigilere en krsa zamanda, doSru ve ucuz olarak iletmektir
(Iqrk, 2000, ss.27,87-88). Bu baf,lamda, diger kUtriphane tiirlerine oranla halk
kUttiphaneleri ile ilgili, son 50 yrlda birgok diizenlemenin yaprldrsr ve halen de
bi|gok gahgmanrn surdilriildiigu bir gergektir.

Ulkemizde her kesimden vatanda$tmrzrn faydalanmasrna ycinelik olarak ge-
giili tur ve nitelikte kiiiiiphaneler kurulmugtur. Bunlar; derme ve kullantcr v0_
nrinden ele alrndr$rnda temel olarak qu gruplara ayrrlmaktadrrlar.

. Halk Kilfiiphaneleri: Kadrn-erkek her yagt4 her d0zeyde ve her meslekten
kullamcrnrn gegitli konulardaki fikir ve sanat iiriinlerinden Ucretsiz ve
dzgUrce yararlanmasrm sa$layarak, bdlgesinin kalkrnmasrna yardrmcr
olan krittiphane.

o AraQtmna Kiitiiphaneleri: Ozel bir konuda aragtlrma yapmak isteyen kigi
ve kurumlara daha aynnhh ve fazla bilgr / belge hizmeti sailayan kti-
tliphane tr.ilti.

t Milli Kntiiphane: Ulkc yayrnlanm eksiksiz toplayan, bu yayrnlardan en az
bir tanesini derleyery yabancr yaymlan sa$layan, ulusal kaynakgalan ya_
yrmlayan, iilkedeki kaynakqasal enformasyon hizmetlerini planlayan ve
dlizenleyen, kataloglar yayrmlayan, bilgi ve belge yonetimi uygulamalan
ile ilgili standartlar cllugturan, ulusal ve uluslar arasr yayrn i;drinq alma
hizmetlerini yiiriiten ve eggiidiim saSlayan, difer ktttUphanelerle igbirli$i
girigimlerinde buJunan, tilke gaprnda bilgi ve belge hiimetlerinin geligii-
rilmesi iqin yardrm eden, yeni teknolojilerin ve ga$dag bilgi yd-netimi
ydntemlerinin uygulanmasrnda onciiltik eden, e$itici ve ci$retici olma gd_
revini ristlenery o tilkede yagayan insanlarrn cliigtince rtrinlerinin tama,
mrm toplayan, amacr gere$i yalruzca aragbrmacl ve bilim aclamlarrna
hizmet veren kiituphane.

t Qocuk Ki.itiiplnneleri: KUtUphanede dzel olarak gocuklann kullamrm iqin
aynlmrg ve gocuklarrn kolayca yararlanabilece$i kitap, oyun ve benzeri
gOrscl iSitsel natervalin oldu6u biihim ya da ktitdphanc.

. Okul Kii tiiplutnelerl: ilk ve orta dgretim diizeyindeki dersleri destekleyen
ve 6$rencilerin dzel ilgi alanlarrna giren bilgi kaynaklarrm saglayan, iii_
zenleyen, meslekten krituphaneci ya da ctgrehnen kUtiiphane;le;le, bun_
lan cigrenci, 6gretnen ve okuldaki di$er gcirevlilerin yararlanmasrna su_
nan ktitiiphane.
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Bu ki.itiiphaneler, tammlannda belirtilen ve toplumun qegitli kesimlerini
temsil eden vatandaglara hizmet vermek Uzere orgiitlenmig, sosyal-e$itimsel-
kr.iltiirel-bilimsel kurumlardr. Bunlar iginde en yaygln olarak trrgiitlener.r ve
diter kiittiphane tiirlerine gdre bilginin toplumsallagmasrnda daha fazla gorevr
olan kiitiiphaneler halk ve okul kiitiiphaneleridir. Cunkii hem sayr olarak kul-
lanrcrlarr fazla ve gegitli diizevlerde kigilerden olugmakta hem de iqerdikleri
derne bakrmrndan daha hrzh ve nitelikli bir devinirn igerisinde olmasr gerek-
rrektedir. Bunun nedeni, hemen her alanda iiretilen bilgideki ve buna paralel
olarak bilgi kaynaklarrndaki artr5rn hrzlr olmasrdrr.

Halk kiittiphanelerinin ef,itimsel iglevi, kiginin ya da ioplumun egitiminin
her agamasrnda kendini geliqtirebilmesi igin gerekli olan kaynak ve araelann
saglanmasr, dolayrsryla e$itime katkrda bulunmasr anlamrna gelmektedir (Yrl-
maz,1996, s.9\.

Halk kiituphanelerinin halkrn qegitli kesimlerine tanrtrlmasr ve kullarumrna
tegvik edilmesi, tilkenin genel ekonomik, sosyal ve kiiltiirel yaprsr ile yakrndan
ilgili oldu$undan, htkUmet planlan, egitim miifredatlarr ve icra planlarrnda yer
verilerek gergekten bu kurumlara dnem verildiii somut biqimde gdsterilmeli-
dir. Ancak bu sadece sdylemde kalmamah, resmi belgelerde sadece nicel degcr-
lendirmelere yer verilmeyip daha gergekqi ve uygulanabilt dnlemler ahnrnah
ve miimktin oldu$u kadar yerine getirihneye qahgrlmahdrr. Ozellikle ilk ve orta
ogretim mtifredat programlarrnda bilgi kaynaklanna nasrl erigilecegi, bunlann
nasrl kullamlaca$r, hangi kitaplarrn hangi ddnemlerde okunmasl gerektigi ko-
rrularrnda ciddi bir eSitim stirecinin belirlenmesi, kiit0phanelerin kullanrmlnda
onem-li bir sorunun agrlmasrnda belirleyici olacaktr.

1961 Anayasaslmn 41.. ve'129. maddelerindc ekonomilg sosyal ve kiiltUrel
kalkrnmarun bir plan gergevesinde gergeklegtirilece$i ve bunun devlet tarafindan
yaprlaca$r ilade edilmigtir. Eunun iizerine 1963 yrh ile birlikte Tiirkiye planh kal-
krnma ddnemine girmig, sosyal ve kulrurel bir hizmet kurumu olan kutiiphaneler
de bu planlama igine ddhil edilmiglerdir. Ancak, Birinci Beg yrlhk Kallqnma pla-
ru'nda sadece halk ki.ituphaneleri ele ahnmrg, bu kUruphaneler de egitim-kiiltiir
baglr$ altrnda zikredilmiqtir. 1,. 2. ve 3. kalkrnma planlanndaki kiiLttiphane konu-
suna genel olarak bakrldr$nda, sayrsal verilere a$rrhk verildi$i ve hedeflerin bu
sayrlafln iyilegtirilmesine ydnelik olarak belirlendi$ gorulmektedir. Kutiiphane-
lerin sadece e$tim ve kiiltiir alanlannda defil de$gen dtinyada bilgi iiretimi iqin
ara$hrma ve geligtirme faaliyetlerinde kullamlmasr gerektigl ve bununla ilgili
literatiirun takip edilmesi zorunluluBu da vutgulanmaktadrr. 1963 - 1977 yilarr
arasmdaki ulusal planlarr kapsayan bu kalknma planlannda kiitiiphaneler ile
ilgili hedefler gegen 14 yrl boyunca yerine getifilememi$tir. Aynca diinyadaki
geligmeleri de izlemek zorunda kalan d<inemin siyasi gticu, konuyla ilgili yeni
hedefleri bu planlara eklemek durumunda kalmrg, ulagrlmasr qereken hedefler



r-r:

Cumhl.trivet Ddlremildur Ginitflize Bilei Merkezlerinin 4I
T itkfu e' de BilgitinTopltilr$allasrt;asrl,daki Etkilert

.rrtmrghr. Ancak ilk Ue kalkrnma planrnda ne eski hedeflere ne de yenilerine erigi-
itrmcmigtir. Genel olarak de$erlendirildi$inde, kalkrnma planlanncla toplumun
:er kesimine hitap eden ktituphaneler olan halk kuttiphaneleri Once e#time var,
irmcr kuruluglar olarak ele ahnmrg, ardrndan kiiltiir-bilgi evi olarak nitelendiril-
:rig ve genellikle saytlanmn yetersizliginden bahsedilmigtir. Bu eksiklerin gide-
r:lnresi igin gerekli vasal eahgmalarm ve planlann yaprlmasr ifade edilmigtir. An-
iak, kUttphanelerin bilgi gereksinimle rinin kargrlandr$, bunun yam srra gegitli

:.uatsal ve kllltiirel faaliyetlerin gergeklegtirildiSi sosyal kurumlar olarak deger-
ie ndirilmemiglerdir. Bu da kiitOphaneler ile ilgili gergek ve olmasl gereken plan-
.r m.rrun ve [aaliyetlerin yap,lmaslru engellemigtir.

Ulkemizde gegidi kesimlere ydnelik olarak hizmetler veren kttiiphaneledn
r.arh[r, vatandaglanmrzln bilgi gereksinimlerinin kargrlanmasrnda bir gegitlili$e
s.rhip oldulunu gOstermektedir. Ancak sOzU edilen qegiili tur ve iqerikteki kU-
:uphanelerin bilgi gereksinimlerinin ve / veya basit iletiqim gereksinimlerinin
iargrlanmasrnda nasrl kullanlacagr konusunda bazr bogluklar olclu$u ve va-
i.indaglanmlzln bu ekiklikler nedeniyle kiittiphaneleri kullanmakta yetersiz
kaldrklan da bir gergektir. Kiittiphanelerin daha etkin bir bigimde kullanrla-
mamasrmn ardrnda 1970'1i yrllarda ortaya grkan ve hrzla geliqen kitle iletigim
nraqlarls ve yiintemJeri bulunmaktadrr. Kitle iletigim arag ve ycintemleri her
iiirln bilginin toplumsallagmasrnda kiitiiphanelere gore qok daha etkili ve hzh-
,,1rr, bu nedenle daha gok tercih edilmekte ve ragbet gitrmektedir. Bunlann ba-
.rnda radyo, telcvizyon ve bilgisayar gelmektedir. Ozellikle 1980'li yrllarrn orta-
.rnclan itibaren hrzla geligim gosteren Biirsel iletigim araglarr kiitiiphanelerin
Li)g,inin topl umsallagmasrndaki elkinlipini krrmrgtrr.

Kitle iletigiminin geli5ebihnesi iqin iincelikli oiarak;
. yeterli kagri Uretimi,
. baskt ve basrm tekniklerinin varhEr,

. bu tekniklerle basrlmrg olan metinleri (bilgi kaynaklanm) tuketecek bir
kitlenin varhf,r,

. bu kitlenin de belirli bh e$tim-kiiltiir seviyesine ulagmrg olrnasr,

o bu kitlenin de bazr haklara sahip olmalan gerekmektedir (I$rk, 2000, s.

JZ_JCJ.

Olmasr gereken bu ozellikler do$rudan kutuphaneler ile de ilgilidir ve Tiir-
kive'de dzellikle g0rsel kitle iletigim araglanrun yaygrnlagmadr$ d6nem olan
1950 - 1985 yrllan arasrnda okul ve halk kUtUphanelerinin kullarucr savrlarr
oranlandr$rnda kullammrn daha fazla oldufu gdriilmektedir.

-r Bo araclar birgok kaynakta; gazete-dergi, televizyon, radyo ve intemet/yeni medya (CD-DVD
vc Lrnzeri) olarak ver alnraktadtr.
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1950 - 1960'h yrllar arasmda orgiitlenmeye baglayan halk ki.itiipluneleri, til-
kemizde hen0z g6rsel kitle iletiqim araqlanmn yavgrnlagmadlgl ddnemlerde
aizellikle okul ve halk kiitiiphanelerinin (halkevi kiiiiiphaneleri ve kdy enstiti.i-
leri btinyesindeki kitiiphaneler) kullanrmrmn daha yo$un oldufu ileri sUriile-
bilir. Bu ddnemlerde hem dlke hem de di.inya ile ilgili geligmeler radyo ve gaze-
te gibi kitle iletigim araelan ile sa$lanrnaktaydr. Bunlardan sonra gelen kaynak-
lar ise; Ozellikle edebiyat ve tarih konularrnda daha aynntrh, btitiincUl ve gerive
di;niik bilgiler de verebilen kitaplardrr, Bu ddnemler aym zamanda Avrupa'da
c;zellikle ingiltere'de halk kiitophanelerinin ciddi bigimde ve yeniden organize
olduSu bir ddnemi de ifade etmektedtu (Oldroyd, 7994, s.48-49). Ancak bu
paralellik ilerleyen donemlerde Ttirkiye aleyhine de$igmigtir. Ozellikle giinii-
miizde de en gok tercih ve takip edilen gdrsel kitle iletigim aracr olan televizyo-
nun yaygrnlagmasr ve her kesimden kigiye uygun programlann vayrnlanmasr
ile birlikte, kitap bagta olmak iizere basrh kaynaklardan bilgi gereksinimi kargr-
lama oranrnda dr.j9u€ oldugu gdriilnektedir. 1960 - 1980 yrllarr arasrnda iilke-
mizde farkh siyasal, ekonomik, ktilt0rel, sosyal ve bilimsel geligmeler qo$un-
lukla yazrh ve gcirsel igitsel kitle iletigim araglanyla degil sdzU edilen alanlarla
ilgili kitaplarla girmi$tir. Bunlann birgof,u daha dnceki donemlerde de olduiu
gibi sansiir ve yasaklamalar ile kargrlagmrgtrr. Ne var ki etkisi kontrol alhnda
olan di$er kitle iletigim araq.lanna g6re daha biiytik olmugtur. Ancak, burada
s6zti edilen alanlarla ilgili kitaplarrn birer kamu kurulugu olan halk kiiiuphane-
lerine giriqi daha uzun bir siire almrqtrr. 1990'h yrllardan itibaren artlk her ke-
sime yonelik olan programlann yaprlmasl ve bunlann ayn ayn kanallar (haber,
spor, moda, Socuk, belgesel, ekonorni, hobi, yangma, sinema, dizi ve benzeri)
olarak ve istenilen saatte yaymlanmaya baglamasryla, Ulkemizde bilginin top-
lumsallagmasrnda televizyon ve internetin etkisi dnemli dlqude artrrugtlr.e IIatta
bu eiki, daha 6nce slkhkla tercih edilen en Onemli kitle iletiqirn araglarrndan
olan radyonun bile kullamrrunt dUgiirmUgttr. internetin ktittiphane hizmetlc-
rinde de kullanrlmasr, kutiiphane kullammrna hem olumlu hem de olumsuz
etkiler yapmrghr. Internetin mekan ve zamandan ba$rmstz olmasr, kiitUphane
kullamcrlan igin en azrndan bilgi kaynaklarrnrn bibliyografik denetimi vc ilgili
bilgi merkezinde var olup olmadrklanmn kontrolunde dnemli kolayhklar saS-
Iamrgtrr. Daha sonra kttlphane materyalinin elektronik ortama aktanlmasr ve
elektronik kaynaklann kiitiiphane dermesine katrlmasryla, ki.itiiphane hizmct-
lerinin de internet iizerinden verilmesine olanak vermigtir. Bu hizmet, kiitilp,
hanelerin fiziksel olarak kullanrmmr etkileyen en tjnemli nedenlerden biri ola-
rak goninmektedir. Yukanda beliriilen ddnemler arasrnda halk kutiiphaneleri-
nin etkinli$i sosyal yaSantl iqerisinde daha etkin olmugtur. Ozellikle biit'Uk

9 Ozellikle. 1991'deki L Kitrfez Savaglnn televjzyonlardan naklen yayrrilanrnasr televizyon ya,
yrncrlrfmda yeni bir donemi baglatm$hr.
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5ehirler drgrndaki il 
'e ileererde hark kiitiiphaneleri bog zaman deserrenriirme,

okuma ahgkanhSrnrn siirdiiriilmesi, bilgi kaynaklarrrun kullamlmasr, yazth ve /
veya gijrsel-igitsel kitle iletigirn araglarrndan faydalamlmasr ve bilgi gereksi-
rrimlerinin kargrlanmasr amaqlarryla giirevlerini srirdurmii$lerclir. Ancak bu
durum. 1980'lerin ortalanndan itibaren gdrsel kitle iletigim araglarrnrn
1990'larrn ortalarrnda ise; bilgisayar-internetin lehine donmeye baglamrgtrr. Son
dc;nemlerde kiiiiiphaneler ile ilgili yaprlan gahgmalara bakrldrfinda, kutrlphane
kaynaklarrnrn elektronik ortama aktarrlmasl ve kUttiphane hizmetlerinin qevri-
miqi olarak verilmesi yctniinde geliSme gosterdigi gdriilmektedir. Bu hizmetle_
rin sunuJmasr, hem kiitUphane kaynaklannrn daha uzun stire saklanarak kulla-
nrlmasrna hem bibliyografik denetimlerinin daha saShkh yaprlmasrna hem de
erigimlerinde yaganan sorunlarrn azalmasrm beraberinde getirecek, potansiyel
kullarucrlafln kUiiiphane hizmetlerinden iercih eitikleri iletiqim araqlarryla /
teknolojileriyle yararlanmalannr saglayacakhr. Sosyal kurumlar olan halk kii_
tiiphaneleri toplumu etkileyen geligmeler kargrsrnda kendini yeniden yaprlan_
drrmak durumunda da kalmaktadrr. f)aha cinceki ddnemlerde sadece basrlr
kaynaklarJa verilen hizmetler, 1980'li yrllarrn ortalanndan ltlbaren yeni medya
olarak nitelendirilen ve genelde manyetik / dijital depolama tekni$iyle hazrr-
lanmrg olan kaynaklarla zenginlegmeye baglamrgtrr. Bu deSigim, halk kiitiipha-
nelerinin internet tabanh hizmetler vermesini ve kullamcrlarryla bu yolla ileti_
gime aSrrhk vermesi gerektiBini ortaya koyrnugtur. Ancak, bu teknoloiik geli9,
melerden halk kUtiiphanelerinden gok yajnetim ve mali durumlarrndaki farkh_
Lktan dolayr aragtrrma kiittiphaneleri faydalanmaktadrr.r0

Qocuklara / oSrencilere kiiap-k0tiiphane-okuma ahgkanhHanm yerlestir_
mekte yardrmcr oian okul / Eocuk kritiiphaneleri ve toplumun tiim bireylerinin
kolay bir bigimde erigebilecegi ve yararlanabilecc$-i sosyal kurumlar olan halk
kiitiiphaneleri birbirlerini butiinleyen bir yaprya sahiptir. Okul kiitiiphaneleri
scizrl edilen kavramlan iigretmesinin vanr srra bunlarrn nasrl kullamlacaEr konu_
sunda da temel e$itimi verebilmektedir. Halk kUtiiphaneleri ise; e$itim rntifredat,
ve okul ktiti.iphanesi qergevesinde kazandrnlan kitap okuma, kriutphane kullan-
ma ve soru sorma gibi iglevlerin pekigtirilmesini ve bundan sonraki yaqanhlann,
da bilgi gereksinimlerini gidermek iqin bagvuracaklan temel kurumlardan biri
olduSunun bireylere anlahlmasrnda tamamlayrcr role sahiptir. Bu nedenle her iki
kiitiiphane iiiriinun bireok akademik qahgmada iglevlerinin birlegfirilmesi ya da
en azrndan koordineli qahgmalarr gerektigi gijrijqii ilcri srturilmiigtiir (Ersoy, 1966,
s.55; Yrlmaz, 1996, s. 126-130; Keseroglu, 1989, s. 188-192).

Her iki kritiiphane tiini de e$itim ve kultiir alanrnda temelde bilgi eriqim
hizmeti vermek Uzere diiqUntlmiig kurumlarclrr. Bu kurumlann kurulmasrnda

10 Bkz. KUltUr lstatisiikleri: Cultural Statistics 2005, Ankara, l'.C. Bafbakanllk Turkryc Istatistik
Kurumu, 2007, s. 39-75.
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ve igleyiginde eksik olan bakrg agrsr ashnda iilkemizde bilgi gereksiniminin ger-

q"tilgi.r" olan yanhq bakrg agrsrndan da kaynaklanmaktadrr' Bu kurumlann

,rarl,f .tedeninin iyi tammlanrnast ve sorunlanntn stirekli sayrsal olarak ele

ahnmasr etkilerinin istenildi$i veya Planlandlgl gibi olmasrnr engellemektedir'

Qegitli donemlerde Turkiye'nin iqinde bulundu$u ekonomik ve sosyal durum'

ir.,'iitgi ^"rt"rturinin 
konumunu yaktndan etkilemig' ancak son 20 yrlda bilgi

-ort "'rt"ri.t" 
ydnelik olarak herhingi bir de$giklik- olmamrstrr' Sadece bilgi

^"tt"ri"ti 
ileie$il bu kurumlarla iliill dif,er alanlarda da genel hukumet poli-

tiku., iq".irittd" 
""iddi 

sorunlann oldu$u gtlrtilmektedir' Okuma ahgkanhfr'

kUubu hu..urrutt para, basrlan kitap sayrsr' televizyon izlenme. oranlan' gazete

satrg tirajlan,rl diger bilgi merkezierinin saYrsl' ziyaretgi saytlan ve derlenen

kitap sayrsr bunu destekler niteliktedir'

Ulkemizde bilgiye gereksinimi olan 6$renciler' d8 
"t1"1".t 

u" oEretim ilye-

t"rinin Utlyiit Utiiiimu"nden ucetsizl2 olarak faydalanabildikleri miizelerimize

edsterdikleri ilgi yabancrlar ile paralel gdrunmektedir' Her ne kadar miize ba5l-

i^-lut"" ziyal"tgi ,ay,s' oldukqa ytiksek olsa da (52 739).buradan 5u sonucd

lrurrtuiillr; utt"rr,lra"'Uilgiy" gereksinim duyan ve ksmen bu bilincin farkrnda

olan vatandaglanm:zm bu gereksinimlerini gidermelerinde kargrlagtrklan temel

sorun ekonornik durum degildir' Qunkii dipnot 1/deki sayrsal veri bunun ak-

si.rigost"rmektedir. itinci itginq sonug ise; okumaya olan.ilginin azlt$ ve gdr-

sel bllgi edinme ahgkantrfrmzda bir eksiklik veya isteksizlik olduf,udur'

Argivler ise; di$er bilgi merkezlerine gore hem erigim hem de kullamm aqr-

srn,lan farkh kurallara ve uygulamalara sahip olduklan iqin daha az srkhkla

kullamlaUilen bil6 merkezlerilir. Diler yandan argivler, daha qok geriye ddniik

Uifgi Ly.utlu.;n (belgelerin veya arqiv malzemesinin). yer aldr$ bilgi mer-

keileri otmalun nedeniyle, kullamm agrsndan daha dar bir kullamcr kesimine

hitap etmekte ve genellikle akademik gahgmalar amacryla tercih edilmektedir'

Tiim bu vcriler ve de$erlendirmeler tgr$ntla' iilkemizde bilgi merkezlerin-

den yararlanma ya da biigi gereksiniminin bu kurumlar ile giderilebilecefinin

bilincinde olma konusunda qeqitli engellerin ve olumsuzluklann oldugu go-

runmektedir.

Bilgi merkezlerinin iilkemizde bilginin toplumsallagmasrndaki etkisinin si-

yasal lqrdan da ele aLnmasr gerekmeitedir' Kutiiphaneler', her ne kadar gtinu-

i,*t tiy*t tartrqmalannda oi plana erkmall v-1 tizerinde kapsamh olarak du-

,ulmasu du TUrkiye Biiygk Miiet Meclisi (TBMM) gUndemine geqitli gekillerde

11 Bkz. Nevin Dorr l, "2007 ytlmda Siinliik Sazete satrfl 6 mityat ad€d-e-yaklastr"' Cumhuriyet'
" ;ft;;d;. * tJL* gu.J rUir i00z vrtrnaa rurnve'de 2 r35 000 000 adet gazele sat drglnr

belirtmittir.
12 2@6 yrisonuna l"adar miizelerden 3 g42 524 yeii ve 46531 ]'abano ziy-aretei ii'retsiz yarar-
-- 

fr*.i.rrr. Bkz. istatistik clrstergeler: Statistical indicators 2007, Ankara, TUIK,2!fi7, s 85
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girmiqtir. KUtiiphaneler TBMM giindemine genellikle yazth ve sozlii soru oner-
geled ile giindeme getirilmiqtir. Bunlarrn buytik bir krsmr personel eksikliBi,
mekan yetersizliBi, kaynak eksikli$i, tamamlanmayan kiitiiphane / kr.iltiir mer-
kezi binalarr ve halk kutiiphanelerine ahnan materyal ile ilgilidir.

Anayasamrzm 5. maddesinde: "Devletin temel amag ve gdrevlcri, Turk Milletinin
bagrmsrzirgml ve biitunltigiinri, iilkenin bdltinmezligini, Cum.huriyeti ve dcmok-
rasiyi korumak, ki5ilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulugunu saglamak;
kiginin temel hak ve hiirriyetlcdni, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bag-
dagmayacak surette srmrlayan siyasal, ckonomik ve sosyal engellcri kaldrnuya,
insanin maddi ve manevi varl$mrn geligmesi iqin gerekli gartlan hazrrlamaya qa-
hgmakhr." ve 7. maddesinde "Yasama vetkisi Ttirk Milleti adrna Tiirkiye Buyuk
Millct Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." (T.C. Anayasa,2006, s.'-,.

Bu iki madde, devletin gdrevini ve bu gdrevlerini yerine getirirken gerekli
yasal diizenlemeleri yapma yetkisinin TBMM'ye ait oldu$unu belirlemektedir.
TBMM, aym zamanda toplumun gereksinimlerinin, sorunlannrn tartrgrldrsr ve
gelecege ydnelik planlanmn yaprldr$r kurumdur. KUtUphaneler ve di$er bilgi
merkezleri toplumun iginde bulundu!'u eesitli durumlardan etkilenmektedir.
Bu durumlann giderilmesi, dtizeltilmesi ve yenilenmesi iqin gerekli tum duzen-
lemeler de elbette ki TBMM tarafindan hazrrlanmaktadu. Bu ba$lamda, TBMM
tiizel kigilifi, sosyal yagamrn birer parqasr olan kutUphaneler, mUzeler, sanat
er4eri, botanik ve hayvanat bahgeleri gibi e$tim-kultUr alanlarr ile ilgili yasal
di.izenlemeleri yapmakta ve sorunlarr giindeme getirmektedir.

Ktitiiphaneler ile do$rudan ilgili kanun niteli$i tagryan ilk ve tek yasal diizen-
leme 1946'da grkanlan 5632 sayfi Milli Kit phane Kurulugu Hakkmda Kanw.r'dur.
KUtfiphaneler ile yakrn ilgisi olan en dnemli diizenleme de 1934,te grkarlan 2527
saytb. Basma Yazr ae Resimleri Derleme Knnunu'dur. Kanun nitelif,indeki bu iki
yasal duzenleme ulkemizde ktittiphane ve kiitiiphanecilik ile ilgili temel kanun-
Iardrr ve hiqbir ciddi de$giklik geginneden halen yiiriirliiktedirler. Deggiklikle,
rin olmayrgrrun iki temel nedeni olabilir, ilki s6zti edilen kanunlann ytinirliige
girdik]eri tarihten bugiine doSu ve yeterli bir bigimde igliyor olmalan, ikincisi
ise; yasama orgamrun bu konulara gereken iinemi ve destegi gostermemesidir. 64
yrldr ciddi bir de$igikli$e uSanayan ve yenilenme gahgmalarr sonugsuz kalan
derleme yasasr dikkate ahndr$rnda, ikinci nedenin daha g0glii oldugu g0rtnmek-
tedir. Sron 35 ylldrr Uye olmaya qahgh$mrz Avrupa Birlifi (AB) ile kargrlaghnldr-

f,rnda; ioplumun buyiik qogunlu6'unun faydalanabildi$ halk k{itiiphaneleri ile
ilgili olarak genelgeden baqka herhangi bir yasal diizenlemenin olmadrf,r da bu
konuya yrinelik baklg aersmr ortaya koymaktadrr.

1983 - 2007 ylllarr arasrnda genelde koalisyonlarla iktidara gelen siyasi parti-
lerin parti ve hi.ikiimet prograrnlannda yer alan ifadeler, daha Onceki dcinem,
lerde TBMM tarafindan kabul edilerek yiiriirlo$e giren hukumet programlarry-
la biiyuk benzerlikler gdstermekte hatta bazrlannda aym ifadeler kullamlmak-



I

46 llnkan Atutneig - Fatilt Rukana

tadrr. Bu bailamda iktidara gelen siyasi partilerin hazrrlamrg olduklan parti ve
hiikiimet programlan, sozti edilen partinin / partilerin iktidarda kalacaklarr
siire iqerisinde gergeklegtirecekleri icraatlann genel bir iqeri$i olma Ozelligini
taqrmalarr bakrmrndan resmi bir belge nitelif,indedirler. Ancak goriilmektedir
ki, sdzti edilen programlar iqinde kutiiphane, kiitiiphanecilik, ktitiiphaneciler,
bilgi merkezleri ve benzeri konularda sdylenilen / yazian ifadeler, bir sonraki
dcinem tekrar edilerek veya hig ele ahnmayarak gegigtirilmig ve uygulanmamr5-
hr. BOylelikle, 1990'lann bagndan itibaren iilkemizde tarhsrlan bilgi toplumu
olma qabalannda bu kurumlann yeri belirlenmemig, a$rrhk tamanen teknoloii
iizedne yogunlaSmgtrr. Bu ayru zamanda teknoloji-bilgi merkezleri-iletigim
bilegkesinin de gciz ardt edildi$ anlamrna gelmektedir. Scjzii edilen yrllar ara-
srnda TBMM'de kabul edilen huki:met programlanmn bazrlarrnda yer alan (48.

ve 53. Hiikiimet Programlart:
Milletimizin sosyal ve kiiltiirel hayatrnda iinemli rolil olan edebiyat, musiki, re-
sim, folklor, sinema, tiyatro, opera ve balenin desteklenmesi ve geligtirilmesi, kiil-
tur ve sanat politikaruzrn ana hedefi olacaktrr", "Milletimizin sosyal ve ktilturel
hayahnda ainemli rolu olan edebiyat, musiki, resim, folklor, sinema vc tivatronun
geligtirilmesi kiiltiir ve sanat politikamzrn ana hedeli olacaktrr. Bu hedelin ger-
Eeklegmesi iein azami gayret g<tsterilecektir.

gibi birbirine qok benzeyen ifadeler ile belirlenen kiiltiir ve egitim politikasl iein-
de, bunlann yaygrnlaqtrrrlmasr ve taruhlmas ile ilgili ka1'naklann bulundu$u
bilgi merkezlerinin kullammrnrn tegvik edilrnemesi ayn bir tarhgma konusudur.

Sonug olarak, 19?3 - 1.946 yrllarr arasrnda T0rkiye Cumhuriyeti'nin gegirmig
oldugu tek partili siyasi yagam sosyal birer kurum olan farkh tiirdeki kiitupha-
neleri de yakrndan eikilemi5tir. Yeni cumhuriyetin veni kurumlan olan kiiiup-
haneler, 1923 - 1939 yrllan arasr kendisini olugturan beg temel unsuru (bina,
kullamcr, derme, personel ve bttqe) ile birlikte tinemli de$igimler gegirrnigtir.
Ashnda ktitiiphaneler bu geligmelerden aldr[r etki ile toplumun ve devletin her
kesimi ve kurumu ile ba$lanhh bir sosyal / kUlt rel / efitim-6$retim kurumu
oldu$unu kanrtlamrgtrr. Ozellikle k6y enstitUleri ve halkevleri b0nyelerinde
kurulan ktituphanelerin i.izerinde daha fazla duruldu$u bir gergektir. Donemin
siyasi yaprsrnrn ktitiiphaneler araclhgryla ortaya koyduf,u iki temel sonuq var-
drg bunlardan ilki, Tiirk ulusunun 1923'e kadar Uretmig oldutu bilgi ve kiilt0r
varhklanmn korunmasr ve gelecek nesillere aktarrlmasl, digeri ise; eBitim -
dSretirn kurumlarr biinyesinde agrlan kiitilphanelerle egitime, kiiltiiriin gelig-
mesine ve bilginin toplumsallagmasrna katkrda bulunmaktrr. KUtUphaneler iein
1.939 - -f945 yrllarr arasr kdtilphanelerin kurulmasr ve f veya olugturulmasr ile
ilgili gahgmalarrn azaldr$r, daha gok srmflama iglemlerinin yiiriltiildiigu ve
halkevleri kiituphanelerinin bu dtinem igerisinde dnemli geligmeler gdsterdigi
gijriilmektedir. 1946 yrhndan itibaren iilkemizdeki siyasi yagamda dnemli bir
de$igim olmug ve gok partili siyasi yagama gegilmigtir. Bu d6nem sadece hemen

it
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her alanda farkh goriig ve projelerin giindeme gelmesini saglarnamrs, aynr za-
nlanda siyasi partiler birqok konu yanrnda programlannda-kiittiphanelere de
\.er vermiglerdir. Ancak iilkemizin iqinde bulundu$u siyasi ve ekonomik du_
rurlr/ uzun srire krittphanelere olan bakrg aqsrrun de$igmemesine ya da bu
kurumlar iizerine fazla durulamamasrna neden olmu5tui.

T0rkiye'de qagda$laSma ddneminden itibaren (1839) b ytik dlqtde degig-
meye baglayan bilgr iiretim ve aktanm sistemi, TUrkiye,nin sozU edilen yrl,ian
itibaren iqinde bulunduSu ekonomik, siyasi, kiiltiirel ve bilimsel deSiqimler ve
qeqig dr;nemleri ile vakrndan ilgilidir. DiSer tiim iilkelerde oldu$u gibi Tiirki_
ve'de de devleti meydana getiren kurumlar arasrnda bilgi iiretimi ile ilgili ku-
rumlar; iiniversiteler, teknik okullar, aragt''ma enstittileri ve bilim akademileri_
,,1ir. Bu kurumlann tirettigi bilgiyi ise; bagta kiitUphanelerl3 olmak iizere diger
bilgi rnerkezleri ve iletigim araglarr ile aktarmaktadlr. Bu aktaum stirecinde
uvgulanan kUtiiphanecilik yontem ve teknikleri, gereksinim duyulan bilgiye
erigimde kolayhgr safilayrcr ve dii$Uk maliyetli yaplsryla etkin role sahiphir.

Ulkemizde bilgi iiretim ve aktanm sistemi, temel olarak iki alanda drsiit_
lenmigtir. Bunlar e$itim ve kUlttu alanlandrr. Titrkiye,de qa$daglagma do"ne_
minden (1839) planh kalkrnma ddnemine (1963) kadar olan sureg tgerisinde
sozij edilen konunun bu iki temel alan alhnda hazrrlandr$r gdriilmektedir.
Ozellikle Tanzimat Donemi'nde hazrrlanan Ma|rif-i UnLiyye Nizamnhmesi
(1869), bu nizamnAmeye yaprlan ekler, Tnhid-i Tedrislt Kiianu ft924\ ve
1963'te gegilen planh kalktnma siireci ve kalktnma planlarr, bilgi ihetim ve akta_
nm unsurlalnr bu iki temel alanla ba$lanhh hale getirmigtir. Bu belgelerin or_
Lrya konulmasrnda elbette ki iilkenin iqinde bulundu$u gartlar ve donemin
gereklilikleri gdz Oniinde tutulmugtur. Burada sdzii edilen belgeler, ddnemin
siyasi giiciinrin bakrg agrsrm yansltmaslnln yanl slra hukuki birer kant olmanitelifi de ta$lmaktadr. 1939 _ 1969 drinemi de ele ahndr$rnda Ttirkiye,nin
sivasi-yaprsmda b0yiik defigikliklerin oldu$u bilinmektedirl Bu de$igim, ya!
nrzca kronolojik bir deSigim sUreci degil, ga$rn gereklilikleri (konionktnr)14 ne_
deniyle ortaya grkan bir reformasyon stirecidir. Ancak Ozellikie bilgi iiretim ve
aktarlm sistemini meydana getiren unsurlar agrsrndan bakrldrfrnda, istenilen
seviyeye erigilemedi$i de aqrk bir bie imde gordlebilmektedir. Bu olumsuzluklar
nc yazrk ki daha iince bahsedilen iki temel alan olan efitim, ktiltiir ve bunlarla
vakrndan ilgili di$er alanlarda g6ze garpmaktadrr.

Qahgmanrn konusunu bilgi tnerkezlerinin bilginin toplurnsallagmashdaki (inem ve rohi olnlast
ncdeniyle, bilginin toplumsallagmasr iqin kullanrlan diger ytintim ve tekniklere deg.inilmeyecek
sadece, bagta ktituphaneler olmak rizere diger bilgi merkeileri ile olan baglanhlarma yer veile_
ccktir.

Bir,kwum, kurulug, olay veya faaliyeti qevreleyen unsur ve gartla n ttimii. Bkz. l UrkCe Sdzliik,
Ankara. TTK. 2004
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Ozellikle 1960 - 1982 ytllan arasrndaki siyasi yagam oldukga galkantrh ve

olaganiistii durumlara sahne olmu9, bu nedenle kuiiiphaneler ve kiituphaneci-

lik ionusu hep arka planda ve yuzeysel-basit-tatmin etmeyen qoziim dnerileri

ile gegiqtiri)migtir. Bu donem igerisinde haztrlanan kalktnma planlarr' hiikuuret

p.ogru-turt ve parti programlan incelendi$inde bu tek diizelik-ve vuzevsellik

n"t"Ui, Uiqima" gijriilmektedir. Sozti edilen bu program ve planlarda kiit'ipha-

nelerin sayrsal ylnden azhir, co$rafi da$rhmrndaki bozukluk ve kitap basumn-

daki azlktan bahsedilmektedir' Higbititld" kutiiphanelerin egitin-kultur ve

bilim alanlarrnda neden ve nasrl kullamllnasl gelektigi, bilgiye erigimdeki

ti."^t".i, bilgi aktanmrndaki aract-kanal olma bzellikleri' vatandaSlartn bu

t,rru^furu tt"i"" gereksinim duycluSu ile ilgili hiqbir 
-aqrklama 

yer almarnakta-

a".ligi"tait, '1968 - 1976 yrllan arasrirda hazrdanan vrlhk program ve icra plan-

to.rna"u lrAitti KiituPhane ile ilgili aynr maddeler ve tedbirler yer almaktadtr'

ey"t f"rtiit., 1990 ve 2000'li yillarda da devam etmektedir' 1990 - 2008 yrllarr

u*$.uduti hiikiimet ve parti programlannda da kiitiiphanelere egitim ve /
r"y" tul*. bagltklan altinda gok irmrh ve aynt ifadelerle yer verildigi g'jrtil-

mug 'rre ytllardir coziilememig bir sorunun -okuma ahgkanhf,rnrn- giderilme-

sinde bir araq olarak kullanrlmasr gerektigi iizerinde durulmugtur' Yaklasrk 60

yftr uynt sorunlarla kargr kargtya olan kutuphaneler' Tiirk toPlumunun temel

sorunlanndan etkilenen ve onemini bunlann qtjzulmesi ile ortaya koyacak olan

sosyal bir kurum olma dzellif,ini siirdurmektedir'

Sonug olarak tilkemizde farkh kesimlere ydnelik hizmeiler igin kurulan kii-

ttiphanelerin belirli d6nernler iqerisinde etkin oldu$u ancak-ozellikle halk kii-

ttiphanelerinin 1980'li yrllann ortasrndan itibaren bu etkinliklerini kaybettiklcri

gozlemlenmektedir' Toplumun bilgilenmesindeki bu etkinliklerini kaybetmele-

iinde, tlnceliklerin de$igmesi, sosyo-ekonomik dengesizlik' bilgiye erigim igin

kullamlan araqlardaki tercih, bilgiye olan gereksinimin tarumlanamamasl ve

bunlann qdztimunu saglayacak siyasi irade eksikliSi dnemli rol oynamaktadrr'

Bu durum, bilginin toplumsallagmast konusunun sadece kutuPhane / kitap

saytlanntn artrirlmasr ve biitgeden ddenek ayrrlmasrls bilgi hizmeilerinden

fuydolult*ut tn yu <la bilgi kaynaklanndan yararlanmamn pahah olmasr ile ilgili

olirruatgtt t, da(a genig iir alam etkiledipini gostermektedir' Bilgi merkezlerin-

de ne kladar bilgi kaynaf,lmn oldu$u tinemlidir' ancak- onlann hangi amaqla ve

nasrl kullamlacl$rm tr$rltmek ve kullantmrnt sa$lamak daha onemlidir' Bunun

yam srra, insanlirr bilgisiz brrakmayr ya da yanhg bilgi vermeyi siyasal bir koz

15,1.'C'KtiltiirveTllrizmBakanllgl,sonaltryrlda(2003-2008)kitaPallmlieintoPlnm6'811'105-- 
YlL bu,a" uu,rrr,,, ve toplam 978'018 aLlet kitap satrn ahnmrgtrr' Bu ve ler' 25 04 2008 tarihincte

;;" K;ii;;i';i;'''" BaLanltgina Bilgi Edinme Hakkr Kanunu uvannca vaPrlan 01 05 200s ta'

rih ve B.16.0.8H10.00 00/78151 saylh b;lgi edinme bigvurlrsuna' 23 0i 2008 tarihinde elekironik

olarak bakanhga bagll KiituPhaneler ve-Yayrnrlar Genel Mii(lurlugti'nce Sbidelilen ccvaptan

alrnm suf.
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olarak kullanmamak, her kesimden insana gereksinim duydu$u bilgiyi elde
edecek sistemleri kurmak ve igletmek, sosyal-demokratik-hukuk devleti mode-
,inin en temel gdrevlerindendir. Ureiilen bilginin ve bilgi kaynaklanrun halka
akianlmasr ve geri bildiriminin almmasr da bu gOrev igerisinde yer almah ve
buna 6nem verilerek, bilginin aktanlmasr igin de sadece gtirsel kitle iletiqim
araClan tercih edilmemelidir.
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Ekler
Yrllar Halkevi Halkodalan Xitap Siy'sr Okur.ucu Savrsr
't932 14 (14)
't933

59.444 749.949

1934 80 (2t) 87.1n 428.274
10t (23) 106.551 624.727

1936 136 (33) 122.809 874.656
167 (3'I\ 129.362 1.590.000

1938 ?10 (43) 185.752 1.909.910

1939 373
(163)

356.689 2.030.76"1

1940 379 6\ M|$n 412.176 2.461.813
7947 383 (4) 1e8 (1e) 450.000 2.600.000

1942 38e (5) 2't7 (74)
4@.273

(252 Halkevinin raporundan)
3.258.812

(252 Halkevinin

't943 394 (1"2) 231 034)
464.420

(230 qe9it kitaptan ahnan
55.147 nosha kitap)

1941 406 (32) 36s e3n)
551.920

(450 kitaptan alman 87.500
niisha kitap)

1945 438 Q7) 2688 (1380)
6"t1.920

(414 kitaptan alman 60,000
niisha kitap)

1.946 4ss (8) 4068 (102)
638.183

(168 kitaptan ahnan 26.263
niisha kitap)

1947 463 ('t6) 4170 (610) 1.000.000
194A 479 (18\ 4n0 F0)
'1949 487 (5J 4780
1950 492
1951

Iablo-1 Halkevlcrindeki kitap ve okuyucu saydan

Bkz. CHP HalkeL,leri - Halkadalrfl 1932-1942, Ankara, s. 21; Halknleinin 1933 Senesi Faaliyet Raporu
Hiilasalan, A^l,ata, Hakimiyet-i Milliye Ma tbaay, 1934, s. 202; Halkertlei iu l,g34 Senesi Faatiq!
Raporu H lasalarr, Ankara, Ulus Matbaasr, '1935, s.204; Halkevlerifiin 1g3S Senesi Faaliyet Roporu
Hiilasahm, A^kara, fjlus Matbaasl, 1936 ss. 199-200; CHp Hdlketlei .)e lTalkodalannft 1940 ea_
Iqmalarl, A^kala, Ulus Matbaasr, 1941, s.75; CHp Halkealeri oe Halkoilalannn 1941 eah$nLalan,
Ankara, Ulus Matbaas\,7942, ss.4,14;1943 CHp Halkeulei oe Halkodalan, Ankara, Ulus Matbaa,
st.79M, ss.9-10; CHP Halketiei 1)e Hatkadatan 1944, A^kaft,Iyayt.y.), ss.9_.tI; CHp tg45 ytrlt)s
Halkeolei pe Halkttdala,'r, Ankara, [yayl.y.], 1946, s.22; CHp 1946 ytlffi, l Halknlei ,e Holkodolan,
Ankara, Iyayl.y.l, 1942 ss. 15,20.

1947 yllr da dahil olmak iizere 1944, 1945 ve 1946,da toplam 699 cscrden 500.015 adet kitap alu1llrl$-
hr. Ru bilgiye gitre. 1947 yrlmda halkevledndeki kitap sayrsr yaklagrk 1.000.000 olnaLdrr. Bkz.
Yedinci Btyitk Kurultay'da Halkevleri ve H alkodalan, ilku ljalknlei De/*isi,j,12,1947, s.18

t
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Y Halk Kiitiiphanesi KitaP Sayrsr Kullamcr SaFsr
SaYlsr

pn 89 270.424 674.986

7E28 85 386.582 826.059

1930 90 435.885 531.613

7E35 83 577.393 465.544

1940 702.W0 808.087

1945 78 876.707 1.039.872

1950 129 L.205.468 1.3v525

1955 L.369.760

1960

Tarlo-2 Halk KotuPhaneleri, kitaP ve okuyucu sayrlarr

Bkz, Kntdit istatistiklei: Cultutul Sta{srics 2005, Ankaia, TtJiK, 2907, ss 48-73; K tiiPhane t riine |'jre

kiti)phtneden yararlanafl ki$i, kaynh ille soyrst,7997'2006, httP://www tuik gov tr/

VeriBilgi.do?tb-id=15 &ust-\d=s; Kiitiiphane tbiine 86re kiitiPhane, kitap oe ki.tolih'<1 aleryql say$l

1997-2006, l]lnp:/ /www.tuik.Sov trl VcriBilSi.do?tb,id=15&ust-id=5; Istatistiklerle TiirkiVe:

Turkr! in Stafistics 2006, Ankara, T.C Ba9bakanl* Titrkiye lstatistik Kurumu, 2004 s 21; KtifiP-

haneler t)e Yaymiar Ge eI Mi)dt)ttiii 2007 Yllt istalisfkleri'

http:/ / wwv/.kgym.gov.trl BelSeCoste! asPx?F6810F88933CFF0D2621\49C7/7F232C312D1DD

2EgELg t Ki/tiiphanelerle ToPl tnun Kaynathnlma lle gili Yapian Cah$malar' }:.ttPt/ /
kygm.kultur.gov.tI/Belgecosier.asPx?F6810F8892433CFF4497 Ams5975l6EAc112613E4DF20E

8E; ictatistik Gdstergeler: Statistictl lndicntors 1923-2006, A'^kda'"|.C. Baqbakar lk Tiirkiye Istatis-

tik Kurumu, 2006, httPt/ /$itw tuikSov tr/ yillik/lst-gostergeler'pdf, s. 83


