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KÜT ili? lı.AH .tiliER VE ~ÜT Ü1' hAN ID !LER UZlili !NE 

Yaşar Tonta* 

Kütüphaneler tarih boyunca insanoğlunun yaratıcılılc ü:nünleri-

nin büyük ölçüde toplandığı, işlendiği ve kullanıma sı...Lrıuldut,--u 

yerler olara~c öner:1ini kor 1.ı:mşlardır. Ülk emizde de k ü tüphane-

lerin seçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Mısır'da bulunan 

!skenderiye Kütüphanesi'ndan sonra dönemin en zengin klit~p-

hanesi Berganıa' da bulunmaktaydı. .0! iteki:rı Türic toplw:-:. u..rıuiı lci-

taba ve kütüphanelere olan ilr; isi Osmanlılar döneminde d .e de-

vara etmiş ve bu sayede p aha biçilwez el yaz ~ası ve basma ki-

taplar günfr:ıüze de~.\: korunabil~işt ir. !stanbul' da bulunan 

Süleyrıani :n i\:ütüp hanesi bmılara .:sa.dece bi ::' ö r'.le ~ctir. 

BilindiE; i g ibi ı :;oclern tor' lu:nlarda b il2; i y e du.:n1lan 3 ers '.:::sinim 

g iderek art : ·ı aktadır. ·:ı::oplu!rılar t arı 'idan enciüstri,y e do[~2..-.U ;:-,; e-

li şt ikç e, buna p 3ralel oLı.ra ~: bili:-Jsel ve t e~mLc bilg i üreti-

mi ve kullanımı da art CTaktadır . N itekirı s on elli yılda ta-

rır:ı s a l i.ir e ti1'1d e r:: ey ~lana _.elen artış ın fizik s e l l;:ayna:<: l ::ı.rın 

artı şı :;onucu d e (; il, ,yen i ö i l ; i i<::ullan ıLı ası s o :ıucu o l du ;;u 

me ~...;: t edir. .3mıun e n ön e mli z ö :..; t e r ,_,eler i.nd e:1 b i r i s i de gel i ç-

rniş top l unlarda :'bilg i s e ktôri.i "nde ç a Lı ş an nüfu ~mn s i d erek 

artnasıdır. Önne .~ in, J ÜZ Jıl önc e ABD'de k:i to ol ma i ş ;;üc ür~. ün 

% lO'u bil~ i s ekt ci~ ünde Ç J~ ı ş ır ien g l nU _üzde bu or ~n % 50 ' nin 
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öte yandan bilimsel ve teknik bilgi kullanımının a~tı şı so

nucu kitap, dergi, rapor, tez, patent, kaset, plak vb . gibi 

bilgi kaynaklarının sayısında da inanılmaz boyutlarda artış 

olmuştur . Bu durum, kıt kaynaklarla en iyi düzeyde hizmet 

vermeye çalışan kütüphanelerin ve kütüphanecilerin işlerini 

de zorlaştırmaktadır . Çünkü geometrik hızla artan bu belge

leri denetlemek, toplamak, işlemek ve kısa sürede erişim 

sağlamak amacıyla hem yetişmiş kütüphanecilere, hem de kü

tüphanelerin modern araç-gereçlerle donatılmasına gerek du

yulmaktadır . Yani kütüphanecilik mesleğinin bilgi teknolo

jisi, bilgisayar bilimleri ve iletişim teknolojisiyle çok 

yakın ilişkileri vardır . Bu nedenle de kütüphanecilerimi

zin geleneksel mesleki bilgilerin yanı sıra adı geçen disip

linlerle ilgili olarak da bilgi sahibi olmaları gereklidir . 

özelli'de bizim toplumumuzda öteden beri kütüphanelerin ve 

kütüphanecilerin işlevlerinin ne olduğu tam olarak anlaşı

lamamıştır . Yaygın olan kanı, kütüphanelerin içinde kitap

lar bulunan birer "depo" , kütüphanecilerin de burada görevli 

birer memur oldukları yönündedir . Bu, kuşkusuz doğru değil

dir . Günümüzde kütüphaneler sad ~ce kitapların bulunduğu yer

ler de g ildir . Kitapların yanı sıra dergiler, broşürler, re

simler, slaytlar, müzik kasetleri , mikroform halindeki ya

yınlar , plaklar, video kasetleri vb . gibi bilgi iç0ren her 

tür ma teryal kütüphanelerde yer almaktadır. Ayrıca kütüp

hanelerde elektrcnik olarak bilgisayarlarda depolanmış geniş 

veri yıgınları da bulunmaktadır . Kısacası , okuyucuların ge

rek duyabilece ği her tür bilgi ve bilgi kaynagını çeşitli 

kütüphanelerde bulabilmek mümkündür . !şte kütüphaneciler de 

kullanıcılarır~ çe~itli bilgi kaynaklarından en iyi bir bi-



çimde yararlanmalarını saglamakla görevlidirler. 

Bilimin evrensel oldubu, dolayısıyla dünyanın neresinde 

yayımlanırsa yayımlansın isteyen herkesin bu bilgilere 

serbestçe erişmesi gerektigi sürekli olarak vurgulanmak

tadır. Ancak okuyucular, ya da bilgi kullanıcıları, bu 

aşamada çaresizdirler. Çünkü yüzbinlerce belge arasından 

istedikleri bilgiye nasıl erişeceklerini bilememektedirler. 

Bu güçlükler nedeniyle bazen araştırmacılar belli bir konu

da belki de en yararlı bilgilerin varlıgından habersizce 

çalışmalarını sürdürebilmektedirler. !şte bu aşamada tek

nolojinin sagladıgı tüm olanaklarla birlikte kütüphaneciler 

devreye girer. George Gore, "Varola.n bilgi :reni buluşların 

temelidir, 11 der. Kütüphaneciler varolan bilgiyi araştırma

cılara sunmakla aynı zamanda kutsal bir görevi de yerine 

getirmektedirler. Kütüphaneci, istenen bilgiyi sadece kul

lanıcıya sunmakla yetinen birisi degil, bu bilgileri yorum

layan ve yeni bilgiler üreten bir kişidir. Deyim yerinde 

ise, kütüphaneci bir "bilgi ajanı "dır. Bir örnek verv.ıek 

eerekirse, kütüphaneci; ister geleneksel türdeki bilgi kay

naklarında olsun, isterse elektronik veri bankalarındr.. de

)'olanmış olsun, mevcut bilr,i ile bu bilgiye gerek duyan ki

ı.1 i arasında bir köprü görevi görür. Aranan bilgi kendi kü-

1 liphanesinde yo i·:sa kütüphaneci bu bilgiye diğer kiitü:;;hane-

· ı •~ rden erişmekle görevlidir . Bunun için gerekirse binlerce 
11 IJometre ötedeki ülkelerde bulunan bibliyografik bilgi ban

l ı n 1 tırına bilgisayarlar ve iletişim teknolojisinin olanakla-

" 'ııuan yararlanılarak bagıanılır. Nitekim ülkemizde de bu 

t Il ı · d h" t nıo ern ızme veren kütüphane ve bilgi merkezlerimiz 



bulunmaktadır. Kısöcası kütüphaneci, bilginin yaratılmasın

dan "tüketimine 11
, ya da kullanımına dek geçen süre içerisinde 

bu bilgiyi derleyen, bilimsel bilgi erişim tekniklerine göre 

düzenleyen ve geleneksel ya da gelişmiş teknolojilerden ya

rarlanarak kullanıcının hizmetine sunan kişidir. Günümüzce 

bu işlemler için yoğun bir biçimde bilgisayarlardan yarar

lanılmaktadır . Tüm bu işlemleri gerçekleştiren bir mesleğin 

mensupl~rının da pasif olmaları düşünülemez. 

Bu denli önemli olan kütüphane ve bilgi hizmetlerine kuşkusuz 

eğitim alanında da büyük gereksinim duyulmaktadır. Kütüpha

neler çağdaş eğitim sisteminin vazgeçilme ~ unsurlarıdır. 

!lkokuldan üniversitelere dek örgün eg;itinı veren kurumların 

çağdaş kütüphanelerle donatılması gereklidir. Gerek öğretim 

gerekse araştırma ve geliştirme çalışmalarında kütüphanelere 

büyük görevler düşmektedir . 

Son günlerde belli başlı üniversitelerimiz Avrupa Üni

versite ve Araştırma Kurumları Agı EARN ' e bağlanmıştır. Tüm 

üniversitelerimizin olmasa bile en azından bazı üniversitele-

rimizin kendi aralarında modern yöntemlerle iletişim ve is-. . " 

birliği olanaklarına kavuşması sevindiricidir. EARN'e katıl-

makla üniversitelerdeki araştırmacılarımızın dış dünyaya 

açılmaları da mümkün hale gelmiştir . Ancak dikkati çeken bir 

nokta, bu yapılaşma içerisinde üniversite kütüphanelerimizin 

hiç düşünülmemi~ olmasıdır. Oysaki gelişmiş ülkelerde kü

tüphaneler bu tür bilgisayar a~l2rının ayrılmaz bir parçası

nı oluşturmaktadır . Böylece bir üniversite kütüphanesinin 

sahip olduğu zengin kaynaklardan diğer üniversitelerdeki a

raştırmacılar da yararlanma olanat;ı bulmaktadırlar . 



ÜlkeF.izdeki üniversite kütüphanelerinin ise çok gelişmiş 

oldukları söylenemez. Günümüzde üniversite kütüphanelerimizde 

bilgi,sayara dayalı kütüphane sistemleri yer almamaktadır. 

Kuşkusuz üniversite kütüphanelerin:inotomasyona geçmesi kısa 

sürede_ başarılabilecek bir is değildir. Araştırma ve geliş

tirme çalışmalarında çok önemli roller üstlenen üniversite 

kütüphaneleri hala geleneksel yöntemlerle ve birçok olanak

lardan yoksun olarak hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu alan

da ilerleme sağlanmasının yolu kütüphanelerimize sahip çı- . 

karak teknolojik gelişmeleri elden geldiğince kütüphanele

rimize yansıtm~ktan geçmektedir. Kütüpha.1elerimizi geliş-

miş araç-gereç ve makinelerle donattığımız takdirde bunun 

semeresip.i 11 bilgi 11 ye daha kolay ve daha hızlı eriserek ala-

biliriz. Böyle yapılmadı~ı takdirde giderek büyüyen bilgi 

açıgını kapatmak zorlaşacaktır. Sözün özü, üniversitele-

rimiz de dahil, her tür kuruluşta yer alan kütüphaneleri-

mizi "üvey evlat 11 gibi görme alışkanlığından vazgeçilmesi 

gerekmektedir. 

Öte yandan kütüphane hizmetlerinin Ülke genelinde planlana-

maması da sıkıntısı çekilen önemli sorunlardan birisidir. 

Üniversite kütüphaneleri ele alınacak olursa, bir üniversi

tedeki tüın kütüphane hizmetlerinin tek merkezden yürütülme

si ekonomik bakımdan bÜ7Ük yararlar sağlayacaktır. Ancak, 

özellikle ~campus sistemine göre örgütlenmemiş üni ver si tele

rimizde kütüphaneler de çok da~ınık ve plansız bir biçi~de 

gelişme göstermistir. Örnegin, Ege üniversitesi bünyesinde 

toplam 37, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 17, !stanbul ve_ Sel

çuk Üniversitelerinde ise 13'er kütüphane bulunmaktadır. 

Giderek küçülen kütüphane bütçeleri göz önüne alındıgında, 



özellikle bizim gibi lıil g· i kaynaklarının çoğunluğunu yabancı 

ülkelerden satın alan ülkeler için ne denli mali sorunlar 

yaratacağı açıktır. l~itekim Yüksekög;retim Kurulu (YÖK) 1982 

yılında bir üniversitedeki tüm kütüphane hizmetlerinin rner

kezileştirilme.::i konusunda karar almıştır. 

1984 yılı sonunda üniversitelerimizde çalışan araştırmacıla

rımızın bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere Yükseköğre

tim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Mer~

Lezi kUrulmuştur. Bu Merkez'in amacı, ABD'deki DIALOG Bil

gi Hizmetleri Şirketi'nin veri bankasından çevrimiçi (online) 

olarak, yani bilgisayarlardan yararlanarak bibliyografik ta

rama yapmak ve bu tarama sonucu çıkan makalelerin fotokopi

lerini sağlamaktır. Adı geçen Merkez Türkiye'deki en zengin 

süreli yayın koleksiyonuna sahip kütüphanedir. 

Üniversite dışındaki araştırmacılar için ise bu tür hizmet

ler TÜBES (Ttffi!TAK Bilgi Erişim Sistemi) tarafından saglan

maktadır. TÜBES, ABD'deki DIALOG'un veri bankasının yanı 

sıra BRB (Bibliographic Retrieval Services), Pergamon Info

line vb. gibi kurulusların veri bankalarından da bibliyog

rafik tarama yaproah~adır. 

Kısacası, kütüphaneler, kütüphaneciler ve kütüphanecilik 

açısından ülkemiz bir dönüm nokta3:: ndadır. "Bilgi "nin ne 

denli önemli bir kaynak olduğunu toplum olarak yavaş yavaş 

anlamaya başladık. Son zamanlarda bilgi teknolojisini kü

tüphanelerimize de yansıtma yönünden olumlu çalışmalar ya

pılmaktadır. Gönül ister ki, bu alanda gelişmiş ülkelerle 

· olan aramızdaki boşluk kapatıl'Iıaya çalışılsın ve bunun iç5..n 

elden gelen tüm olanaklar kullanılsın. Unutwayalım ki kü-



tüph2.Deler insanlığın "ortak belleP'; i"dirler. !nsan belleği 
1 

gibi "nisyan ile malul" olmayan bu ortak belleği ne denli 

yararlı bir biçimde kullanabilirsek bu alandaki sorunları

mız da o ölçüde azalacaktır . 

Unlü bilim felsefecisi Karı Popper'in sözleriyle yazımızı 

bitirelim: " Dünya uygarlığı bir savaşla yok olup, geriye 

kütüphanelerde saklanan nesnel bilgi içeriği kalırsa, uy

garııgı yeniden kurmak mümkündür . Halbuki bu nesnel bilgi 

içerigi , yani kütüphaneler yok olup, yalnızca öznelerin öğ

renme yeteneği ka~sa, çağdaş uygarlı~ı yeniden inşa etmek 

hemen hemen . imkansızdır . " 


