
Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61

Endonezya’da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli
Kütüphanesi *

Hüseyin Odabaþ** ve Coþkun Polat***

Öz

Endonezya’da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz yüzyýlýn ikinci
yarýsýndan sonra baþlamýþtýr. Üniversitelerde kütüphanecilik eðitimine baþlan-
masý, kütüphane derneðinin ve Endonezya Milli Kütüphanesi’nin kurulmasý bu
dönem içinde yaþanan geliþmelerden bazýlarýdýr. Özellikle son yýllarda geliþimine
saðladýðý katkýlardan dolayý Milli Kütüphane’nin Endonezya kütüphaneciliðinde
önemli bir yeri vardýr. Bu çalýþmada kýsaca Endonezya’da kütüphaneciliðin
kurumsallaþmasý sürecinde yer alan önemli evrelere deðinildikten sonra,
Endonezya Milli Kütüphanesi’nin geliþimi ve kurumsal özellikleri hakkýnda bilgi
verilmektedir. 

Endonezya’da Kütüphanecilik

1950’lý yýllardan günümüze Endonezya’da kütüphane ve kütüphaneciliðin geliþi-
mi kýsaca dört aþamada incelenebilir:
1. Endonezya’da üniversite düzeyinde kütüphanecilik eðitimi 1950’li yýllarda
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baþlamýþtýr. Bugün büyük bir çoðunluðu devlet üniversitesinde olmak üzere
toplam on sekiz üniversitede kütüphanecilik eðitimi verilmektedir. Söz
konusu eðitim, lisans ve lisansüstü düzeyde sürdürülmektedir. Ayný zamanda
Endonezya’da Açýk Üniversite kapsamýnda uzaktan kütüphanecilik eðitim
programý da bulunmaktadýr. Üniversite eðitimine ek olarak Milli Kütüphane
ve dokuz bölge milli kütüphanesi tarafýndan kütüphaneciliðin çeþitli alanlarý-
na iliþkin eðitim programlarý düzenlenmektedir. Bu program, toplam 728 saat-
lik eðitimi kapsamaktadýr ve kütüphanecilik formasyonuna sahip olmayan
kütüphane çalýþanlarýna yöneliktir. 

2. Endonezya’da kütüphaneciler, 1973 yýlýnda kurulan Endonezya Kütüphane
Derneði etrafýnda birleþmektedirler. 2000 yýlýnda dört bin üyesi bulunan
Endonezya Kütüphane Derneði, zaman zaman ülke içinde konferanslar ve
sempozyumlar düzenleyerek ulusal kütüphaneciliðin geliþimine katkýda
bulunmaktadýr.

3. 1988 yýlýnda Endonezya hükümeti kütüphaneciliði resmi olarak 51 profesyonel
meslekten biri olarak tanýmýþtýr. Bu durum Endonezya’da kütüphanecilikte
kariyer yapma olanaklarýný geliþtirmiþ ve artýrmýþtýr. Ayný zamanda
Endonezya’da kütüphanecilik bu yýldan sonra hýzlý bir biçimde ilerleme kay-
detmiþtir. Günümüzde Endonezya’da milli kütüphane, üniversite
kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve halk kütüphanelerinde yaklaþýk olarak
dört bin profesyonel kütüphaneci hizmet vermektedir.  

4. 1989 yýlýnda yapýlan yasal düzenleme ile Endonezya Milli Kütüphanesi’ne ülke
içindeki bütün kütüphane hizmetlerini ve kütüphane personelini geliþtirme
sorumluluðu verilmiþtir. Bunun yaný sýra söz konusu sorumluluklarý ülkenin
her kesiminde yerine getirebilmesi için Milli Kütüphane’ye baðlý olarak bölge
milli kütüphaneleri oluþturulmuþtur. 

Endonezya Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi (Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia)

Geliþim

Endonezya’da milli kütüphane kurulmasý çalýþmalarýnýn sürdüðü dönemlerde
Eðitim ve Kültür Bakanlýðý bünyesinde ulusal kütüphane iþlevini gören bir
kütüphane oluþturulmuþtur. Milli Kütüphane kurulmasý sürecinde ilk olarak
Endonezya’nýn baþkenti Jakarta’da dört ayrý kütüphane oluþturulmuþtur. Bunlar;

1. Ulusal Müze Kütüphanesi
2. Tarih, Politika ve Sosyal Bilimler Kütüphanesi
3. Jakarta Belediyesi Kütüphanesi 
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4. Derleme ve Bibliyografya Kütüphanesi’dir. 
Bugün hizmet veren Endonezya Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi resmi olarak

1980 yýlýnda kurulmuþ ve 1981 yýlýnda yeni yerleþkesinde hizmet vermeye
baþlamýþtýr. Milli Kütüphane 1987  yýlýna kadar üç ayrý yerleþim yerinde hizmet
vermekteyken, daha sonraki dönemlerde Madam Suharto’nun

1
katkýlarýyla

Yayasan Harapan Kita (Umudumuz Vakfý) tarafýndan 16.000 m2’lik bir alanýn
içindeki belli bir bölüm Milli Kütüphane’ye baðýþlanmýþ ve bu alan içinde restore
edilen eski bir binaya ek olarak yeni bir bina inþa edilmiþtir. Endonezya’nýn ilk
yüksek okulu olarak bilinen bu eski bina daha sonra Milli Kütüphane’nin idari
bölümlerinin yer aldýðý ana bina haline getirilmiþtir. 

6 Mart 1989 tarihinde ise, yapýlan yeni yasal düzenlemelerle Endonezya
Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi hükümetin sorumluluðunda hizmet veren bir
kurum olmaktan çýkartýlmýþ ve özerk bir statü ile doðrudan Devlet Baþkanlýðý’na
baðlý bir kuruluþ olarak yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Devlet Baþkanlýðý’na baðlý bir
birim konumuna getirildikten sonra Endonezya Milli Kütüphanesi’ne, ülkede
faaliyet gösteren bütün kütüphanelerin koleksiyonlarýný geliþtirme, etkinliklerini
artýrma ve canlandýrma konusunda ulusal bir politika oluþturma sorumluluðu
verilmiþtir. 

Yasal Yapýlanma

Söz konusu yasal düzenleme ile verilen görev, kütüphanedeki iþgücünün geliþtirilmesi,
niteliðin yükseltilmesi, gerek ülke içi ve gerekse ülke dýþýndaki kütüphaneler ile
iþbirliðinin arttýrýlmasý ve Endonezya’daki her türlü kütüphanenin geliþtirilmesi
konularýný kapsamaktadýr. Bu yasal düzenleme ile birlikte Endonezya Milli
Kütüphanesi, ülke sýnýrlarý içinde üretilen tüm basýlý ve kayýtlý koleksiyonun der-
lenmesi konusunda sorumluluk sahibi olmuþtur. Ayný zamanda Milli
Kütüphane’nin bu yeni statüsü, kütüphanenin ve kütüphanecilerin gözardý
edilmesi sorununu çözmede önemli bir geliþme olarak kabul edilmektedir.
Örneðin, 90’lý yýllarýn baþýnda Milli Kütüphane’de bulunan koleksiyon sayýsý altý
yüz bindi ve beþ yüz personelle hizmet verilmekteydi. 2002 yýlýna kadar ise,
koleksiyon sayýsý on iki milyona, personel sayýsý ise yedi yüze yükselmiþtir. 

Yaklaþýk on iki milyonluk koleksiyonun yaný sýra Endonezya Milli
Kütüphanesi’nde ayný zamanda palmiye yapraklarý, aðaç kabuklarý, bambu ve
yerli kaðýt materyalinden oluþan yaklaþýk on bin el yazmasý da yer almaktadýr. Bu
eþsiz ve nadir materyaller, Endonezya’nýn çeþitli bölgelerinden toplanan zengin
tarihi ve kültürel bilgi kaynaklarýdýr. 

Endonezya Milli Kütüphanesi’nin en önemli özelliklerinden biri de hizmetin
tamamen halka açýk olmasýdýr. Bu özelliði nedeniyle son yýllarda Milli
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Madam Suharto, Endonezya’nýn ikinci Devlet Baþkaný Genaral Suharto’nun eþidir.
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Kütüphane’nin hizmet verdiði kullanýcý sayýsýnda önemli oranda artýþ yaþan-
mýþtýr. 

Daha önce de ifade edildiði gibi, Endonezya’da Milli Kütüphane’ye baðlý
olarak bölge milli kütüphaneleri ile de kütüphane hizmeti verilmektedir.
Endonezya’da hizmet veren bölge milli kütüphanelerinin sayýsý 26’dýr. Bu
kütüphaneler, bulunduklarý bölgede iki iþlevin yerine getirilmesini saðlarlar.
Bunlardan ilki, yayýnlanan kaynaklarýn derlenmesi ve diðer milli kütüphanelere
daðýtýlmasý; ikinci ise, bölgelerinde halk kütüphanesi iþlevini sürdürmesidir.
Ayrýca bölge milli kütüphaneleri, kendi bölgelerindeki her türlü kütüphaneye
destek ve danýþmanlýk hizmeti de vermektedir. 

Görevleri ve Sorumluluklarý

Endonezya Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi, ülke içinde PERPUSNAS
*

adýyla
bilinir. Milli Kütüphane,
Devlet Baþkanlýðý’na baðlý
özerk bir kuruluþ olarak,
Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan yürütülen
görevler doðrultusunda
hizmet vermektedir. Bu
baðlamda Endonezya Milli
Kütüphanesi’nin görevleri
þu maddelerle sýralanabilir:
• Kütüphane hizmetlerine
iliþkin ulusal politikalarý
geliþtirme ve gözden
geçirme,
• Ulusal kütüphane hizmet-

lerinde eþgüdüm saðlama,
• Derme saðlama, muhafaza etme ve iþleme, 
• Bölgelerde hizmet vermekte olan her türlü kütüphaneye destek saðlama, 
• Kamu alanýnda kütüphane hizmetlerine rehberlik etme ve denetim iþlevini yerine
getirme, 
• Genel planlama, yönetim, organizasyon, istihdam, finans, arþivleme, þifreleme
ve sayýsallaþtýrma konularýnda denetim ve yönetim hizmetlerini organize etme,
• Standart kataloglar oluþturma ve yayma,
• ISBN (International Standard Book Number) ve CIP (Catalogue

Hüseyin Odabaþ - Coþkun Polat58

*
PERPUSNAS, ‘Perpustakaan Nasional’ (Milli Kütüphane) terimlerinin kýsaltýlmýþ þeklidir.

Resim 1: Endonezya Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi 



Interoperability   Protocol) hizmetlerini yürütme.
Bu görevlerin yaný sýra, Endonezya Milli Kütüphanesi, kütüphane hizmet-

lerinde kullanýlmak üzere bilgi sistemleri geliþtirme, ulusal kültürel mirasý der-
leme ve bunlarý çeþitli bibliyografik kaynaklar aracýlýðýyla kullanýma sunma

sorumluluðunu yerine getirir.  

Kütüphane Hizmetlerinde Nitelik

Endonezya Milli Kütüphanesi’ne 12
Aðustos 2004 tarihinde Warta Economy
Magazine tarafýndan ülkenin en iyi e-
devlet uygulamasý ödülü verilmiþtir. Bu
ödül, devlet hizmetlerini elektronik
olarak hizmete sunma konusunda en iyi
olan kamu kuruluþlarýna verilmektedir.
Bu ödülün Endonezya Milli Kütüp-
hanesi’ne verilmesi, söz konusu
kütüphanenin ulusal bibliyografya veri
merkezi olma sürecini hýzlý bir biçimde

tamamlamasý nedeniyledir. Milli Kütüphane’de araþtýrmacýlara 1993 yýlýndan beri
çevrimiçi katalog modülüyle hizmet verilmektedir. Ayný zamanda Milli
Kütüphane’de ülke içindeki bütün kütüphaneleri bir araya getiren bir bilgi aðý da
oluþturulmuþtur. 

Milli Kütüphane’nin Sembolü

Endonezya Milli Kütüphanesi’nin logosu altý katmandan oluþan bir içeriðe sahip-
tir. Her bir katmanýn anlamýný þu þekilde ifade etmek mümkündür:

• Açýk Kitap: Bilgi kaynaklarýnýn sürekli geliþimini sembolize etmektedir. 
• Meþale Alevi: Ulusal eðitimde sergilenen gücü sembolize etmektedir. 
• Ýki Açýk El: Yalnýzca çok zengin kaynaklarla desteklenen eðitim siste

minden alýnabilecek yeni bilgileri sembolize etmektedir.
• Beþ Sütun ve Beþ Iþýk Hüzmesi: Ülkeye ve ulusa dürüstlük içinde hizmet 

etmede Endonezya insanýnýn sürekli olarak gözönünde bulundurduðu beþ 
temel ilkeyi (Pancasila)2 sembolize etmektedir.

• Arka Planda Yer Alan Daire: Bütün Endonezya vatandaþlarýna eþit 
eðitim imkanýnýn sunulduðunu sembolize etmektedir.    
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2
Pancasila, Endonezyalý olma felsefesinin temelini oluþturan düþüncedir. Sanskritcede ‘panca’
beþ; ‘sila’ ilke anlamýna gelmektedir. Ýlk kez 1945 yýlýnda yeni bir cumhuriyetin temellerini 

Resim 2: Endonezya Cumhuriyeti    Milli
Kütüphanesi Logosu  
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• Mavi Zemin: Mavi renk, sakin bir doðayý ve derin bir etkiyi sembolize etmek
için kullanýlýr. Milli Kütüphane logosunda mavi rengin tercih edilmesi, her
Endonezya insanýna ve/ veya bütün ülkeye ýlýmlýlýk ve derin bir bilgi kaynaðý
ile hizmet verilmesi ülküsünü sembolize etmektedir. 

Çalýþma Günleri ve Saatleri

Milli Kütüphane, hafta içi her gün saat 9.00’dan akþam 20.00’ye kadar hizmet
vermektedir. Hafta sonlarý ve ulusal tatillerde ise bu hizmet, sabah saat 9.30’dan
akþam 18.00’e kadar verilmektedir. 

Endonezya Milli Kütüphanesi’nin web adresi, 
http://www.pnri.go.id/; elektronik katalog web adresi ise, 
http://www.pnri.go.id/official_v2005.4/catalogs/collections/monograph/’dir.

Sonuç

Sahip olduðu nitel ve nicel verilere bakýldýðýnda Endonezya Milli
Kütüphanesi’nde ve hizmetlerinde özellikle 90’lý yýllardan sonra önemli
geliþmelerin yaþandýðý görülmektedir. Ülkede, baþkent Jakarta’da bir adet
merkez ve çeþitli bölgelerde 26 bölge olmak üzere toplam 27 milli kütüphane
bulunmaktadýr. Bu kütüphanelerin her biri ayný zamanda derleme hakkýna da
sahiptir.

Jakarta’da hizmet veren Endonezya Milli Kütüphanesi, doðrudan Devlet
Baþkanlýðý’na baðlý özerk bir kuruluþtur ve 26 bölge milli kütüphanesini koordine
etme sorumluluðuna sahiptir. Devlet Baþkanlýðý’na baðlý özerk bir kuruluþ olma
özelliðini kazanmanýn ardýndan Endonezya Milli Kütüphanesi, son on beþ yýl
içinde derme sayýsýný yaklaþýk olarak yirmi kat artýrmýþtýr. Bu özerk yapý ayný
zamanda Milli Kütüphane’nin daha nitelikli bir kütüphane hizmeti vermesini de
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atan Sukarno tarafýndan yayýnlanan beþ ilke özetle þu þekilde sýralanmaktadýr:
1.Tek olan Tanrý’ya iman.
2.Adaletli ve modernize edilmiþ bir toplum.
3.Endonezya’nýn birliði.
4.Hikmet ve müzakereli demokratik yönetim.
5.Tüm Endonezya halký için sosyal adalet.
Günümüzde hala kimi çevreler tarafýndan eleþtirilen bu ilkeler, bazýlarý tarafýndan bir doktrin,
bazýlarý tarafýndan da milliyetçiliðin temel esaslarý olarak kabul edilmektedir. Endonezya’da
okullarda ayrý ve zorunlu bir ders olarak Pancasila ilkeleri ders programý içinde yer almaktadýr.
Ülke sýnýrlarý içinde kullanýlan logolarýn büyük bir çoðunluðu beþgen þeklinde çizilmekte ve
bununla beþ temel ilkeye gönderme yapýlmaktadýr.
Pancasila, ayný zamanda Budizm’in de beþ temel esasý olarak kabul edilmektedir. 



saðlamýþtýr. 
Benzer geliþmelerin ülkemizde de yaþanabilmesi için milli kütüphane ve

ulusal derleme hizmetlerinin her yönüyle yeniden deðerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Örneðin, ülkemizde kültürel amaçlý derleme hizmeti, toplam altý kütüphane
tarafýndan yürütülmektedir. Hizmet verilen kullanýcýlar baðlamýnda ise, söz
konusu altý kütüphane farklý özelliklere sahiptir. Bunlardan Ankara’da bulunan
Milli Kütüphane ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi araþtýrmacýlara ve
kurum personeline hizmet vermektedir. Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, daha
çok öðrencilere ve akademisyenlere hizmet verirken; Adnan Ötüken Ýl Halk
Kütüphanesi (Ankara), Beyazýt Devlet Kütüphanesi (Ýstanbul) ve Ýzmir Milli
Kütüphanesi ise, bütün vatandaþlarýn kullanýmýna açýktýr. 

Bu tablo ile karþýlaþtýrýldýðýnda Endonezya’da hizmet veren milli
kütüphanelerin oldukça farklý bir yapýlanma içinde olduðu görülmektedir.
Örneðin, Endonezya’da milli kütüphaneler kullanýcýlar arasýnda herhangi bir
ayrým yapmaksýzýn toplumun bütün kesimlerine hizmet vermektedirler. Ayný
zamanda, ülkede hizmet veren yirmi altý milli kütüphane, Jakarta’daki milli
kütüphaneden destek almaktadýr. Bu durum, kurumsal yapýlanma konusunda
bütün milli kütüphanelerin hiyerarþik bir yapý ve eþgüdüm içinde hizmet verdiði-
ni göstermektedir. 

Endonezya Milli Kütüphanesi’nin yapýlanmasýnda gerçekleþtirilen deðiþiklik-
ler ve söz konusu deðiþiklik sonrasýnda yaþanan geliþmeler, Türkiye’de Milli
Kütüphane ve derleme hizmetleri konusunda yaþanan olumsuzluklarýn,
kütüphaneciliðin kurumsal yapýsýnda köklü bir deðiþiklik yapýlmasý ile giderilebile-
ceðini göstermektedir. Bu tür bir deðiþiklik ayný zamanda Türkiye’de derleme
hizmetlerinde yaþanan sorunlarý giderebilecek, derleme kütüphaneleri arasýnda
eþgüdümü saðlayacak, kütüphane hizmetlerini ve kütüphanecilerin durumunu iyileþtire-
bilecek fýrsatlar da sunabilir. Bunun için belki de meslek mensuplarý arasýnda
Türk kütüphaneciliðinin önemli kurumlarýndan olan Kütüphaneler Genel
Müdürlüðü ve Milli Kütüphane’nin Cumhurbaþkanlýðý’na baðlý bir birim olmasý
tartýþmaya açýlmalýdýr. 
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