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ARŞ.GÖR HÜSEYİN ODABAŞ İLE KÜTÜPHANE 

VE KÜTÜPHANECİLİK ÜZERİNE … 

1.  39. Kütüphane Haftasını geride bıraktığımız bu günlerde kütüphanecilik 

mesleğine toplumun bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ülkemizde kütüphanecilik mesleği oldukça eski yıllara dayanmaktadır. Buna rağmen 

mesleğimiz hak ettiği yere henüz ulaşabilmiş değildir. Genel olarak bakılacak olursa 

kütüphanecilik mesleğinin toplum içinde tam olarak benimsenememiş olmasını, ekonomik, 

kültürel ve politik nedenlere dayandırabiliriz. Ekonomiktir; çünkü, ülkemizde bazı meslekler 

veya meslek mensupları hiç de doğru olmayan bir biçimde elde ettikleri gelir düzeyleri ile 

değerlendirilmektedir. Geçmişe bakıldığında bu mesleğin toplumumuza Osmanlılar 

döneminden miras kaldığı ve Cumhuriyet yıllarından itibaren Avrupa ve Amerika’da yaşanan 

gelişmelere paralel olarak kendini sürekli yenilediği görülmektedir. Kütüphanecilik eğitimi 

ise ülkemizde yaklaşık yarım yüzyıldır verilmektedir. Bu nedenle kütüphanecilik eğitimini 

profesyonel anlamda almış olan meslek mensupları devletin çeşitli ve önemli sayılabilecek 

kademelerinde istihdam edilmişlerdir. Ancak, her nedense bu kadar köklü bir geçmişi bulunan 

kütüphanecilik mesleği gerek verilen kütüphane hizmeti yönüyle gerekse meslek 

mensuplarının gelirleri bağlamında yeterli ekonomik doyuma ulaştırılamamıştır. Ülkemizde 

kütüphanecilik alanına ekonomik anlamda yeterince ilginin gösterilmemiş olmasının doğal bir 

sonucudur ki, toplumun bu mesleğe bakışı ‘olsa da olur olmasa da’ anlayışından öteye 

gitmemiştir. Kütüphanecilik mesleğine toplumun yeterince ilgi göstermemesi veya onların 

gözünde tam olarak yer edinememesinin bir başka nedeni ise, kültürel nedenlere 

dayandırılabilir. İnsanlarımız, gelişmiş toplumların sahip olduğu okuma alışkanlığı düzeyine 

henüz ulaşabilmiş değildir. Ülkemizde satılan kitap ve gazete satış oranları, gelişmiş 

toplumların toplam gazete ve kitap satış oranlarının kat kat gerisinde kalmaktadır. Bırakın 

okuma alışkanlık düzeyimizin yüksek olmasını, kırsal kesimlerde okuma uğraşısına ekonomik 

getirisi olmayan gereksiz çalışma gözü ile bakılmaktadır. Yeterli okuma alışkanlığına sahip 

olmayan toplumumuzun, kütüphanelerden de yeterli derecede yararlanmadığı acı bir 

gerçektir. Okuyucu ve kütüphane hizmeti arasında kurulamayan arz-talep dengesinin doğal bir 

sonucudur ki, kütüphanecilik mesleği toplumumuzun büyük bir çoğunluğu tarafından tam 

olarak bilinmemektedir. 
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Kütüphanecilik mesleğinin hak ettiği düzeye ulaşamamasının bir başka nedeni ise, bu 

mesleğe devlet politikalarında yeterince yer verilmeyişidir. Kütüphanecilik mesleğinin ve 

kütüphane hizmetlerinin varlığı veya niteliği, doğrudan ulusal bilim, eğitim ve kültür 

politikalarının varlığı veya niteliğine bağlıdır. Ülkemizde köklü bir ulusal bilim, eğitim ve 

kültür politikasının oluşturulamamasının doğal sonucu olarak da, kütüphanelere ve buralarda 

verilen hizmetlere yeterince yatırım yapılmamıştır. Yeterince yatırımı olmayan veya 

teknolojik imkanlardan yararlanılmayan mesleğimize, toplumun gerekli ilgiyi göstermemesi 

son derece normal bir durumdur.  

2.  Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olanlar nerelerde çalışabilir? 

Özellikle yaşadığımız ekonomik kriz döneminde iş bulma konusunda karamsar 

olmalılar mı? 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin bir çoğu öncelikle 

kütüphanelerde, dokümantasyon merkezleri/birimlerinde ve arşivlerde olmak üzere, bilgi-

işlem merkezleri, web tasarımı ve çeşitli internet hizmetleri veren kuruluşlar gibi çok farklı 

alanlarda çalışabilmektedirler. Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon hizmetlerine devletin ve 

özel sektörün hangi türünde/biriminde olursa olsun gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle 

kütüphanecilik mesleği, diğer mesleklere oranla daha çeşitli meslek ve insan grubuna hizmet 

vermek gibi bir misyona sahiptir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin çalıştıkları yerlerin 

dağılımına ve büyük bir çoğunluğunun bu meslekten kopmadıklarına bakılacak olursa, mezun 

durumunda olan öğrencilerimizin iş bulma konusunda endişeye düşmemeleri gerektiğini 

düşünüyorum. Mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu, mezuniyetlerinden kısa bir süre sonra iş 

bulabilmektedirler. Ancak devlet, özerk ve özel sektörün ücret politikaları ve sosyal 

imkanlarının farklı olması nedeniyle, kütüphanelerde çalışan bireylerin gelir durumu ve sosyal 

koşulları da birbirlerinden çok farklı olabilmektedir.  

3.  Yurt dışı ve Türkiye’deki kütüphaneciliği karşılaştırır mısınız? 

Ülkemizde ve yabancı ülkelerde verilen kütüphane hizmetleri kıyaslandığında Amerika 

ve Avrupa ülkeleri gibi ekonomik açıdan kalkınmış ülkelere göre gerilerde kaldığımız, Afrika 

ve Asya ülkelerine göre de önde olduğumuz görülmektedir. Kütüphane hizmetleri, doğrudan 

üretimi olan, yapılan yatırımlara birebir karşılık veren hizmet türlerinden biri değildir. Bu 

sektöre yapılan yatırımların getirisi dolaylı yollarla elde edildiğinden, yatırım konusunda 

kütüphaneler sürekli ikinci planda kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde verilen hizmetler göz 
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önüne alındığında ülkemizde iyi bir kütüphane hizmeti verildiği söylenemez. 

Kütüphanelerimizin büyük bir kısmı henüz otomasyona geçememiştir. Otomasyona geçmek 

bir yana ülkemizde kütüphaneciler halen gelişmiş ülkelerin uzun yıllar önce çözdüğü bina, 

derme, bütçe vb. sorunlarla uğraşmaya devam etmektedirler.  

 

4.  Kütüphaneler sadece kitap okumak veya ders çalışmak amacıyla mı 

kullanılmalıdır? 

Ülkemizde kütüphaneler çoğunluğu öğrenciler tarafından olmak üzere, genellikle ders 

çalışma mekanları olarak kullanılmaktadır. Kütüphaneler, aslında kullanıcının aradığı her 

türlü verinin veya bilginin bulunabileceği, okuyucunun aradığı kaynağa yönlendirileceği, 

çeşitli bilgi teknolojilerinin hizmete sunulduğu merkezler haline dönüştürülmelidir. 

Okuyucular buralarda bırakın yeni yayınların lede edilmesini, istediği bütün gazete, dergi vb. 

kaynakları okuyabilmeli, film seyredebilmeli, interneti dilediği gibi kullanabilmeli ve hatta 

aradığı herhangi bir yerin adresini bile bulabilecek hizmetlerle karşılanmalıdır. Kütüphaneler 

kısaca aranan her türlü bilginin elde edildiği yerler olmalıdır.  

5.  Kütüphanelerin kullanımının artırılmasında bilgisayarın rolü nedir? 

Kütüphanelerde otomasyona geçmiş olmak ve ağlar aracılığıyla mekana/zamana bağlı 

kalmaksızın hizmet veriyor olmak çok farklı şeyleri ifade etmektedir. Otomasyon kütüphane 

kaynaklarını bilgisayar yardımıyla daha doğru ve daha hızlı biçimde hizmete sunmayı 

amaçlarken; bilgisayar ağları, kütüphane kataloglarına, tarama işlemlerine vb. hizmetlere 

kütüphane dışından, istenilen zamanda erişebilme imkanı sağlamaktadır. Bilgisayar ve 

iletişim teknolojileri kütüphane kullanımını, okuyucuların kütüphane binasına gitme 

zorunluluğunu ortadan kaldırması açısından azaltmaktadır. Fakat hiç şüphe yok ki net 

üzerinden sunulan kütüphane hizmetlerinden yararlanma oranı, geleneksel kullanımdan çok 

daha fazladır. Internet’te on-line ve cd-rom veritabanlarına yönelik hözmetlerin bilgisayara 

dayalı işlemler olduğu göz önüne alınırsa, bilgisayarların kütüphaneler için vazgeçilmez 

araçlar olduğu ve genel olarak kullanıcı sayısını artırdığı söylenebilir. 

6.  Çağımızda bilgisayarsız ve internetle bağlantısı olmayan kütüphaneler ve 

kütüphaneciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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Çağımızda bilgisayar hizmeti ve internet bağlantısı olmayan kütüphanelerin 

görünümünü, otoyolda bisiklet kullanmaya benzetebiliriz. Çünkü dünya, elektronik 

kütüphaneden dijitale, dijital kütüphaneden de sanal kütüphaneye geçişi yaşarken ve bilişim 

teknolojilerinin avantajlarını en iyi biçimde hizmete dönüştürürken, bilgisayar veya internet 

hizmeti sunamayan kütüphaneler, hizmet verme konusunda dünya standartlarının çok 

gerisinde kalmaktadır. Kütüphanecilik mesleği hızla bilgisayar ortamına kaymakta; artık bu 

hizmet internet ve intranetler aracılığıyla ağlar üzerinden verilmekte, kalite ve çeşitlilik ise 

sürekli artmaktadır. Örneğin Library of Congres’te 1999 yılında ‘dijital danışma grubu’ adıyla 

yeni bir proje hayata geçirilmiştir. Bu proje internet aracılığıyla dünyanının herhangi bir 

yerinde kütüphanecilerin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgileri interaktif olarak vermeyi ve bir 

tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Internet’le birlikte günümüze kadar ulasal 

boyutta sözünü ettiğimiz kütüphaneler arası konsorsiyum oluşturma mekanizmasının uluslar 

arası boyutlarda da ele alındığını görmekteyiz. Kısaca bütün dünyada bilgisayara dayalı 

kütüphanecilik hizmeti hızlı ağlar üzerine taşınmakta, süre ve coğrafi kısıtlama olmaksızın 

kullanıcıya hizmet götürülmektedir. Bu nedenle bilgisayar ve internetsiz bir kütüphane, kitap 

depolarından farklı olmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  

7.  Günümüz toplumunda kütüphanecilik mesleğine önem verilmemesinin zararlarını 

nasıl değerlendiriyorsunuz?  

Toplumumuzun kütüphanecilik mesleğine önem vermemesi, kültürel anlamda geri 

kalmışlığımızın bir sebebi değil, toplumun düzeyini göstermesi açısından bir karne veya bir 

sonuçtur. Kütüphanelere veya bu mesleğe önem vermeyen toplumun zararı da geriye dönük 

olacaktır. Okumayan toplum, dar kalıplardan kurtulamayan, içinde bulunduğu durum 

hakkında görüş bildiremeyen ve çevresinde olup bitenlere tepki gösteremeyen toplum 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle okumayan toplum, kendine zarar verdiği gibi, kullanıcı ve 

potansiyel kullanıcılarına bilgi sunma amacıyla eğitim almış kütüphanecileri ve 

kütüphanecilik mesleğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Kütüphaneciler, verilen hizmet ve 

yenilikler karşısında tepkisiz kalan kullanıcılardan olumsuz yönde etkilenmekte ve bu 

olumsuzluklar verilen hizmetin kalitesine de yansımaktadır. Sonuç olarak kullanıcı, 

kütüphaneci ve kütüphane hizmeti arasında sürekli bir döngü bulunmakta ve ülkemizde bu 

döngüyü oluşturan odakların birbirlerini olumsuz biçimde etkiledikleri görülmektedir.  

8.  Toplumda en az kitap okuyan kişilerin kütüphaneciler olduğu söyleniyor. Bu 

konuda neler söylemek istersiniz? 
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Toplum olarak yeterli okuma düzeyine ulaşamamış olduğumuz, bu güne kadar yapılan 

çeşitli araştırmalarla ve kitap, gazete vb. yayınların satış oranları ile görülebilmektedir. 

Okuma alışkanlığını etkileyen önemli etkenlerin, eğitim durumu, gelir dağılımında yaşanan 

dengesizlikler, ailesel/çevresel nedenler, kırsal/kentsel yerleşim vb. konulardan oluştuğu 

söylenebilir. Bölümümüz öğrencileri üzerinde geçmiş yıllarda yapılan bir araştırma, söz 

konusu öğrencilerin yeterli okuma alışkanlığı düzeyine sahip olmadığını göstermektedir. 

Ancak, kütüphanecilerin az okuduğu veya diğer meslek mensuplarına oranla az okuduklarını 

gösteren bir kaynak bulunmamaktadır. Aksine sürekli kitaplarla iç içe bulundukları için 

kütüphanecilerin kendi dışındaki meslek gruplarına göre daha fazla okuma alışkanlığına sahip 

olduklarını düşünüyorum.  

9.  Kütüphane kullanımlarında standart bir sistem olmalı mı? Bu anlamda 

okuyuculara kolaylık sağlamak için neler yapılabilir? 

Kütüphanecilik alanında geliştirilen standartlaşma çalışmaları günümüzde eskiye oranla 

daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü kütüphanelerde bilgisayarların yaygınlaşması ile 

kütüphane katalogları, hem ulusal hem de uluslar arası boyutta kullanılır hale gelmiştir. Bu, 

kataloglama kurallarının yalnızca ulusal değil uluslar arası normlara göre de standardize 

edilmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin kütüphanelerde MARC’ın kullanımı ile herhangi bir 

kütüphane için hazırlanmış katalog veri tabanı, bir başka kütüphane tarafından rahatlıkla 

paylaşılabilmektedir. Standart kataloglama, aynı zamanda okuyucunun da kullanımını 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca kütüphane kurallarının, ödünç alma işlemlerinin ve açık raf sistemi 

olan kütüphanelerdeki sınıflama sistemlerinin standartlar gözetilerek yapılması ile de 

okuyuculara kolaylık sağlanabilir.  

10.  Kütüphaneciler sadece kitapları düzenleyen, ödünç veren veya onları raflarına 

yerleştiren bireyler midir? Kendilerini geliştirmek için neler yapmalıdırlar? 

Her meslekte kendine özgü, teknik olmayan, hatta meslek bireylerinin hoşlanmadığı bir 

takım görevler bulunur. Benimsenmeyen ya da yerine getirmekten hoşlanılmayan bu görevler 

nedeniyle mesleğin bütününe yönelik niteleme yapmanın mantıklı bir açıklaması olamaz. 

Sorunu kütüphaneciler adına bu ölçüleri biçen kişilerde aramak daha doğru bir yaklaşım 

olacaktır. Kütüphanecilik, çevresine bilgi hizmeti veren, kişisel ve toplumsal eğitime kaynak 

sunan önemli mesleklerden biridir. Ancak bu noktada kütüphanecilere de önemli görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. Özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kütüphaneciliğin 
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ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, kütüphanecilere günceli yakalamak ve işlerine 

uyarlamak gibi yeni bir takım işler daha yüklemiştir. Bu nedenle kütüphanecilerin, elektronik 

ve sanal kütüphane oluşturma konusunda kendilerini sürekli yenilemeleri, web tasarımı ve 

network işlemleri konusunda en azından kendilerine yetecek kadar bilgilenmeleri kaçınılmaz 

olmuştur. Ayrıca kütüphanecilerin, teknolojik yenilikleri, hizmet verdikleri kütüphanelere 

taşıyabilmeleri için yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri de gerekmektedir.  


