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Öz
Gittikçe küreselleşen dünyamızın yapısına ilişkin etnik ve kültürel çeşitlilik çerçevesinde 
gelişmenin ön koşulu, tüm birey ve grupların hak ve özgürlüklerinin, yaş, cinsiyet, din, inanç, 
dil, kültür ve benzeri farklılıklarına bakılmaksızın olabildiğince eşit biçimde temsili ile bu 
yapının devlet politikaları ve yasal dayanaklarla korunmasıdır. Bu bağlamda ortaya çıkan ve 
beraberliği sağlayacak bir harç niteliği taşıyan çok-kültürlülük, bir başka deyişle çoğulcu ve 
çok-kültürcü anlayış tüm devlet mekanizmaları ve toplumsal katmanlarda içselleştirilmesi 
gereken bir olgudur. Halk kütüphaneleri, bilgi verici, eğitsel, kültürel ve benzeri işlevleri ile çok-
kültürlü grupların gereksinimleri doğrultusunda plan ve politikalar geliştirmeleri durumunda bu 
harcı en fazla sağlamlaştıran araçlardır. 

Literatüre dayanan bu çalışmada halk kütüphanelerinde çok-kültürlü hizmet anlayışının 
önemi ve dünyada bu anlamda ileri uygulamaları olan ülke örnekleri ile beraber Türkiye’deki 
durumun irdelenmesi amaçlanmaktadır. Çok-kültürlü yapıyı benimseyerek hizmet veren halk 
kütüphanelerinin, önyargılar ve ayırımcılıktan uzak, farklı kültürlerin uzlaşı içinde buluşması 
olanaklarını sunan zeminler olacağına ve toplumun kolektif bilincini bu anlayışla besleyerek 
farkındalık yaratacağına inanılmaktadır.
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Abstract
The prerequisite for the development in the framework of the ethnic and cultural diversity with 
respect to the structure of the globalizing world is equal representation of rights and freedoms of 
all individuals and groups regardless of the age, sex, religion and belief, language, culture and 
other differences, and protection of them with the legal rationales with the state policies.  In this 
sense, multiculturalism which is a safeguard for the cooperation, in other words, pluralist and 
multiculturalist approach is a phenomenon that should be interiorized in the state mechanisms 
and social layers. Public libraries are the tools which make the most contributions with their 
informative, educational, cultural and similar functions to the multicultural groups if and when 
it develops plans and policies in line with their requisitions. 

The objective of this study is to examine the importance of the multicultural service approach 
in the public libraries and observe the status of Turkey together with the country samples 
with advances implementations in the world. It is believed that public libraries which render 
services by adopting the multicultural structure will make it possible for different cultures to 
be in consensus, distant from the prejudices and discrimination and will create awareness by 
cultivating the collective conscious of the society with this perception

Keywords: Public library, multiculturalism, multilingualism, pluralism, globalism, 
immigration, immigrant, refugee, modernism, postmodernism, ethnic and cultural diversity, 
multicultural services, multicultural library services,

Giriş
Toplumların birden fazla kültürü barındıran yapısı nedeni ile çok-kültürlülük 
esasen bir olgu olarak tarihsel süreçte hep var olmuştur. Olgunun sosyo-
politik bağlamda irdelenmesi ve devlet politikaları için tartışmalı bir konuma 
yerleşmesi ise küreselleşmenin ivme hızına paralellik gösterir.  Bu gelişmeyi 
tetikleyen faktörlerin başında ise 1980 sonrasında Berlin duvarının yıkılması, 
SSCB’nin çöküşü ve Doğu Bloku’nun dağılması süreçlerinin ardından 
teknoloji, üretim ve yönetim yapısı değişikliklerinin ve çokuluslu şirketlerin 
artması gelmektedir(Elçin,2012: 9). Sürece etki eden en önemli diğer bir faktör 
uluslararası göç hareketidir.  Göç kavramı ana hatları ile  “anlamlı bir uzaklık 
ve etki yaratacak kadar bir süre içinde gerçekleşen bütün yer değiştirmeler” 
biçiminde tanımlanabilir. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu olgu ile taşınan 
“maddi ve manevi öğelerle, farklı kültürlerden birey ve grupların, belli bir 
kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşimin sonunda her ikisininde 
değişmesi” sonucunda kültürleşmeler oluşmaktadır (Yılmaz, 2014, 1686). 
Internet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile sundukları olanaklar ise 
dünyanın küçülmesini ve farklı kültürlerin daha fazla bir araya gelmesini 
hızlandırmıştır. 

Çok-kültürlü toplumlarda yaşayan bireylerin ekonomik, politik ve kamusal 
kaynaklara ilişkin olanaklardan eşit koşullar içinde yararlandırılması 
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gerekliliği, üzerinde uzlaşmaya varılmış bir konudur. Ayrıca bireylere tüm 
potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için kamusal eğitim ve bilgiye/bilgi 
kaynaklarına (eşit koşullarla) erişimlerini sağlayacak olanaklar sunulmalıdır. 
Bu bağlamda düşünüldüğünde kütüphane ve bilgi merkezlerinin çok-
kültürlülüğü destekleyici konumu ve rolünün önemi ortaya çıkar (Oğuz ve 
Kurbanoğlu, 2013: 272-73).Tarihsel süreçte, 1960’lı yıllar,Vietnam Savaşı 
da dahil pek çok çatışma ve ayrışmaya karşı protest hareketlerin olduğu, 
toplumsal değişim beklentilerinin farklı yönlerde geliştiği küresel bir 
gelişimi biçimlendirirken, kütüphaneler bu değişim ve dönüşümün önemli 
parçası olmuştur.Bu yıllarda, toplumsal düzeni iyileştirmek adına tek tek 
kütüphaneciler ve Amerikan Kütüphane Derneği (ALA: American Library 
Association) gibi önemli organizasyonların uğraşları göze çarpar. İnsan 
hakları, eşitlik, demokrasi, düşünce özgürlüğü gibi dönemin ruhunu yansıtan 
arayışlarla beraber pek çok gelişmenin gözlendiği söylenebilir. Bu gelişmeler 
içinde yer alan ve tüm dünya ülkeleri kütüphanelerine esin olan en önemli 
örneklerden biri 1961 yılında yayımlanan Kütüphane Hakları Bildirgesi’dir. 
(Library Bill of Rights). Bildirgenin misyonu şu ifadelerle açıklanır: “Bir 
bireyin kütüphane kullanımı onun ırkı, dini, ulusal kökeni ya da politik 
görüşleri nedeni ile yadsınmamalı ya da kısıtlanmamalıdır” . Dernek, bu 
yıllarda halk kütüphanelerinde her türden ayırımcı düzenleme ve tutumlara 
karşı olunması adına çalışmalar yapmış, halk kütüphaneleri insan hakları 
hareketlerinin aktif araçları haline gelmiştir (http://eduscapes.com/history/
contemporary/1960.htm). 

1994 UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi (Public Library Manifesto) 
(1995: 144) halk kütüphanelerini, yaş, ırk, cinsiyet, din, ulus ve toplumsal 
statüye bakılmaksızın herkese eşit hizmet erişimini esas alan kuruluşlar olarak 
tanımlar. Bu kuruluşların, örneğin dil yönünden azınlıkta olanlar, engelliler, 
hastanelerde ya da cezaevlerinde bulunanlar gibi çeşitli nedenlerle düzenli 
hizmet ve materyallere ulaşamayanlar için de özel hizmet ve materyaller 
geliştirmesi beklenmektedir. Bildirgede, bu kütüphanelerin görevleri arasında 
kültürler arası diyalogu teşvik etmek ve kültürel çeşitlilikten yana olmak 
gerekliliğine de işaret edilir  (UNESCO, 1995: 145). Yukarıda da anıldığı 
gibi, bu vurgunun arka planında, dünya tarihinde izlenen apartheid; ayırımcı 
politika ve rejimlerin yarattığı acılı süreçlere karşı geliştirilen direnç ve irade 
yatmaktadır.  

Çalışmaya temel olan halk kütüphanesi, çok-kültürlülük ve ilişkili kavramların 
irdelenmesinde yarar vardır.
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1- Halk Kütüphanesi
Halk kütüphanesine ilişkin tanımlamalara literatürden birkaç örnek verilmesi 
gerekirse, örneğin, Keseroğlu (1989: 30) halk kütüphanesini, bir toplumda 
yaşayan kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeden, onların eğitim, kültür ve 
bilgi gereksinimlerini karşılıksız olarak yerine getirmeyi ve boş zamanlarını 
değerlendirmeyi amaçlayan kurumlar biçiminde tanımlar. Sağlamtunç (1995: 
143) tarafından halk kütüphanelerine ilişkin yapılan tanım “cins, yaş, milliyet, 
ırk, din, dil, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı 
gözetmeden her tür kütüphane materyalini, çeşitli iletişim yolları aracılığıyla 
kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetini insanlığın hizmetine sunarak 
onlara ömür boyu eğitim ve özgür zaman değerlendirme olanağı veren, toplumla 
bütünleşip sağlıklı kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan, toplumun 
ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasını destekleyen, dünya 
barışının sağlanmasına yardımcı olan demokratik kuruluşlardır” biçimindedir.

IFLA tarafından evrensel bağlamda yapılan bir tanımlama ise şöyledir: “yerel 
ya da bazı durumlarda merkezi yönetim ya da onun adına bir başka kurum 
tarafından kurulup, finanse edilen, ayırım gözetmeksizin kullanmak isteyen 
herkese açık olan bir kütüphanedir” (Yılmaz, 2000: 7). Daha önce de sözü 
geçtiği gibi, 1994 UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi (1995: 144) halk 
kütüphanelerinin bu niteliklerine ilişkin özellikle bazı nedenlerle düzenli 
hizmet ve materyalleri elde edemeyenler için (azınlıklar, hasta ve engelliler, 
cezaevlerinde olanlar vb.) özel hizmet ve materyaller geliştirmesinin 
gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

Bu bilgilere dayanarak, temelde halka yönelik ücretsiz bilgi verme, eğitim, 
kültürel gelişim ve rekreasyon işlevleri öne çıkan halk kütüphanelerinin 
hizmet ilkelerinde ayırımsız, eşit yaklaşımın ve demokrasinin esas alındığı 
anlaşılmaktadır.

Howarth’a göre, toplumun “bilgisi olanlar” ve “olmayanlar” ayırımından 
uzak tutulması isteniyorsa, toplumsal anlamda dezavantajlı kişiler ve/veya 
engelliler gibi eğitsel süreçlerde normal biçimde yer alamayan kişilerin 
“bilgi devrimi”nin olanaklarından soyutlanmaması gerekmektedir. Yalnız 
yoksulluk değil pek çok nedenlerle modern toplum yaşantısına katılamayan, 
toplumsal bakımdan izole kişiler için halk kütüphanelerinin bir tür “köşe başı 
üniversiteleri” (street corner universities) gibi olması ve anılan boşlukları 
doldurması oldukça önemlidir (Pateman, 2006). Sosyo-ekonomik ya da 
farklı nedenlerle, hangi kaynağa dayanırsa dayansın bilgi, eğitim ve kültür 
kuruluşları ile olanaklarından yeterince yararlanamayan birey ve gruplara 
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ulaşmak, onların gelişimine katkı sunmak aynı zamanda o toplumu da 
kalkındırmak anlamına gelir. Halk kütüphaneleri bu süreçte ayırımcılığı 
ortadan kaldıran birleştirici ve kapsayıcı rolleri ile göz ardı edilemeyecek bir 
misyonu yüklenirler.

2- Kültür 
Kültür sözcüğü Latince “colore” kökünden türetilen “cultura” sözcüğünden 
gelir. Colore, işlemek, yetiştirmek, düzenlemek, onarmak, kurmak, inşa etmek 
anlamına gelir. Cultura ise tarım anlamına gelir.  Örneğin Romalılar ‘mera 
işlenmesine’ agri cultura demişlerdir(http://www.etimolojiturkce.com/kelime/
koloni; https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr).

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının 
tanımı şu şekildedir:“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün 
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 
gösteren araçların bütünü”.

Amerikalı antropologlar, kültürü 20. yüzyılın ilk yıllarında sosyal bilimlerin 
bir içeriği olarak, ırka alternatif olarak dünyanın dört bir yanındaki insanların 
hareket ve inançlarına bir açıklama getirebilmek için geliştirmişlerdir. 
Davranışın kaynağı hakkındaki genel inanış, insanların doğaları gereği 
yaptıkları şeyler şeklindeydi. Antropologlar, kimi toplulukların diğerinden 
üstün niteliklere sahip olduğu gibi inanışlar veya görüşlerin yanlış olduğunu 
savunurlar. İnsanlar, ırkları veya doğaları gereği öyle ya da böyle davranmazlar. 
Özellikle çocukluklarında, günlük yaşamlarında öğrendikleri ve izledikleri 
yol nedeni ile öyle davranırlar. Dolayısıyla, kültür öğrenilen davranışlar 
bütünüdür. O kültürün üyeleri, neyin doğru neyin yanlış, neyin önemli, neyin 
önemsiz olduğunu kültürel değer yargılarına göre bilirler. Dahası insan olmak 
için geçilen farklı yolların biri diğerinden doğası gereği değerli veya değersiz 
değildir. Sadece farklıdırlar. Bu, “kültürel görecelik” (culturally relativist) 
bakış açısı olarak adlandırılır (Kaya, 2013: 7-8). Dünya genelinde gittikçe 
daha heterojen, daha farklılıkları barındıran nüfus yapısı ve buna bağlı olarak 
da yaşam biçimlerinin geliştiği dikkate alınırsa, algısal olarak da bu tür 
yanılgıların oluşturabileceği sakınca ve zararları öngörmek gerekmektedir.

3- Çok-Kültürlülük (Multiculturalism)
Öncelikle çok-kültürlülük kavramının çok-kültürcülük biçiminde de 
kullanımına rastlanıldığından iki kavram arasındaki farka açıklık getirmekte 
yarar vardır. Türkçe’de etnik ve kültürel farklılıkları ifade etmek üzere “çok-
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kültürlülük”, çok-kültürlü toplumu ve farklılıkları olumlu ve istenilir gören 
ideolojik ve normatif tavrı ise “çok-kültürcülük” olarak karşılamak olasıdır. 
Bu durumda ilk kavram sadece “olanı” anlatmak üzere tanımlayıcı, ikincisi ise 
“olması gereken”i ifade eden normatif bir anlam içermektedir (Canatan, 2009: 
82). Kısacası, “çok-kültürlülük” ve “çok-kültürcülük” biçimindeki ifadelerden 
ilki bir olguya işaret ederken, ikincisi ilkine bağlı haklar konusunda siyasi bir 
tutumu ifade eder. Bu durumda çok-kültürcülüğün (multiculturalism) merkezi 
ya da siyasal iktidar tarafından uygulanmaya konan bir ideoloji veya program 
olarak kullanılabileceği söylenebilir (Koçak, 2010: 81-82).

Çok-kültürlülük, “1970’li yılların başında göç alan iki ülke, Avustralya ve 
Kanada hükümetlerinin yerli halkların ve göçmenlerin kültürel farklılıklarını 
teşvik etmeye yönelik çok-kültürlülük politikaları olarak adlandırdıkları 
politikaları benimsemesiyle doğdu. Sonraki on yıl içinde İngilizce konuşulan 
demokratik ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, 
Yeni Zelanda), daha sonra da Avrupa ve Latin Amerika’ya yayıldı”. Bu 
bağlamda, kavramın toplumsal ve siyasi alanda yer almasındaki temel etmen, 
uluslararası göç ile bu göçün ortaya koyduğu kültürel, dilsel, dinsel ve etnik 
taleplerdir (Yanık, 2011: 164).Kültürlerin gittikçe karışması ile beraber, 
hemen her toplum çeşitli tür ve düzeylerde kültürel sorunlarla karşı karşıya 
da kalmaktadır. Çok-kültürlü bir toplumda gerek farklı kültürel özelliklere 
sahip olan grupların gerekse ev sahibi toplumun ayrı ayrı yaşadıkları kültürel 
sorunlar esasen “kültürel uyum” olarak adlandırılabilecek bir sorunun birbiri 
ile ilgili parçalarıdır (Yılmaz, 2000: 452).

Bu çalışmanın misyonu çerçevesinde ve çok-kültürlü hizmetler ile çeşitliliğe 
ilişkin uluslararası belgeler ile bildirilerde (en azından niyet olarak) savunulan 
değerlerin, farklı kültürlerden gelen tüm birey ve grupların olası en adil ve eşit 
koşullarda temsili olduğu ve ayırımcı tavır ve tutumlardan uzak durmaktan 
yana bir duruşun tercih edildiği söylenebilir.

4- Kütüphanelerde Çok-Kültürlülüğe Yönelik Politika ve Hizmetler
Gelişmiş toplumlar, bireylerine hiçbir ayırım gözetmeksizin her alanda eşit 
olanaklar sunulması yönünde çaba harcayan, özgürlük, hak ve eşitlik gibi 
ilkeleri anayasal güvence altına alan toplumlardır.  Bireylerin eğitsel ve 
kültürel gelişiminde tartışılmaz önemi olan kütüphane ve bilgi merkezlerinden 
yararlanma yine bu ilkeler çerçevesinde ele alınmaktadır.  Daha önce de 
açıklandığı gibi dünyanın gittikçe daha fazla farklı kültürleri barındıran yapıya 
ulaşması sonucunda hemen her toplumda kütüphane kullanıcısı profilinin 



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Çok-Kültürlülük ve Gelişmiş Uygulama Örnekleri

112

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:14 Sayı / Issue:54 Bahar / Spring: 2016 Sayfa / Pages: 106-133

de farklı kültürlerden gelen bir tabanı oluşturması doğaldır. Tarihsel süreçte 
dünya çapında örnek alınan Amerikan Kütüphane Derneği’nin (American 
Library Association/ALA)öne sürdüğü demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi 
değerlere paralel çekirdek ilkeler arasında görülen “çeşitlilik” (diversity) ile 
şu ifadeye işaret edilir:

“Biz ulusumuzun çeşitliliğine değer vermekte ve hizmet verdiğimiz 
topluluklara geniş bir yelpazede kaynak ve hizmetler sağlayarak bu çeşitliliği 
yansıtmaya gayret göstermekteyiz”(http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/
statementspols/corevalues#democracy).  

Overall (2009: 175) yirmi birinci yüzyıl kütüphane ve bilgi hizmetlerinde 
en fazla öne çıkan sorunlardan birinin çeşitli kültür geçmişi olan ve birçoğu 
da kütüphane deneyimi çok az ya da hiç olan nüfusların gittikçe büyümesi 
olduğunu ileri sürer. Kütüphane kullanıcıları olarak bu farklı kültürlerden gelen 
toplulukların toplumsal, dilsel ve akademik gereksinimlerinin karşılanması 
anlamında kütüphanelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Farklı kültürleri 
tanımak kesintili değil yaşam boyu devamlılığı olan bir süreç olduğu gibi 
kütüphane ortamını kullanıcılar için daha eşit kullanılabilir hale getirmektedir  
(Overall, 2009: 200).

UNESCO Genel Konferansı’nın 35. oturumunda onaylanan IFLA1/UNESCO 
Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi’nde (2009) “kültürel çeşitlilik” ya da “çok-
kültürlülük” olgularının farklı kültürlerin uyum içinde birarada yaşaması 
anlamına geldiğine işaret edilmektedir. Bu kapsamda “kültür; bir gruba ya 
da topluluğa ait farklı düşünsel, maddesel, ruhani ve duygusal özellikleri 
temsil etmekte aynı zamanda sanat, edebiyat, yaşam tarzı, değerler sistemi, 
gelenekleri ve inançları içermektedir”. Aynı bildiride, kültür ve dil çeşitliliğinin 
insanlığın ortak mirası olduğu, korunması gerektiği, tüm kütüphane türlerinin 
kültür ve dil çeşitliliğini uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde hizmetlerine 
yansıtması, kültürlerarası iletişimi ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek için 
çalışması gerekliliği ileri sürülmektedir (http://www.ifla.org/node/8976).

Son yıllarda pek çok ülkede çok-kültürlü kütüphane hizmetlerine ilişkin politika 
ve uygulamalar geliştirilmektedir. IFLA’nın “Multicultural Communities: 
Guidelines for Library Services” (Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane 
Hizmetleri Kılavuzu, 3.bs., 2009) başlıklı uluslararası çalışmasında politika 
ve uygulamaları ile en iyi kütüphane örneklerini içerdiği düşünülen 9 ülke 
seçilmiştir. Bu ülkeler, Kanada, Danimarka, Estonya, Hollanda, Norveç, 
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İspanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya’dır. Bu 
uluslararası belge, çalışmaya referans oluşturmuş, anılan ülkeler bu belge ve 
diğer kaynaklara başvurularak araştırılmıştır. 

Seçilmiş Örnekler 

Kanada
Kanada’nın milli kimliğin göçmenliğin desteklenmesiyle pozitif korelasyon 
gösterdiği tek Batılı ülke olabileceği ve ülkede özellikle çok-kültürlülük 
politikasıyla yetiştirilen genç nesil için çeşitlilik ve çok- kültürlülük normlarının 
benimsendiğini düşündüren araştırmalar mevcuttur (Kymlicka, 2012: 310). 
Kanada, 1971 yılında Çok-kültürlülük Politikası’nı (Multiculturalism Policy) 
resmi olarak kabul eden dünyadaki ilk ülkedir. Ayrıca, 1988 yılında, kapsayıcı 
vatandaşlık (inclusive citizenship) için kendine özgü bir model oluşturarak 
Çok-kültürlülük Yasası’nı (Multiculturalism Act) ilan etmiş ve bu bağlamda 
da ülkeler arasında bir “ilk” olmuştur (IFLA, 2009: 25). 

Kanada Kütüphane Derneği (The Canadian Library Association) tarafından 
Kanada kütüphanelerinde yer alan çok-dilli koleksiyonlar için hazırlanan 
kılavuzda, bir kütüphane sisteminde kişi başına düşen materyal sayısının çok-
kültürlü halk nüfusunun oranına göre de eşit ve adil bir biçimde hesaplanmasına 
önemle vurgu yapılır. Farklı dillerde çeşitli materyalleri sağlamanın yolları 
olarak da merkezi (ulusal kütüphane) kataloğa başvurmak ve/veya işbirliği 
anlaşmaları ile yararlandırma uygun görülmektedir. İşbirliği ve kaynak 
paylaşımı,istatistikler vb. ile kullanıcı gereksinim ve memnuniyetinin 
belirlenmesi kılavuzda ileri sürülen temel önerilerdir (Godin, 1994: 3). Çok-
kültürlü hizmetleri ile iyi bir örnek olan Toronto Halk Kütüphanesi, 2.5 
milyondan fazla nüfusa hizmet sunan bir kütüphanedir. Kütüphane, elektronik 
materyaller de dâhil çeşitli formatlarda ve (aktif olarak 40 dilde) 100’den 
fazla dilde materyali koleksiyonlarında barındırmaktadır. Çok-dilli dolaşımın 
2000 yılından bu yana % 69 oranında gelişme gösterdiği bilinir. Kütüphane, 
hükümet düzeyinde ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayanarak 
geliştirilen ve Toronto’nun çok-kültürlü nüfusunu destekleyen bir dizi 
programı geliştirmiştir: “English as a Second Language Citizenship classes” 
(İkinci dil olarak İngilizce vatandaşlık dersleri); “English Conversation 
Circles” (İngilizce sohbet grupları); İngilizce, Fransızca ve Bengalce, Rusça, 
Farsça, Kanton Çincesi ile Polonya, Urdu ve Tamil Dili gibi diğer dillerde 
düzenlenmiş yerel konularda/dallarda “Storytimes” (Hikayezamanları); 
“English Can Be Fun” (İngilizce eğlence olabilir) adlı, yeni gelen çocuklar 
için geliştirilmiş konuşmaya dayanan bir dil programı ve “Dial-a-Story” 
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(Telefonda hikaye dinle) adlı sözlü edebiyat ile kavrama becerilerini geliştiren 
10 dilde sağlanmış bir hikaye anlatma hizmeti bunlara örnektir (IFLA, 2009: 
26). 

Danimarka
Danimarka, 1960’lı yıllardan bu yana Avrupa ve dünyanın İngilizce 
konuşulan bölümünün dışından yoğun göç alan bir ülkedir. Schmidt (2007), 
Danish Library Agency (Danimarka Kütüphane Dairesi) tarafından halk 
kütüphanelerinde göçmen ve mültecilere verilen hizmetlerle ilgili girişimler 
ile Aarhus Halk Kütüphaneleri ve Danimarka’da bulunan diğer kütüphanelerin 
bu konudaki politika ve deneyimlerini anlattığı çalışmasında, ülkede 1970’li 
yılların başından bu yana bu bağlamda hizmet sunulduğunu açıklar. Özellikle 
iki alan kütüphanelerin ilgi odağı olmuştur: çocuklara yönelik dil eğitimi ve 
yetişkin kadınlarla, genç kızlara yönelik projeler (Schmidt, 2007). 2006 yılında 
Entegrasyon Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ortaklaşa finansını sağladıkları 
“Use the library as centre for integration and citizenship” (Kütüphaneyi, 
entegrasyon/bütünleşme ve vatandaşlık için merkez olarak kullan) adlı bir 
kampanya girişiminde bulunmuşlardır. Yerel yönetimler halk kütüphanelerini 
politik partiler ve demokratik kuruluşların etkinlikleri ile vatandaşlar 
arasında tartışmalar ve kültürler arası iletişim ile etkinliklerin gerçekleştiği 
mekanlar olmaya özendirmektedir. Farklı kültürlerden gelen çocukların 
okul ödevlerine yardımcı olmak, dil öğrenimi, bilgi teknolojilerinin (IT) 
öğrenimi vb. konularda aktif uğraşlar verilmektedir. Danimarka Kütüphane 
Yasası (2000), bu yaklaşıma temel olarak tüm kütüphanelerin bilgi, eğitim 
ve kültür etkinliklerini desteklemesini ve etnik ve dilsel azınlıklara hizmet 
vermesini önermektedir. (Schmidt, 2007). FINFO Dk. olarak anılan 
merkez tarafından geliştirilmiş bir web sitesi ise ülkedeki önemli kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparak farklı etnik toplulukların Danimarka toplumu 
ile bütünleşmesini sağlama amaçlı çok-dilli bilgi hizmetlerinin sunulması 
konusunda çalışmaktadır.Sitede Danimarka Radyo Televizyon Kurumu (DK) 
tarafından Türkçe dahil 6 farklı dile çevrilerek günlük haberlerin yayınlanması 
söz konusudur (Oğuz, 2012: 52). 

Yine, Kopenhag Halk Kütüphaneleri, göçmen dillerinde materyaller sağlamak 
için ulus çapında diğer merkezlerle işbirliği yaparak ilişkili dillerde kitap ve 
müzik CD’leri koleksiyonları oluşturmaktadır. Okuryazar olmayan ya da bu 
anlamda eksikleri olan kişilere hizmet sunabilmek için KKB-LYD / Kopenhag 
Halk Kütüphaneleri’nin Görsel İşitsel Materyaller Bölümü göçmen dillerinde 
sesli kitapların üretimine başlamıştır.Kopenhag’daki tüm çocuklara ikinci 
doğum günlerinde kütüphaneden davetiye ile beraber bir kart verilmesi, 
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kütüphaneye ilk ziyaretlerinin hemen arkasından da bir hikâye kitabı + CD 
(Danimarka dilinde) hediye edilmesi gelenekselleşmiştir (IFLA, 2009: 27 ). 

Estonya
Estonya Halk kütüphaneleri yasasında halk kütüphanesi koleksiyonlarının 
içeriğinin evrensel olduğu mesajı verilerek halk kütüphanelerinin hizmet 
çevresinde yaşayan insanların temel gereksinimlerine göre farklı dillerde 
farklı türden materyalleri barındırması gerektiği belirtilir (IFLA, 2009: 
28). 2014 yılı Talinn başkentine ilişkin yıllık rapordan elde edilen verilere 
göre,  Tallinn Merkez Kütüphanesi’nde en çok uğraş verilen çalışmalar 
kent sakinlerinin dijital okuryazarlığını sağlamak ve farklı diller ile farklı 
kültürel geçmişi olan toplulukların topluma daha aktif katılımı için etkinlikler 
geliştirerek bütünleşmeyi desteklemek çabaları olmuştur. Merkez kütüphane 
dışında 17 şube kütüphanesi ve Katarina Jee adlı gezici kütüphane aktif 
biçimde çalışmalar yürütmüştür (Tallinn Annual Report, 2014: 26-7). 2008 
yılından bu yana aktif olan ve toplam 26 durağa uğrayan gezici kütüphane 
koleksiyonlarında, roman, çocuk edebiyatı ve roman dışı kaynaklar ile 
magazinler dışında işitsel kitapları barındırmaktadır. Kitaplar, Estonyaca ve 
Rusça ve tüm yaşlara yönelik, dergiler de yine Estonyaca ve Rusça ve tüm 
yaşlara yönelik olup 4000 kitap ile 4500 de rezerv olmak üzere toplam 8500 
materyali bulunmaktadır. Gezici kütüphanenin çeşitli kültürel etkinlikleri 
düzenlediği de bilinir (Redi, 2013).

Hollanda
En fazla uluslararası göç alan ülkelerden biri olan Hollanda, politikalarında 
da çok-kültürlü bir yapıyı ortaya koyabilen Avrupa ülkeleri arasındadır. 
Politikalarında, göç edenlerin kimliksel aidiyetliklerini rahat bir biçimde ifade 
edebilmeleri ve farklı kültürel çalışma ve etnikliklerinin hükümet tarafından 
destekleneceği taahhüdü yer alır (Yanık, 2012: 106-7). Halk kütüphaneleri, 
politikayı yerel düzeyde uygulamak ve bir grup kütüphanede kurulan bilgi 
noktaları olmak bağlamında önemli araçlar olarak görülür. Kütüphaneler, 
ülkedeki halk kütüphanelerinin kullanımına açık olan ve bütünleşmeyi 
sağlayan NL kompas araç setini kullanmaktadırlar (IFLA, 2009: 28-9).

Hagua Halk Kütüphanesi, “Telematicacentra” adlı bir bilgisayar laboratuvarı 
sisteminden çok-kültürlü hizmet vermektedir.  Önemli sayıda göçmene 
tanıtılan bu sistem aracılığı ile göçmenlere web üzerinden sörf yapmak ve 
benzeri eğitimler verilmektedir. Kütüphaneler arası ödünç verme yolu ile 
materyallerin dolaşımı sağlanmaktadır (Larsen, Jacobs ve Vlimmeren, 2004: 
29-30). Avrupa Birliği’nden fon alan bir diğer kütüphane; Utrecht Halk 
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Kütüphanesi, şubelerinden birinde kentin farklı gruplarının kültürel kökleri 
üzerine bir merkez oluşturmuştur. Bir bilgisayar merkezi olan bu birimde 
farklı etnik gruplara web taraması yapma ve e-posta kullanma becerileri 
kazandırılmış, ayrıca örneğin Surinam, Çin ve Molucas’taki aile ve yakınları 
ile sohbet etme yolları gösterilmiştir. Farklı gönüllü toplulukların iş birliği ile 
örneğin Türkiye, Surinam, Fas ve Çin gibi ülkelerden gruplar için organize 
edilen “writer-evenings” (yazar akşamları) benzeri etkinlikler yapılmaktadır 
(Larsen, Jacobs ve Vlimmeren, 2004: 31).

Norveç
Norveç’te 1970’li yılların başında göçmen nüfusu 60.000 (toplam nüfusun 
% 1,5 kadarı) iken 2006 yılında bu sayı 400.000’e (toplam nüfusun % 8 
kadarı) çıkmıştır. Çok-kültürlü yapıya doğru evrilen bu demografik değişim 
beraberinde birçok toplumsal ve politik düzenlemeler gereksinimini getirmiştir 
(Ellingsen, 2009: 5). Bu bağlamda, yalnız etnik ve mülteci gruplar değil 
aynı zamanda tüm bireyler arasındaki farklılıkların tanınması biçimindeki 
yaklaşımın benimsenmesi arzu edildiğinden durumun “çeşitlilik” (diversity) 
terimi ile betimlenmesi dikkatleri çeker (Eriksen, 2013: 1-2).26 Ekim 2012’de 
Norveç Parlementosu tarafından başlatılan “The White Paper” başlığı 
altındaki bütünleşme politikası Norveç’te yaşayan herkesin toplumsal yaşama 
eşit katılımı ve kaynak kullanımını garanti etmek ister (Norwegian Ministry 
of Children, Equality and Social Inclusion, 2000: 3). Hindal (2003) Norveç’te 
kütüphanelerde çok-kültürlü hizmetlerin 1983 yılında Oslo’da Deichman 
Kütüphanesi’nde (Oslo Halk Kütüphanesi) bu amaca yönelik bağımsız bir 
birimin kurulması ile başladığını ifade eder. Deichman’ın göçmen dillerinde 
koleksiyonlar oluşturması bu temeli oluşturmuştur. Günümüzde ise bu Çok-
kültürlü Kütüphane’nin işletilmesinin finansmanı Oslo yerel otoriteleri (% 
25) ile Norveç devleti (% 75) arasında paylaşılmaktadır. Kütüphanenin 3 ana 
işlevi bulunur. Bunlar:

• Göçmen ve mültecilerin gereksinimlerini karşılamak üzere Norveç ve 
Norveç’teki halk kütüphaneleri için bir tür kılavuz kaynak ve yetki 
merkezi olmak 

• 37 dilde materyal sağlamak ve bu materyalleri sınıflandırmak

• Göçmen ve mültecilere uzaktan ödünç materyal alma hizmeti sağlamak.

Danimarka’da aktif olan ve daha önce açıklanan FINFO adlı site örnek alınarak 
geliştirilen BAZAR adlı proje ile Norveç, Norveçlilerin koşulları ve Norveç 
diline ilişkin bir bilgi kaynağı oluşturulmuştur. Proje ile aynı zamanda bilgi 
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ve iletişim teknolojisi (ICT: Information and Communications Technology) 
deneyimleri ve çok-dilli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir (Hindal, 
2003). IFLA (2009: 30). Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri 
Kılavuzu’nda (Multicultural Communities: Guidelines for Library Services) 
kütüphanelerin bu konuda 2008’e damga vuran düzenlemelere giriştikleri 
ve hükümetin göçmen nüfusunun bütünleşmesine yönelik eylem planlarına 
destek olacak biçimde katkı sağladıkları belirtilmektedir (IFLA, 2009: 30).

İspanya
İspanya özellikle 20. yüzyılda en fazla göç alan ülkelerden biri olmuştur. 2000 
yılında yürürlüğe giren ve göçmenlerin entegrasyonunu esas alan gelişme 
ile yasal zeminde göç akışlarını kontrol eden politikalardan (dış ilişkiler 
politikaları) göçe ve entegrasyona daha kapsamlı bakan politikalara (göç 
politikaları) geçiş gerçekleşmiştir (Bonalve Rambla, 2003: 4; İçduygu, 2012: 
263). Ülkeye yönelik göçlerin İspanya’nın nüfus profilini hızla değiştirdiği, 
nüfusun daha heterojen bir yapı kazandığı ve göçlerin çalışan nüfus sayısını 
da arttırdığı gözlenir (Esen, 2011: 4). 

İspanya’da çok-kültürlü hizmetlerin kütüphanelere nasıl yansıdığını anlamak 
üzere yapılan araştırmalarda özellikle 2007-2010 yılları arasında göçmenlere 
verilen halk kütüphanesi hizmetlerinin artış gösterdiği; hikaye anlatma ve 
benzeri çeşitli etkinlikler, internet tabanlı dijital programlar ve internet okur 
yazarlığı eğitimi sağlamak gibi pek çok alanlarda gelişim sağlandığı izlenmiştir 
(López, Sebastián ve García, 2012). İspanya’da kütüphanelerde çok-kültürlü 
hizmet politika, strateji ve planlarının geliştirilmesinde en çok yararlanılan 
kaynak IFLA’nın “Multicultural Communities: Guidelines for Library 
Services” (Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu, 3.bs., 
2009) başlıklı uluslararası çalışmasıdır (López, Sebastián ve García, 2012).  

Kültür Bakanlığı’ndan Susana Alegre Landáburu (IFLA, 2009: 30) 
bu bağlamda hizmetlerin geliştirilmesi için personelin temel kaynak 
olduğunu, halk kütüphanelerinin bu hizmetlere ilişkin işlevleri yerine 
getirebilecek nitelikte olmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Ayrıca, 
halk kütüphanelerinin, durumu ve mesleği ne olursa olsun herkese açık 
olduğu, anailkelerinden birinin özellikle belli gruplara değil tüm topluma 
hizmet etmek olduğunu ifade eder. Bu anlamda geliştirilecek işbirlikleri de 
önemlidir. Halk kütüphaneleri toplumdan soyut çalışmamalı, aksine sunulan 
hizmetlerin kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması amacıyla diğer kütüphane 
ve kurumlarla bir ağ kurmayı kolaylaştıracak yollar aramalıdır. Özellikle yerel 
çevrelerde işbirliğinin benimsenmesi önemlidir (IFLA, 2009: 30).
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Birleşik Krallık
Birleşik Krallık’ta özellikle 1980 ve 90’lı yıllarda yerel düzeyde yönetimlere 
verilen sorumluluklar çok-kültürlü yapının uygulanması için garanti sayılmıştır.  
1997 yılındaki hükümet değişikliği ile 1980 ve 90’lı yıllara oranla daha fazla 
ırkçılığa ve apartheid uygulamalara karşı bir yapı yerleştiğinden çok-kültürlü 
anlayışın çok daha fazla içselleştirildiği söylenebilir (Choudhury, 2011: 110-
11). Anılan yıllarda kütüphanecilerin de etnik azınlıklara kaynak sağlama vb. 
konularda tartışmalara katılımı görülmüştür. Çok-kültürlülük teriminin de 
yaygınlaşması ile kütüphane kullanıcıları, etnik çeşitliliği içermesinden çok 
“bir bütün olarak sistemin tamamlayıcı parçası” biçiminde algılanır olmuştur 
(Mansoor, 2006: 16-7). Kütüphanecilerin çok-kültürlü hizmetlerde en fazla 
karşılaştıkları sorunlar, bütçe yetersizliği, İngilizce bilmeyen azınlıkla iletişim 
problemi, özellikle ülkeye yeni yerleşenlerin pek çok konuda bilgi yetersizliği 
ve kütüphane çalışanları olarak hizmet verilen kültürleri daha iyi tanıma 
gereksinimidir (Mansoor, 2006).

Birleşik Krallık’ta kütüphanelerde çok-kültürlülüğü yaygınlaştırmak üzere 
girişilen en önemli projelere “Welcome To Your Library / Kütüphanenize 
Hoşgeldiniz” (www.welcometoyourlibrary.org.uk/) örnek verilebilir. 
2003-4’te halk kütüphaneleriyle mültecileri ve sığınmacıları bir araya 
getirmek adına beş Londra kasabasında pilot proje olarak başlatılan 
çalışma, mültecilerin toplumda çeşitli engellerle karşılaştıklarını ve halk 
kütüphanelerinin onların bilgi, dil ve kültürel gereksinimlerini destekleme 
konusunda önemli rolü oldukları inancına dayanılarak geliştirilmiştir. Ayrıca, 
kütüphane çalışanlarının sözü edilen görevleri etkin biçimde gerçekleştirmesi 
için geleneksel yaklaşımlarını değiştirmesi gerektiği, bunun için de desteğe 
gereksinim duydukları düşünülmektedir. Londra Kütüphaneleri Gelişim 
Ajansı’nın (London Libraries Development Agency) koordine ettiği proje 
ülke çapında uygulanmak üzere 2007’nin sonuna dek uzatılmıştır. Projenin 
vizyonu, herkes için öğrenim, refah ve aidiyet duygusunu büyütmektir. 
Bunun için, mülteci toplulukların iş edinerek katılımı, farkındalığı ve 
kütüphane kullanımını arttırmak için ortaklıklar sağlamayı, özgüveni yüksek, 
eğitimli kütüphane çalışanları istihdamını, örnek uygulamaların bulgulara 
dayalı biçimde paylaşımı ve mülteci ve sığınmacılarla halk kütüphanesi 
çalışmalarının desteklenmesi esas alınmaktadır (IFLA, 2009: 30-1).

Amerika Birleşik Devletleri
Dünya Bankası’nın 2011 verileri ile yenilediği 2010 göç stoku tahminlerine 
göre dünyadaki göçmen stoku 215 milyon 763 bin 515 olup, bunun 107 
milyon 878 bin 427’si OECD tanımlamasındaki yüksek gelirli ülkelerdeki 
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göçmenleri oluşturmaktadır. OECD dünyada en fazla göç alan ülkelerin 
başına ABD’yi (% 20) yerleştirmiştir (Deniz, 2014: 183-84). 1960’lı yıllardan 
bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde “Amerikan mozaiği” ifadesi ile 
anılan çok-kültürlülüğün ve kendi anadili ile yaşam tarzını devam ettirmek 
isteyenler de dahil farklı ırk ve etnik grupların kendine özgü kültürel mirasının 
korunmasına yönelik bir benimseme söz konusudur. Bireyler Amerikalıdır 
ama aynı zamanda da ırk, etnik kimlik, cinsiyet ve cinsel tercih de dahil farklı 
tercih ve kimlikleri de taşımaktadırlar (Owen, 2005: 2). 

Kütüphane hizmetleri bağlamında, Amerikan Kütüphane Derneği’nin çok-
kültürlülüğe ilişkin uzun yıllara dayanan çalışmaları mevcuttur. Çeşitlilik, 
Okuryazarlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri Ofisi (The ALA Office for 
Diversity, Literacy and Outreach Services) dilsel, etnik veya ulusal çeşitliliği 
olan nüfuslara yönelik kaynak ve hizmetler konusunda çalışmalar yaparak 
önerilerde bulunmaktadır (http://www.ala.org/offices/diversity). Derneğin 
1998 yılında Washington, D.C.’de yapılan bir yıllık toplantısının bu anlamda 
önemli olduğu; daha önce çeşitli adlarla bu konularda sorumluluk yürüten 
organlarının daha kapsayıcı bir ad al altında birleştirildiği düşünülür. “Ethnic 
and Multicultural Information Exchange Round Table (EMIERT)”  (Etnik ve 
Çok-kültürlü Bilgi Alışverişi Yuvarlak Masası) biçiminde belirlenen başlık, 
çok-kültürlülük yönünde planlanan ve programlanan eylemleri çok daha 
kapsayıcı bir başlıktır (http://www.ala.org/emiert/about).

IFLA (2009: 32) Çok-Kültürlü Topluluklar: Kütüphane Hizmetleri 
Kılavuzu’nda çok-kültürlü hizmetlerde başarıyı elde etmek üzere beş 
stratejinin belirlendiği belirtilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

“1. Kütüphaneler Yerel Göçün Dinamiklerini Anlar. Halk kütüphaneleri 
hem kamu kaynaklarından hem de gayrı resmi göçmen bağlantılarından 
nüfus hakkında ve coğrafik bilgi toplarlar. Kütüphaneler yeni yerleşenler, 
gereksinimleri ve erişebildikleri kaynaklar hakkında komşuluk düzeyinde 
bilgiler sağlayarak yorumladığında, hizmetlerini şekillendirebilir ve etkin 
ortaklıklar kurabilir. Özellikle alışılmış göçmen yerleşimleri olmayan 
şehirlerde kütüphaneler sıklıkla toplumu göçmenlerin gereksinim ve 
kaygılarını keşfetmeye ve tanımlamaya yönlendirmektedir.

2.  Kütüphaneler Hizmet Dağıtımına Kültürel ve Dilsel Duyarlılık Getirir. 
Yeni gelenlerin önündeki en büyük engel dildir. Kütüphaneler de bu 
durumu yönlendirme işaretleri, web siteleri ve koleksiyonlarda yenilikler 
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yaparak ve yerleşimcilerinin ana dillerinde temel hizmetler sağlayarak ele 
alır.

3.  Kütüphaneler İngilizce Yeterlilik Geliştirir. İngilizce yeterlilik 
göçmenlerin başarı şansındaki en önemli etkendir. Halk kütüphaneleri de, 
çocuklar ve ailelerin okuryazarlığını sağlayan organlar olarak yüzyıllık 
deneyimlerinden yararlanarak yeni yerleşimcilere ulaşmaktadır. Erken 
okuryazarlık ve aile okuryazarlık programları, genç çocukları okula 
hazırlamaktadır. Yetişkin İngilizce yönergeleri, öğrenenleri daha iyi 
yaşam becerileri ve iş olanaklarıyla donatır. Ortaklar olarak okullar ve 
diğer öğrenim sağlayıcılarının yanında, kütüphaneler de iş arama, sağlık, 
beslenme ve diğer yaşamsal gereksinimler konusunda yoğunlaşmış 
programlar sunmaktadır.

4. Kütüphaneler Yerel Kurumlarla Bağlantı Kurar. Çoğu toplum geniş bir 
kurum ve kuruluşlar yelpazesiyle donatılmıştır. Bu kuruluşlar iş, eğitim, 
sağlık ve barınma konularında yardım sağlasa da, göçmenler çoğu zaman 
bu hizmetlerden yararlanamamaktadır. Dil engelleri, coğrafik izole 
olmuşluk ve kültür şoku önemli engellerdendir. Kütüphaneler, genel nüfusa 
yönelik hizmetleri amaçlayan kurum ve kuruluşlarla, yeni gelenlerin 
gereksinimlerini buluşturmak üzere bağlantı sağlarlar. İş desteği, sağlık 
bilgisi ve okula katılım, bunun önde gelen örneklerindendir.

5.  Kütüphaneler Sivil Katılımı Teşvik Eder. Kamusal ve sivil yaşama katılım 
çoğu göçmen için geleneksel bir beklenti değildir. Bir Amerikalı için 
basit bir eylem olan kütüphane kartı başvurusu bile kimileri için tuhaf 
ve korkutucu algılanabilir. Kütüphaneler hem topluma dâhil olmayı hem 
de yeni gelenlerin katılımını yüreklendirmektedir. Kütüphaneler, tarihsel 
rollerinin getirdiği güçlü, tarafsız kamusal alanlar olmak ve öğrenim ile 
keşfe kendini adamış bulunmak niteliklerini kullanarak, hem yeni gelenler 
hem de bu kişilerin yerleştiği toplumların yüzleştiği zorluklar hakkında 
kamu tartışmalarını cesaretlendirmektedirler” (IFLA,2009: 32- 33).

Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle Brooklyn, New York, 
Queensborough,  Seattle halk kütüphaneleri ile Sno-Isle Bölgesel Kütüphane 
Sistemi çok-kültürlülük yönünde hizmetleri ile öne çıkar. Hepsinin ortak 
özelliği, demografik analizler ve anketlere dayanan çok dilli öğretim ve 
hizmetleri; materyal ve hizmetlerin ulaşamadığı ya da bu yönde eksiliği 
olan kütüphanelere gezici koleksiyonlarla destek vermeleri, bilgi siteleri ve 
hizmetleri arasında linkler/bağlantılar kurmalarıdır. “Innovative Talk Time” 
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(İnovatif Sohbet Zamanı) gibi hem kütüphane hakkında bilgi ve beceriler ile 
sosyallik kazandıran hem de örneğin otobüs tarifelerine nasıl bakılacağı, tatil 
bilgileri gibi gündelik yaşam pratiklerine destek olan programlar ile benzerleri 
(Larsen, Jacobs ve Vlimmeren, 2004: 29-31) kütüphanecilerin uğraş verdiği 
çalışmalardır.

Avustralya
Avustralya’da özellikle 1980’li yıllarda dünya üzerinde o yıllarda görülebilen 
en yüksek oranlara ulaşan bir göç akını yaşandığı bilinir ve bu artış 1990’lı 
yıllarda ülkenin büyük kentlerinde Lübnan, Tayvan, Çin, Malezya, Hindistan ve 
Kore kökenli yerleşimcilerin oranının çoğalmasına yol açmıştır (Yanık, 2012: 
199-201). 2000’li yıllarda ülkeye göç edenlerin sayısı yaklaşık 1.8 milyonu, 
2010 yılından bu yana ise yaklaşık 1 milyonu bulmuştur. Bu süreçlerde, One 
Nation Partisi’nden Pauline Hanson, göçmenlerin asimile edilmemesinin 
Avustralya ulusal kültürüne bir tehdit olduğu vurgusunda bulunmuştur.  Ancak 
tüm bu tepkilere karşın, 2000 yılında Avustralya genelinde çok-kültürlülük 
bir politika olarak geçerlilik kazanmıştır (Yanık, 2012: 199-201; (https://
en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Australia).

Avustralya IFLA (2009:33) Kılavuzu’nda çok-kültürlü hizmetleri ile 
kütüphaneleri örnek gösterilen ülkelerin arasındadır. Kütüphanelerce 
kullanılan “My Language” (Benim Dilim) adlı program, altmıştan fazla dilde 
arama motoruna, web dizinine ve haberlere erişim sağlar. My Language; 
Yeni Güney Galler, Queensland, Güney Avustralya ve Batı Avustralya Devlet 
Kütüphaneleri, VICNET (Victoria Devlet Kütüphanesi’nin bir bölümü) ve 
Kuzey Bölgesi ve Avustralya Başkent Bölge Kütüphanesi ve Bilgi Hizmetleri 
arasındaki bir ortaklıktır. My Language, “Kültürel ve Dilsel Açıdan Farklı” 
(CALD: Culturally and Linguistically Diverse) nitelemesi ile anılan bireyler 
ve toplum gruplarının çevrimiçi bilgi kaynaklarına erişimini geliştiren bir 
elektronik çok-kültürlü kütüphane hizmetidir.Bu interaktif sitenin özellikleri 
arasında şunlar bulunmaktadır (IFLA,2009: 33-34): 

• Altmıştan fazla dilde arama motorlarına, web dizinlerine ve haberlere 
kamu erişimi

• CALD bireyler ve toplum grupları için internet veya e-mail kullanımı 
ya da web taraması konusunda geliştirilen eğitim kursları için kullanılan 
tercüme bilgi formları ve eğitim el kitaplarını kapsayan eğitim 
materyalleri
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• Kütüphanelerin CALD topluluklarına hem geleneksel hem de elektronik 
hizmetler sağlamasına yardım edilmesi. Buna, çok-kültürlü kütüphane 
hizmetlerinin çeşitli yönlerine ilişkin kılavuzlar, standartlar, raporlar, 
makaleler, araştırma ve konferans bildirilerine erişim de dâhildir.

• CALD toplum grupları, kütüphaneleri ve hükümet kuruluşlarına 
yönelik ilgi alanlarında artan bir uzman teknik bilgi bankası kaynağı 
(http://www.mylanguage.gov.au/).

Ayrıca, Çok-dilli Sözlük veri tabanı, profesyonel biçimde kütüphaneler için 
tasarlanmış bir yönlendirme işaretleri aracıdır. Sözlük 49 farklı dilde genel 
kütüphane terimlerini kapsar. Bu araç, kütüphane çalışanları ve farklı dilsel 
geçmişleri olan kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktadır (http://www2.
sl.nsw.gov.au/multicultural/glossary/).

Bu bağlamda hizmetleri yoğun olan (Larsen, Jacobs ve Vlimmeren, 2004: 29) 
Brisbane, Queensland’daki 32 şubesi olan kütüphanedir. Belirli bir dilin yoğun 
konuşulduğu bölgelerdeki şube kütüphanelerinde o dilde koleksiyonların 
geliştirilmesi ve yön levhası vb. yönlendirmelerin kullanılması;  daha az 
yoğunluğu olan dil grupları içinse devlet kütüphanesinden dolaşım/ödünç 
verme ile o dillerde koleksiyon sağlanması benimsenmiştir. Kütüphane 
koleksiyonlarının büyük bölümünün yalnız bir şube kütüphanesine 
dayanmadığı, talep edilen diğer yerlere gönderildiği ve yeni bir talebe kadar 
orada kaldığı “floating collection” (gezici koleksiyon) adlı bir dolaşım 
uygulaması yapmaktadır (Larsen, Jacobs ve Vlimmeren, 2004: 29). 

Avustralya Kütüphane ve Bilgi Derneği’nin (Australian Library and 
Information Association) öne çıkan isimlerinden Derek Whitehead, çok-
kültürlülük alanında çalışmaları ile örnek verilebilecekler arasındadır.  
Whitehead, 1975 yılından sonra Victoria Devlet Kütüphanesi kullanıcıları 
arasında yer alan göçmenlerle ilgili hizmetler hakkında çalışmalar yapması ile 
tanınır(http://www.swinburne.edu.au/health-arts-design/staff-profiles/view.
php?who=dwhitehead). En önemli katkılarından biri de 1982 yılında Victoria 
Kütüphane Konseyi (Library Council of Victoria) tarafından yayımlanan çok-
kültürlü kütüphane hizmetleri standartlarının çalışma gruplarının yönetimi 
sorumluluğunu alması ve belgenin gelişimine hız katmasıdır. Ayrıca, Anne 
Holmes ile beraber 1987 yılında IFLA standartlarından “Multicultural 
communities: guidelines for library service” (Çok-kültürlü topluluklar: 
kütüphane hizmetleri kılavuzu) adlı belgeyi derlemeleri Avustalya’da çok-
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kültürlülüğün kütüphanelerde yaygınlaştırılmasına etki etmiştir (https://www.
alia.org.au/derek-whitehead).

Türkiye’de Kütüphane Hizmetlerinde Çok-Kültürlülük 
Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki jeopolitik konumu ve 
önemli deniz yollarına sahip olması çok sayıda göçmenin Batı’nın gelişmiş 
ülkelerine göç etmek için Türkiye’yi bir geçiş alanı olarak seçmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca, küreselleşme ve ülkede 1980 sonrası yaşanan liberal 
ekonomik gelişmeler sonucu, yabancı ülke vatandaşlarının ülkede iş bulmaları 
halinde, uluslararası öğrenci statüsünde veya emekli olarak Türkiye’de oturma 
ve çalışma izni edinmeleri de sıklıkla rastlanan durumlardır. Uluslararası göç 
hareketlerinde kayıtsız göç, sığınma başvuruları ve oturma izinleri de dahil 
1997 yılında çeşitli nedenlerle gelen kişi sayısı 33. 539’dur. Bu sayı 10 yılı 
aştıktan sonra 2008 yılında 253.644 gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmıştır 
(İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014: 223-25). Son yıllarda Türkiye’de özellikle 
Avrupalıların ülkenin güney ve güneybatı kıyılarındaki tatil yörelerinde 
yoğun nüfuslanma göstermesi ve mülk edinerek yerleşmesi söz konusudur. 
Türkiye’nin turizm ile kitlesel ölçekte tanışması, özellikle 1990’larla birlikte 
gelişim gösteren bir süreçtir.  1990’lar boyunca süren tatil deneyimleri 
sonuncunda Türkiye ile bağlarını geliştiren Avrupalı turistler, 2000’li 
yıllarda Türkiye’ye göç etmeye de başlamışlardır. Bu ilginin artışında, 2003 
yılında, Tapu Kanunu’nun yabancılara mülk satışını düzenleyen maddesinde, 
AB’ye uyum çerçevesinde yapılan değişikliğin önemli rol oynadığı da 
düşünülmektedir. Bunların yanı sıra Türkiye örneğinde yeni gelişen literatürün 
de gösterdiği gibi, ılıman iklim koşulları, düşük yaşam giderleri, yaşam biçimi 
gibi faktörler, Avrupalı emeklilerin Türkiye’ye yönelmesinde etkili olmuştur 
(Südaş, 2008: 136-37).

Anılan tablo beraberinde Türkiye’nin gerek devlet politikaları gerek 
toplumsal yapısının bu göçlere ne kadar hazır olduğu sorusunu getirmiştir. Bu 
toplulukların kamusal yaşama katılımda karşılaşabilecekleri güçlükler, göç 
ettikleri bu ülkede yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları bilgilere 
nereden, nasıl, ne ölçüde ulaşabilecekleri gibi çok çeşitli sorunlar farklı disiplin 
alanlarının araştırma konusu olup devlet politikaları aracılığı ile çözümü 
beklenen sorunlardır (Oğuz, 2012: 54). Bu konuda toplumun kamusal ve özel 
tüm sektörlerinde duyarlılık oluşturulması gerekirken, halk kütüphanelerinin 
çok-kültürlü toplulukların bilgi, eğitim, eğlence ve kültür gereksinimlerini 
karşılaması ve farklı kültürler arasında buluşma merkezi olması, çoğulcu, 
çok-kültürcü yapının gelişimini önemli oranda destekleyecektir. 
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Bununla beraber, Türkiye’de çok-kültürlülük yönünde nasıl bir politika 
geliştirilmesi ve neler yapılması gerektiği konuları yeterli derecede ele 
alınmamaktadır.  Ülke içindeki farklı ekonomik ve sosyal gruplara ve 
özellikle de dezavantajlı kabul edilen kesimlere yönelik düzenlenmekte 
olan Kütüphane e-Türkiye Pilot Projesi, halk kütüphanelerine yönelik bir 
sosyal inovasyon projesidir. Bu projenin, ülke düzeyinde yaygınlaştırılması 
durumunda, dezavantajlı kesimler aleyhine olan kültürel eşitsizliğin bir 
ölçüde giderileceğine inanılmaktadır (Çelik ve Küçük, 2015: 67). Çoğulcu 
ve çok-kültürcü anlayışı gerekli kılan etmenler Batılı ülkelerde olduğu 
kadar Türkiye’de de kendini göstermektedir. Çelik ve Küçük (2015: 67) 
son zamanlarda yaşanan Suriye’den gelen göç dalgası bir yana Türkiye’de 
Avrupa’da olduğu ölçüde göç hareketliliği yaşanmadığını ancak komşu 
ülkelerde yakın tarihte yaşanan siyasal dalgalanmalar sonucu göçmenlerin 
“kalıcı” duruma gelmesinin olası olduğunu ileri sürmektedirler. Bu durumda 
kütüphanelerin farklı kültürlere yönelik hizmet politikaları geliştirmeleri 
kaçınılmaz bir gerekliliktir.Halk Kütüphanesi Yönetmeliği’nin (2012) 
kütüphanelerin işlevlerini ele alan 6. Maddesinin h bendinde bu kütüphaneler 
için “kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar” denilmektedir. 
Mevzuatta altı çizilen ve konu bağlamında bu kadar önemli bir konu gerçek 
yaşamda henüz hak ettiği yeri bulamamıştır.

Çok-kültürlü yaklaşım geliştirmek, iktidarlar değişse de değişmeyen siyaset 
üstü bir ilkeyi benimsemeyi gerektirir. Pek çok sorunun temelini, iktidarların 
erkine odaklı ve bilimsel tarafsızlıktan uzak yapıya dayayan Sevgisunar (2009: 
212) bilginin toplumsal gereksinimleri gidermek üzere hizmete sunulduğu 
kurumların uygarlık boyunca tüm sosyo-politik ve teknolojik gelişmelere 
paralel gelişme ve değişmeler yaşadığını ifade eder. Gereksinim duyulan 
hizmetlerin niteliği, önceleri arşiv-kütüphane olarak hizmet veren geleneksel 
kurumları, kütüphane ve arşiv olarak keskin çizgilerle ayrılırken, zamanla 
var olan kurumların içerisinden de kütüphane türlerini, dokümantasyon ve 
enformasyon merkezlerini ortaya çıkarmıştır. Daha sonra tüm bu merkezler 
“bilgi merkezleri” nitelemesi ile çoklu işlevleri olan tümleşik kurumlar olarak 
varlığını sürdürür olmuştur. Bu gelişim, değişim tablosunda Sevgisunar (2009: 
212) tarafından da değinilen önemli olan nokta şudur: 

Tüm bu kurumların ayırımsız biçimde herkese en iyi hizmeti sunabilmesi 
için, başta sevk ve idare biçimleri olmak üzere, hizmetin tüm aşamalarında 
siyasi iktidarların her türlü etkisinden uzak tarafsız, bilimsel ve insani 
uluslararası ölçütler üzerinden hizmet üretmeleri gerekmektedir. Herhangi bir 
konuda taraflı davranılarak yaratılacak olumsuzluk, yaşamın başka alanlarına 
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yansıyacak birçok başka olumsuzluklara yol açabileceği gibi başta kurum 
çalışanları olmak üzere mesleğin kendisinin yara almasına da neden olacaktır 
(Sevgisunar, 2009: 212).

Çok-kültürlü hizmetlerin geliştirilmesinin ancak bu hizmet anlayışının 
içselleştirilmesi; bu hizmeti oluşturacak altyapının sorumlusu olan tüm 
mekanizmalarca benimsenmesi ile gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. 
Bunun için kütüphanelere kaynak yaratılmasının yanında gerekli yasal 
düzenlemelerin de gözden geçirilerek gerekirse yeniden oluşturulması 
gerekmektedir. 

Sonuç 
Küreselleşme, uluslararası göç hareketleri ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
hızla gelişimi, paradoksal bir biçimde, bir taraftan toplumların heterojen 
yapısının büyümesine etki ederken, bir taraftan da ortak ve homojen; küresel 
bir kültür oluşumuna da yol açmaktadır. Bir televizyon programı ya da sosyal 
ağlar kanalıyla elde edilen farklı mutfak kültürlerinin tanınarak benimsenmesi 
ve/veya giyim, hobiler, alışkanlıklar vb. pek çok şeyin benzeşmeye başlaması 
buna örnek verilebilir. Etnik ve kültürel farklılıklara işaret eden “çok-
kültürlülük” ya da çok-kültürlü toplumların ve farklılıkların ideolojik olarak 
benimsenmesi yönünde geliştirilmiş “çok-kültürcülük” kavramlarından 
hangisi kullanılırsa kullanılsın, anılan süreçten etkilenmemek söz konusu 
olamayacağına göre, bu süreç içinde etkin bir biçimde var olmanın yolları 
araştırılmalıdır. Farklı etnik ve kültürel kimliklerin kendilerine eşit mesafede 
tanınan hak ve özgürlüklerle bir arada barışçıl bir biçimde yaşayabileceği 
sistemleri temel alan devlet politikaları ile gelişmenin de önü açılmış olur. 

Günümüz dünyasının yaşamakta olduğu küreselleşme süreci, göçler sonucu 
kültürlerin gittikçe daha fazla bir arada yaşamasına bağlı sorunlar,  farklı 
kimliklerin tanınma gereksinimleri ve postmodernizmin “kültürel farklılık” 
vurgusu ile radikal demokrasi anlayışı gibi olgular çok-kültürlülük kavramının 
giderek daha fazla ele alınmasına neden olmuştur (Yanık, 2011: 164). 

Özellikle, topluma hiçbir ayırım gözetmeden hizmet vermesi beklenen 
halk kütüphaneleri misyonları gereği bu süreçte önemli rol oynarlar. IFLA/
UNESCO Halk Kütüphanesi Manifestosu’nda (Public Library Manifesto 
1994) halk kütüphanesinin, bireylerin ve toplumsal grupların yaşam boyu 
öğrenim, bağımsız karar alma ve kültürel gelişimi için temel koşulları 
sağlayan, bilgiye erişimin yerel geçidi sayıldığı ifade edilir. Bu hizmetlerin, 
yaş, ırk, cinsiyet, din, ulus, dil ve sosyal statü farkı gözetmeksizin herkese 
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eşit biçimde verilmesi temeli esastır. Ayrıca halk kütüphanesinin misyonları 
arasında, kültürler arası diyaloğu teşvik etmesi ve kültürel çeşitlilikten 
yana olması da (http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-
manifesto-1994) konu bağlamında önemlidir. Bunun gibi, UNESCO (2001) 
tarafından yayımlanan “Kültürel Çeşitlilik Evrensel Deklarasyonu” nun 
(UNESCO Universal Declaration On Cultural Diversity) 6. Maddesi çok-
kültürlülük konusunun altını çizen ifadeleri ile dikkatleri çeker. İlişkili 
maddede, tüm kültürlerin kendilerini ifade etme ve tanıtma hakkına sahip 
oldukları ileri sürülerek hepsinin ifade özgürlüğü, medyada çoğulculuk, çok-
dillilik, dijital ya da diğer biçimlerde sanat, bilim ve teknoloji ürünlerine 
eşit erişim hakkının sağlanması konularına vurgu yapılmaktadır (UNESCO, 
2001). Benzer biçimde, daha önce de vurgulandığı gibi, IFLA/UNESCO 
Çok-kültürlü Kütüphane Bildirisi’nde (2009) ise kültür ve dil çeşitliliğinin 
insanlığın ortak mirası olduğu, herkesin yararı için korunması gerektiği 
belirtilirken, tüm kütüphane türlerinin kültür ve dil çeşitliliğini uluslararası, 
ulusal ve yerel düzeyde hizmetlerine yansıtması ve toplumda kültürlerarası 
iletişimi ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek için çalışması gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır (http://www.ifla.org/node/8976).

Bu çalışmada, çok-kültürlülüğün, devlet ve toplumun tüm katmanlarında 
içselleştirilerek uygulanması sürecine kütüphanelerin önemli katkıları 
olacağı görüşünden yola çıkılmış, özellikle referans oluşturduğu düşünülen 
ülkelerdeki çeşitli kütüphanelerin politika ve uygulamaları açıklanmış, daha 
sonra Türkiye’nin bu bağlamdaki genel durumu sorgulanmıştır. Konuyla 
bağlantılı olan ve yukarıda adı geçen IFLA (2009) Çok-Kültürlü Topluluklar: 
Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu’nda (Multicultural Communities: Guidelines 
for Library Services) önerilen 9 ülke (Kanada, Danimarka, Estonya, Hollanda, 
Norveç, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya) 
araştırmada yol gösterici olmuştur. Örnek gösterilen ülkelerin genel olarak 
diğer ülkelere göre daha fazla göç alan ve çok-kültürlülüğe yasaları ile devlet 
politikalarında daha fazla yer veren ülkeler olması ve özellikle sivil toplum 
kuruluşlarının desteği ve işbirliği çerçevesinde halk kütüphaneleri ile bu 
sürece katkı sunmaya çabalaması ortak noktaları olarak dikkati çekmektedir.   

Çok-kültürlülük Politikası’nı (Multiculturalism Policy) resmi olarak 1971 
yılında kabul eden ve 1988 yılında da kapsayıcı vatandaşlık (inclusive 
citizenship) için Çok-kültürlülük Yasası’nı (Multiculturalism Act) ilan eden 
Kanada (IFLA, 2009: 25); parlamenter düzeyde çalışmalarla başlatılan, “The 
White Paper” başlığı altındaki bütünleşme politikası (2012) ile herkesin 
toplumsal yaşama eşit katılımı ve kaynak kullanımını garantilemek isteyen 
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Norveç  (Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, 
2000: 3) ve 2000 yılında yürürlüğe giren, göçmenlerin entegrasyonunu esas 
alan Yasa ile göç ve entegrasyona ilişkin kapsamlı politikalara geçiş yapan 
İspanya (İçduygu, 2012: 263) bu örnekler arasındadır. Bu ülkelerde kütüphane 
ve sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı kılavuz ve benzeri belgeler ile 
toplantı ve etkinlikler de anılan sürece katkı sağlar. Örneğin, Kanada 
Kütüphane Derneği (The Canadian Library Association) tarafından Kanada 
kütüphanelerinde yer alan çok-dilli koleksiyonlar için hazırlanan kılavuz 
(Godin, 1994: 3), Avustralya Kütüphane ve Bilgi Derneği’nin (Australian 
Library and Information Association) çalışmaları (http://www.swinburne.
edu.au/health-arts-design/staff-profiles/view.php?who=dwhitehead) bunlar 
arasında gelişmiş olanlarıdır.

Yine, anılan ülkeler arasında örneğin Birleşik Krallık’ta kütüphanelerde çok-
kültürlülüğü yaygınlaştırmak üzere girişilen “Welcome To Your Library” 
(Kütüphanenize Hoşgeldiniz) (www.welcometoyourlibrary.org.uk/) adlı 
proje,  Avustralya’da kullanılan ve altmıştan fazla dilde arama motoruna, 
web dizinine ve haberlere erişim sağlayan My Language (Benim Dilim) 
adlı program (IFLA, 2009: 33) ile benzerleri yoğun uğraşlarla oluşturulmuş 
uygulamalardır. Bu çalışmaların temel amacı çok-dilli hizmeti ve okuryazarlığı 
yaygınlaştırmak, kültürlerarası buluşma merkezleri olmak gibi çeşitliliği esas 
alan tüm hizmetleri desteklemektir. Yaygın yaklaşım, bu hizmetlerin genel 
kütüphane politikalarının soyut bir parçası olması değil tersine tamamlayıcı 
ögesi olmasıdır. Bu amaçlarla işbirliği ve kaynak tasarrufunu sağlayacak 
biçimde hemen hepsinde ayrıca kütüphaneler arasında “gezici koleksiyon”ların 
sirkülasyonu da gerçekleştirilmektedir. 

Şüphesiz, anılan ülkelerin bütçe, insan kaynakları, iletişim sorunları gibi 
çeşitli sorunlarla karşılaştığı da bilinir. Kullanıcılara ilişkin dil ve okuryazarlık 
eksikliği, gelinen ülkeyi tanımama, toplumsal uyum, kültür şoku, iş, istihdam 
vb. konularda sıkıntılarına destek olunması gerekliliği öne çıkan önemli 
konulardır. Ancak, bu zorlu süreçlerde yine de epeyce yol kat edildiğini 
söylemek olasıdır. 

Türkiye’de kütüphanelerin çok-kültürlülük anlamında ne noktada oldukları 
sorgulandığı zaman ortaya çıkan tablo pek memnun edici değildir. Özellikle 
son yıllarda Türkiye’de artan göç oranı, hem devlet politikaları, hem de 
toplumsal yapının bu anlamda yeniden değerlendirilmesi ve olası sorunlara 
ilişkin nelerin yapılabileceğinin tartışılmasını gerekmektedir. Küreselleşmenin 
kaçınılmaz etkileri de dikkate alındığında çoğulcu bir anlayış ve politikaların 
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geliştirilmesi isteniyorsa, bu konuda tüm alanlara sorumluluk düştüğü gibi, 
halk kütüphaneleri bu misyona en etkin katkı sağlayacak araçlardır. Bununla 
beraber, kütüphanelerin bu süreçteki rolüne ilişkin gerek akademik gerek 
uygulama alanlarında farkındalık ve araştırmaların yetersizliği, devlet 
düzeyinde ise herhangi bir politika geliştirilmemesi dikkatleri çekmektedir. 
Türkiye’de kütüphanelerin genel anlamda bir yasasının eksikliği, bu boşluğu 
daha da büyütmektedir. 

Çalışmada daha önce de sözü geçen halk kütüphanelerine yönelik bir sosyal 
inovasyon projesi olan ve farklı ekonomik, sosyal gruplara, özellikle de 
dezavantajlı kabul edilen kesimlere odaklanan Kütüphane e-Türkiye Pilot 
Projesi’nin yaygınlaştırılması durumunda, kültürel eşitsizliğin sınırlı ölçüde 
de olsa giderilmesi umudu bulunmaktadır (Çelik ve Küçük, 2015: 67). Çok-
kültürlü hizmetler için alt yapı oluşumu elbette öncelikli gerekliliklerdendir. 
En önemli adım ise yasal zeminde, özgürlükçü, eşitlikçi, çok-kültürcü, 
çoğulcu, farklılıklara açık bir çerçevenin yapılandırılmasıdır. Ancak bu 
sürecin sağlam bir zemine dayanması için, ilişkili tüm kurum ve kuruluşların 
nesnel, bağımsız, tarafsız biçimde konunun önemine ilişkin uzlaşımı ve 
koordineli biçimde sürecin işletilmeye başlatılması gerekir. Ülke çapında tüm 
halk kütüphanelerini ve ilgili kurum ve kuruluşları ilişkilendirecek biçimde 
bir planlama yapılması, hizmet verilen çevrelerde çok-kültürlü nüfusa ilişkin 
araştırmalara ve istatistiklere dayanan verilerin elde edilerek değerlendirilmesi, 
bu hizmetler için finans ve insan kaynaklarının belirlenmesi vb. pek çok konu 
acilen tartışılması gereken konulardır. Bilimsel araştırmaların yetersizliği 
de buna eklendiğinde hemen her düzeyde pek çok kesimin yükümlülükleri 
çoğalmaktadır. Ancak, gelişmiş bir topluma kavuşmanın yolu olası sorunlara 
çözüm alternatiflerinin geciktirilmeden ve günü birlik değil uzun vadeli 
biçimde tasarlanması olduğundan, bu anlamda da bir an önce yol almaya 
başlanmalıdır.

DİPNOT
1 IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)/ 

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (Metinde 
bundan sonra IFLA kısaltması ile anılacaktır).
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