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MERKEZLERİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE

About the Relationship between Institutional Information Centres and Syndicate, 
and Forming Labour Union

İlker Çakmakkaya*

Öz
Bu çalışma sendikal örgütlenme ve sendikal eğitim ile sendikanın bir parçası olarak 
örgütlenmiş olan kütüphane ve arşiv gibi bilgi merkezlerinin ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. 
Hali hazırda nesnelliğe kavuşmuş bir bilgi merkezinden bahsetmek maalesef mümkün değil. 
Konuyla ilgilenenler tarafından bazı materyaller toplanmış, ön hazırlık çalışmaları yapılmış, 
çeşitli raporlar hazırlanmış ancak bir türlü hayata geçirilememiştir. Konu üzerine genel bir 
kuramsal çerçeve oluşturmak bu makalenin temel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca konuyla 
ilgili ulaşabilen raporlar ve ilgili çalışmalar da ekte sunulmuştur.
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Abstract
This work is going to focus on information centres (library, archive and so on) of syndicates as 
a part of forming labour union and its education. Unfortunately, there is not any sample of those 
in the unions. There are some people, who have interested in the issues,have collected some 
items as spadework, and done some report about that. Nevertheless, it was not going to be made 
actual. This text is basically aiming to do a general cognitive framework about the information 
centres of syndicates. Attained reports and works will also be accessible on the appendix.  
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Giriş
Henüz olmayanı anlamak! Fiziksel varlığı tanımlanamamış olan bir nesneyi 
kavramak, anlamlandırmak! Oldukça zor bir biliş biçimidir. Birçok zaman 
istenilen sonucu vermediği tartışılmaz bir gerçeklik olmakla beraber hayal 
etmek yeni bir yaşamın ön koşuludur da. Anlamayı kolaylaştırmak için bir 
örneğe başvuralım, bir coğrafi keşif öyküsü: “Gerçek Avustralya, Tazmanya 
ve Yeni Zelanda, hayali bir harita sayesinde keşfedilmiştir” (Eco, 2014:230). 
Bu çalışma da ileride nesnel bir varlığa bürünebilecek olan bir sendika 
kütüphanesi, arşivi ve benzeri unsurlarıyla bir bilgi merkezi için “hayali bir 
harita” işlevi gören benzerlerinden bir tanesi olarak algılanmalıdır ve bütün 
metin bu bağlamda okunmalıdır. 

Kurumsal olarak örgütlenmiş kütüphane, arşiv ve benzeri bilgi merkezleri 
ile sendikanın eğitim ve örgütlenme çalışmaları arasında nasıl bir ilişki 
kurulabilir? Bu tür bilgi merkezi tiplerinin ilgili kuruma (özelde sendikaya) 
özgün bir biçimde yapılanması ne gibi fırsatlar doğurabilir? İlgili sendikanın 
güncel ve uzun vadeli bilgi ve bilgi birikim ihtiyaçlarının arasındaki açıya 
bir müdahale alanı oluşturması söz konusu mudur? Bunlar ve bunlara benzer 
sorular üzerinden kurum ile kurumsal bilgi merkezlerinin ilişkisini sendika 
ve sendikal örgütlenme ve eğitim süreçleri özelinde irdelemek bu çalışmanın 
temel hattını oluşturacaktır.

1. Kütüphane
Bir kütüphane ve kütüphanecilik alanının yetenekleriyle sendikal mücadele 
arasında bir bağ örmek mümkün müdür? Bu soru çok daha çeşitli alanlara 
uygulanabilir. Örneğin bir spor kulübünün, bir meslek derneğinin kendisine 
ait özgün bir konu kütüphanesinin varlığı o kurumun kurumsal kimliğiyle 
varlığını sürdürmesine, kendisini gündelik hayatta yeniden üretmesine nasıl 
bir katkı sunabilir? Bunun gibi soruları artırmak ve her bir özel alan için ayrı 
bir çalışma yapmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu örnek soru sadece 
okuyucuyu hem sendika özelinde hem de diğer konu başlıklarında daha 
derinlikli bir düşünmeyi provoke etme amacı taşımaktadır. Dolayısıyla burada 
sadece sendika özelinde yaklaşmak bu metinin konu sınırlılıklarından birisini 
oluşturmaktadır. Fakat genel anlamda kütüphanecilik ve bilgi bilim alanını 
ile toplumsal mücadeleler arasında kurulabilecek bağlar çok az çalışmanın 
konusu olmuştur. Yeni çalışmaların ciddi bir ihtiyaç olarak ortada bulunduğu 
tartışmasız bir gerçekliktir. “İnsani değerler, özgürlük, sosyal adalet ve 
kültürel çeşitlilik üzerine sağlam bir kütüphanecilik kurmak kütüphane ve 
bilgi emekçilerinin sosyal, siyasal, kültürel, yasal, ekonomik, teknolojik 
ve ideolojik sorunsallarla küresel boyutta sürekli ve inatçı bir mücadele 
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yürütmesini gerektirir” (Samek, 2007:43). Kütüphane ve bilgi emekçilerinin 
bu mücadele biçimlerinden birisinin de teknik ve bilimsel bilgi birikimlerinin 
aktif bir biçimde, sendika gibi diğer toplumsal örgütlenme biçimleriyle 
birlikte, insani değerler, özgürlük, sosyal adalet, kültürel çeşitlilik ve benzeri 
temeller üzerinde yeniden örgütlenmesinden geçmekte olduğu söylenebilir. 
Samek tarafından da tanımlanmış olan toplumsal ihtiyaçlar da göz önüne 
alınırsa sendika kütüphaneciliğini kuramsal bağlamda anlamlandırmak ve en 
kısa zaman içerisinde fiziksel varlığına kavuşturmak yakıcı bir sorun olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Mevcut durumda,sendika şubelerinde bulunan bir veya birkaç kitaplık ve 
bir miktar çeşitli kitap kütüphane olarak görülmektedir. Bunun dışında da 
her hangi bir özellikle kütüphane kavramına atıfta bulunulamamaktadır. 
Tam bu noktada bir kütüphane tanımına girmek yerine kütüphanenin temel 
amaçlarından birisini vurgulayarak anlam oluşturmaya çalışalım: “Toplumsal 
uygulamalar, ekonomi, ticaret, eğitim, bilim, politika, genellikle her tür 
uygulama alanları için gerekli belgeleri toplayıp saklamak, uygulamalara 
yardımcı olmak” (Baysal, 1991:7). Vurguyu “uygulamalara yardımcı 
olmak” bölümü üzerinde toplayarak ilerlemekte fayda var. Sendikal eğitim 
ve örgütlenme faaliyetlerini bir “uygulama” olarak düşünüldüğünde sendika 
kütüphanesinin nasıl bir “yardım” işlevi göreceğini tasarlamak gerekiyor. 
Doğrudan oluşturulacak olan dermenin içeriği ve konu temelindeki derinliği 
“yardım” eyleminin niteliğini de yükseltecektir. Bu ilgili derme kurumun 
güncel ve uzun vadeli ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulacak bir kurumsal 
politika (Öneri örnekleri için bakınız Ekler 1, 2 ve 3) ile belirlenmelidir. Sadece 
“yardımcı unsur” olarak da kavramamak gerekir meseleyi. Bilgi merkezini 
ve onun etkin kullanımını yaşam alanının merkezine taşımak bir politik, 
ideolojik duruşun, yaşam biçiminin de göstergesi olarak ele alınmalı ve konu 
bir de bu açıdan düşünülmelidir. Bilme, ilgili bilgiyi nesnel bilgi kaynaklarına 
dayandırma, bilgiyi kayıt altına alma gibi eylemlikler sendikal mücadelenin 
bir parçası mıdır? Yanıt evet ise bilimsel biçimde örgütlenmiş bilgi merkezi 
hayati bir ihtiyaç olarak açığa çıkar.

Bir konu kütüphanesi olarak ele alınan sendika kütüphanesinin derme 
kapsamı ve çalışma alanının gerektirdiği bir takım özgün derme oluşturma 
politikalarından söz ettik. Somut olarak ilerleyelim. Kuşkusuz bir sendika 
üyesinin öğrencilerine ödev verebileceği ve-veya kendi çocuğunun ödevlerini 
bulabileceği kaynaklardan oluşan bir kütüphane değil bu. Konu temelli 
yaklaşmanın önemi burada açığa çıkar. İhtiyaç duyulan konu başlıkları titiz 
bir çalışmayla belirlenmeli ve bu keskin bir politika olarak uygulanmalıdır. 
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İlgili konu başlıkları dışında kütüphane dermesini çok fazla genişletmemekte 
yarar vardır. Sendikacılık üzerine dünyada yazıp çizilen hemen her esere 
buradan erişim sağlamak burada bir ders kitabı, bir edebi eser ve benzeri 
bulmaktan çok daha önemli bir amaç olarak belirlenmelidir. Dolayısıyla 
sendikacılık, tarihsel gelişimi, eğitimi gibi konu başlıklarının derlenmesi ve 
sınıflama özgünlükleriyle küresel ölçekte anlam ifade eden bir kütüphanenin 
organize edilmesi hem konunun akademik temellerine hem de güncel sendikal 
mücadelenin merkezine bilimsel bir açıyla bakmak bakımından önemli bir 
katkı sağlayacaktır. Derme içeriği vurgusu, her hangi bir halk kütüphanesi 
ile konu kütüphanesi ayrımının karıştırılmasından yükseltilmektedir. 
Gereksinimin özgünlüğü kütüphanenin derme sınırlılıklarını da belirleyen ana 
unsur olacaktır.

2. Arşiv
Kütüphanelerden farklı olarak arşivler hem ekonomik mücadele hem de 
özellikle tarihsel ve ideolojik mücadelede sendikalar açısından vazgeçilmez 
özellikler taşıyan kuruluşlar olarak ayrıca varlıklarının zorunluluğunu 
dayatmaktadırlar. “Eğer tarih; kronolojiden, anekdottan daha çok bir havuz 
olarak düşünülseydi, bilimin görünümünde kararlı bir dönüşüm üretebilirdi” 
(Kuhn, 1996:1) Arşivler de bu havuzun en önemli birikim kaynağı ve 
kurumun belleği olarak ele alınabilirdi. Bu bağlamda arşiv kurumlarının 
yokluğunu ilgili yapının, sendikanın belleksizleşmesi, tarihsel bağlarından 
koparılması süreci olarak görmek mümkündür.Arşivleri ve arşivcilik 
yetenekleri gelişmemiş kurumlara, yapılara, toplumlara Alzheimer teşhisi 
koymak çok da zor olmasa gerek. Kendi özgün birikiminden yararlanmaktan 
yoksun kalmaya kadar evrilebilecek bir tehlikedir bu. En öz söylemiyle bir 
kurumun, yapının, toplumun belleği onun arşividir. Aksi halde bir takım 
sözlü anlatılar silsilesinin ötesine geçemeyen güdük bir “mişli geçmiş zaman” 
birikimine dönüşmek kaçınılmaz son olur.

Kurumsal arşiv birimleri, sendikanın ve sendikal mücadelenin belleği olmakla 
birlikte belge üretiminin ideolojik içeriği sebebiyle ayrıca önem kazanmaktadır. 
Özetle diğer bir sendikanın ve-veya hükümetin belge üretim biçimi ve içeriğiyle 
gösterdiği farklılıkların tamamı ideolojik açı farklarından kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla üretilen her bir belge ilgili olay üzerinde kurumun tutumunu ve 
diğer kurumlarla bakış açısı farkını ortaya koymaktadır. “Bazen aynı konu 
veya eylemle ilgili olarak birden fazla kurumun belge ürettiği görülür. Bu 
belgelerin arşivsel bilgi analizine tabi tutulması ile çapraz bağlantılar tespit 
edilerek neden-sonuç ilişkileri hususunda daha açıklayıcı gerçekliklere 
erişilebilir” (Özdemirci/Torunlar, 2015:18). Çapraz okumanın altı, toplu 
sözleşme görüşmeleri, yoksulluk ve açlık sınırlarının tespit çalışmaları, 
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güncel konular üzerine kaleme alınan bildiriler, iş yeri sorunlarında tutulan 
tutanaklar ve dava dilekçeleri dahil olmak üzere üretilen belgelerin tamamı 
açısından çizilmelidir. Bu tür bir okumanın gerçekleştirilebilmesi için ilgili 
arşiv belgesinin varlığı zorunludur. Somut bir örnek düşünelim: Sendikalı bir 
öğretmenin geçirdiği bir soruşturmanın tutanağına öğretmenin kendi kişisel 
arşivinden erişmenin sendika üzerinden bu belgeyi edinmekten daha kolay 
olduğunu söylemek abartı olmayacaktır (Bakınız Ek-4)1. Etkin bir arşiv 
kurumunun varlığının gerek pratik mücadelede gerekse ideolojik mücadelede 
nasıl güçlü bir işlev üstleneceği açık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Eğer başarılabiliyorsa, sadece kendi üyeleri üzerinden değil de tüm çalışma 
alanının tarihsel derinliğine inebilecek kadar detaylı ve kapsayıcı bir arşiv, 
belge dermesine sahip olunmasında yarar vardır. Böylece sendikanın faaliyet 
yürüttüğü alandaki bilgi birikimi, kullanıcılarının neredeyse gerçekliğin 
tamamına yaklaşabilecek düzeyde derinleşmesine olanak sağlayacaktır.
Bu durumda iyi örgütlenmiş bir arşiv biriminin gerçekliğin kendisini 
derlemek anlamına geldiğini vurgulamak gerekir. 

3. Öneriler:

3.1) Bilimsel danışma kurulu
Etkin ve verimli bir kurumsal bilgi merkezinin (kütüphane, arşiv, müze 
gibi) oluşturulması doğrultusunda ciddi çalışma yapacak bir bilim kurulu 
oluşturulmalıdır. Verili kurula nesnel çalışma zeminini incelemek için fırsat 
sunulmalıdır. Kurulun elde edeceği veriler üzerinden yapacağı değerlendirme 
ile birlikte bir gelecek vizyonu çizilmelidir. Bilgi merkezlerinin en üst organı 
bu tanımlı bilim kurulu olmalı ve kurul hem profesyonel sendikacılardan hem 
de kütüphane ve bilgi bilim uzmanlarından oluşan bir karma yapıya sahip 
olmalıdır. Özgün ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara dayanan sağlam 
bir bilgi merkezi yapısının oluşturulmasının temel koşutu bu kurul olacaktır. 
Dolayısıyla bu kurul gerek çalışma özgürlüğü gerekse karar alma yetkileri 
bakımından desteklenmeli ve bağımsızlıkları korunmalıdır. 

3.2) Derme politikasının oluşturulması
Hemen yer yerde karşılaştığımız en temel sorunlardan bir tanesi derme oluşturma 
sürecinde temel bir derme politikasının olmamasıdır. Hatırı kırılamayan 
üyelerin bağışları, kimi iyi niyetli kendi dermesini kurumla paylaşmak isteyen 
bağışçıların bağışları, konu sınırları aşan bir takım materyaller başta olmak 
üzere bir dizi gereksiz bilgi yığını oluşturan materyaller toplamı bunlara örnek 
sayılabilir. Bilgi ihtiyacının tanımlarken dikkat edilmesi gereken en önemli 
unsurlardan bir tanesi fazla, gereksiz bilginin ayırt edilmesidir. Gerekli bilgi 
terimi kavramsal olarak eksik bilgi kadar anlamayı güçleştirecek, ilgiliyi 
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azaltacak, amaca ulaşmayı engelleyecek fazla bilginin süzülmesini de 
içermektedir. Buranın altını kalınca çizilerek ilgili bilim kurulunun takdirine 
bırakılmalı ve sonuç olarak kurulun alacağı kararlarla yola devam edilmelidir. 
Arşiv dermesi için geriye dönük olabildiğince detaylı belge toplama sürecine 
girilmeli ve mümkün olduğunca çok belge dikkatli bir biçimde sınıflanmalıdır. 
Bazen bir konuyla ilgili birden çok belgeye ulaşılabilir. Bunlar konuya 
analitik bir yaklaşım sağlaması bakımından kullanıcıların aynı konuya ilişkin 
bütün belgelere aynı anda ulaşımı sağlanmalıdır. Bu erişim ilişkisi otomasyon 
programı seçiminde ayrıca göz önüne alınmalıdır. 

3.3) Mekan
İlgili bilgi merkezinin iyi örgütlenebilmesi için en önemli koşullardan bir 
tanesi tüm gerekleriyle düzenlenmiş bir mekâna sahip olmasıdır. Mekân unsuru 
temel mimari yapısı başta olmak üzere bütün özellikleriyle bilgi merkezi için 
özel olarak tasarlanmalıdır. Söz konusu tasarım sürecinde bilim kurulunda 
bulunan kütüphane ve bilgi bilim uzmanlarıyla mimarların ortak çalışması ilke 
olarak esas alınmalıdır. Bununla beraber, sendika bilgi merkezinin en azından 
imkânlar dâhilinde bir binanın içinde kurulması durumunda da iç tasarımın 
mutlaka uzmanların katılımı ile oluşturulması tercih edilmelidir. 

3.4) Uzman personel
Konusunda uzman bir ekip oluşturulmalıdır. Gerek her bir bilgi merkezi 
tipinin özgünlüklerine entelektüel derinlik sağlayacak nitelikte gerekse teknik 
alt yapı bakımından donanımlı bir ekip bilgi merkezini gerçek anlamda ete 
ve kemiğe büründürebilir. Seçilen uzman personel sahanın ihtiyaçları da göz 
önüne alarak lisansüstü eğitime teşvik edilmeli ve bilgi merkezi gelişimi 
ile güncel bilimsel gelişmeler arasında paralellik kurulmalıdır. Personelin 
niteliği bilgi merkezinin verimliliği bakımından oldukça kritik bir öneme 
sahiptir. Dolayısıyla personel seçimi aşamasında oldukça dikkatli olunmalı ve 
eğitimlerinin devamında da aynı titizlikte desteklenmelidirler. 

3.5) Otomasyon sistemi
Kütüphane ve arşiv için ayrı ayrı iyi tasarlanmış otomasyon sistemleri tercih 
edilmelidir. Sistemler için tercih yapılmadan önce çeşitli otomasyon sistemleri 
gerek teknik özellikler gerek performans-maliyet dengesi açısından incelenmeli 
ve raporlanmalıdır. İlgili rapor doğrultusunda yapılan seçim sonucu belirlenen 
programlar sağlanmalı ve hızla veri girişlerine başlanmalıdır.

Sonuç:
Bilimsel yöntemlerle örgütlenmiş iyi bir bilgi merkezi, kurumsallaşmanın, 
kurumsal kimlik oluşturmanın ve ilgili kurum ve kurum kimliğinin 
olgunlaşmasının özünü oluşturan etmenlerin başında gelmektedir. Basit 
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olarak arşiv sendikanın belleği, kütüphane entelektüel derinliği olarak 
da okunabilir. Ek olarak görsel işitsel materyal merkezi, müze gibi bilgi 
merkezleri de konunun merkezinde düşünülmelidir. Sendika ve örgütlenme 
merkezinde düşünüldüğünde aktif bir arşiv kurumu nesnel bir belge üretim 
ve yönetim merkezi olarak çalışmalı ve ilgili örgütlenme eylemliğini anlık 
olarak destekler nitelikte olmalıdır. Anlık, aktif, doğru desteği sağlayacak 
ve gereksinimi karşılayacak bir arşiv birimi dikkatli bir profesyonel ekip 
tarafından hazırlanmalıdır. Aksi takdirde bir takım belgeler yığınına dönüşüp, 
hiçbir ihtiyaca yanıt veremeyecek hantal bir bilgiler topluluğu olma riski 
ile karşı karşıya kalacaktır. Aynı tehlike sendikanın entelektüel derinliğini 
oluşturacak olan kütüphane içinde geçerlidir. Derme oluşturma politikası 
gerek nesnel, bilimsel perspektifi, gerekse estetik unsurlarıyla ilgili sendikayı 
ve onun örgütlenme faaliyetlerini etkin bir biçimde bütünlemelidir. Dolayısıyla 
yine profesyonel bir ekipçe oluşturulmalıdır. 

Kurum kütüphanelerinin ve kütüphaneciliğinin yapısı hemen her zaman 
bir tartışma konusu olmuştur. Bu tür bilgi merkezlerinin sınırlılıklarını 
belirlemek ve çalışma alanları konusunda keskin kararlar vermek oldukça zor 
bir uğraş olarak varlığını halen sürdürmektedir. Başka bir kurum kütüphanesi 
tartışmasına örnek olarak gazete kütüphaneciliğini düşünelim. “Gazete 
kütüphaneleri –adları ister arşiv, ister belge-bilgi merkezi olsun- gazetenin 
ürettiği bilgiyi, haberi, fotoğraf, kesik, slayt vb. belgeleri derleyip, düzenleyen, 
hizmete hazır duruma getiren; bir başka deyişle gazetenin belleğini oluşturan 
yerledir. Gazetenin geçmişe ilişkin bilgi ve belgesini, gerekli konuda 
istatistiklerini, güncel haberi destekleyecek bilgiyi, geleceğe ilişkin varsayım 
dayanaklarını bu kütüphaneler karşılar” (Keseroğlu, 1991:7). Keseroğlu’nun 
gazeteler özelinde altını çizdiği unsurlar sendikalar içinde ayrıca ele alınarak 
sendikalara özgün bir formatla geliştirilebilir. Gazete için yaşamsal bir 
biçimde geçerli olan fotoğraf, haber, slayt ve benzeri sendikalar için grev 
belgeleri, bildiriler, iş yeri örgütlerinin çalışmaları olabilir. Bu özgünlükler 
ilgili bilim kurulu tarafından tespit edilmeli ve hızla bilgi merkezince hayata 
geçirilmelidir. 

Bilgi merkezlerini bir “hayali harita” gibi ele alıp onu hayata geçirme 
çabaları çeşitli defalar denenmiştir. Fakat bir türlü gerçekleştirilememiştir. 
Girişimlerde bulunan Mehmet Kemal Sevgisunar ve Mutahhar Aksarı ilgili 
çalışmalarını, kendi hayali haritalarını (Bakınız Ek-1,2,3 ve 5) bu çalışmaya 
destek sunmak amacıyla paylaşmışlardır. İlgili paylaşımları da bu çalışmaya 
kendisinden önce tahayyül edilenlerle birlikte geleceğe dair daha nesnel bir 
perspektif edinme fırsatı sunmuştur. 
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Özetle bir sendika bilgi merkezinin, arşiv ve kütüphane başta olmak üzere 
müze, yayın merkezi, araştırma merkezi gibi birimlerle de eklemlenerek 
sendikal mücadelenin tarihsel, güncel, politik ve ekonomik açılardan ayrı 
ayrı ele alınarak titiz bir politikayla oluşturulması ihtiyacı her geçen gün 
artmaktadır. Kurumun bilgi merkezinin bilimsel bilgi birikimini temel alarak 
ve profesyonel işlevsellikle örgütlenmesi, sendikal mücadeleye sunacağı 
katkılar bakımından ayrıca önemlidir. 

DİPNOT
1 Türkçe Öğretmeni Sayın Ali Türkseven’e konuyla ilgili bir kişisel arşiv 

belgesini bizimle paylaştığı ve yayınlanmasına izin verdiği için teşekkür 
ederiz. 
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II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Osmanlıda oluşan çoğulcu, demokratik 
atmosferde ortaya çıkan ve günümüze değin süregelen eğitimcilerin zorlu 
mücadelesi, yaklaşık yüzyıl süren tarihsel bir dönemi geride bırakmıştır.  

Geçen zaman içerisinde binlerce eğitimci tarafından her döneme göre 
farklılık gösteren; dernek, birlik, sendika gibi farklı kurumların çatısı altında 
sürdürülegelen mücadele; bilindiği gibi çok sayıda insanın canına mâl olmuş, 
onbinlerce eğitimci, yaşanılan her döneme göre farklı acılara ve haksızlıklara 
uğratılmıştır. 

Ancak, andığımız bu süreç her ne kadar acı ve sıkıntılarla dolu bir geçmişe işaret 
etse de, verilen mücadele ile eğitim dünyasının  emekçileri, Türkiye sosyal 
tarihinde asla silinemeyecek önemli bir bölüm yazmışlardır. Bu dönemde 
Türkiye eğitimci hareketi bir yandan sosyal bir kimlik kazanırken, diğer bir 
yandan da, kendi  alanına ilişkin çalışma yaşamını yeniden düzenleyen zengin 
bir birikim yaratmıştır.  

Ayrıca eğitim emekçileri geride kalan bu süreçte sadece kendi meslekî ve 
bilimsel alanına ilişkin bir mücadele stratejisi sürdürmemiş, son yüzyılda 
ülkede yaşanılan siyasal ve sosyal mücadele sürecinin, emekçilerden yana 
sadık savaşçıları, yorulmaz destekçileri olmuşlardır.

Eğitim emekçileri açısından yaşanılan bu süreç, sadece pratik bir mücadele 
tarihinden ibaret değildir. Mücadele içerisinde yaratılan her kurum, ülke 
açısından neredeyse yeni bir örgütlülüğün, yeni bir mücadele tarzının 
kültürünü  oluşturan gelişmelere ve birikimlere yol açmıştır. Anılan bu 
birikim;binlerce kitap, rapor, bildiri, afiş, her türlü süreli yayın, fotoğraf, ses 
kaydı,görüntü ve yine her türden kayıt evrakı ile mücadele sürecinde anlam 
ifade eden kişisel eşyalar, sanatsal yaratılara karşılık gelmektedir. Oluşan 
bütün bu birikim, artık kişisel hafızaların, evlerin ve kişisel çabaların sınırları 
içerisinde  saklanabilecek sayıları çoktan geride bırakmıştır.

Egemen sosyal, kültürel yapının “toplumsal geçmişi unutturmak, olanı biteni 
yok saymak” üzere kurguladığı genel yaklaşım, önce Osmanlı’da, sonra da 
neredeyse bütün Cumhuriyet döneminde belirleyici bir temel politika olmuştur. 

Sözü edilen egemen çevreler hemen ellerinin altında olan ve kontrol 
ettikleri bütün kitle iletişim araçlarıyla mevcut insanlarımızın ve geleceğin 
umudu gençlerimizin belleklerinde kendi kurguladıkları sakat bir yaklaşımı 
kalıcılaştırmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’de toplumsal hafızanın- gerçek 
nedenleri bir türlü açıklanmayan- bir nedenle zayıflığı, emekçinin kendini 
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ve geçmişini bilmezliği(!), “tarih yalnızca egemenlere aitmiş  gibi” saptırıcı 
yaklaşımlarla sömürgen toplumsal bir kimlik oluşturulmak istenmekte, yıllar 
içerisinde verilen yoğun mücadelenin izlerinin üzeri; bilinçli yaratılan hafıza 
karartıcılığı ile örtülmek amaçlanmaktadır. 

“Gerçekte Türkiye’de emekçilerin kayda değer bir tarihinin olmadığı, olup 
bitenlerin sonu teröre çıkan bazı başı bozuk hareketler bütünü” olduğu gibi 
gerçekleri yok sayan,  saptırıcı ve planlı egemen propaganda faaliyetlerinin 
karşısında; emekçilerin kendi toplumsal belleklerini diri tutmaktan başka hiç 
bir silahları yoktur. Bu yaklaşım eğitim emekçileri açısından da geçerlidir. İşte 
tam da bu nedenle Eğitim-Sen Bilgi Merkezi bilimsel ve teknik gelişmelerin 
gerektirdiği en gelişmiş altyapı üzerinden ivedilikle hazırlanarak hizmete 
sokulması gerekmektedir. Ayrıca bu kurumun hazırlanarak hizmete sokulması 
benzer başka kurumlarında aynı konuda hareketlenmesine neden olacaktır. 
Bu çalışma Türkiye’nin sosyokültürel tarihine eğitim emekçilerinin gözüyle 
bakan bir tarih makinesi işlevi görecektir. Aynı zamanda bu konu başlıkları 
altında yapılan bilimsel çalışmaları sürdüren araştırmacılar için de emekçilerin 
cephesinde olup bitenleri gösteren bir bellek görevi görecektir.

Bu bir hayal değildir. Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde bu amaçla geçen yıl 
başlatılan arşiv ve kütüphane kurma çalışmaları anılan zaman içinde elde edilen 
materyalle giderek zenginleşmiş eğitimcilerin mücadelesini gelecek kuşaklara 
aktarabilecek, yukarıda anılan iki kurumun yanı sıra,mütevazı bir müzeyi de 
donatabilecek nitelikte bir  koleksiyon kuruma kazandırılmaya başlanmıştır. 
Ancak, elde edilen obje ve materyaller o kadar hızla çoğalmaktadır ki, konuyla 
ilgili olarak yola çıkılan amaçtan uzaklaşmamak, elde edilen materyali bir an 
önce değerlendirip, gerektiği gibi kullanıma sunabilmek için, ivedilikle bazı 
önlemler alınmalıdır. Sözü edilen bu önlemleri kısaca şu başlıklar altında 
sıralayabiliriz:

Kütüphane, arşiv ve müze gibi kurumlar dermelerinin sürekli gelişip artan 
yapısından  dolayı “organik” özellik gösterirler. Diğer bir deyişle tıpkı canlılar 
gibi düzenli olarak yeni kaynaklarla beslenirler ve genişleyip, büyürler. Zaten, 
bu devinimi kuramayan kurumlar  da zaman içerisinde- tıpkı canlılar gibi- 
giderek güçsüzleşir ve gündemden düşerler. Bu nedenle hızla çoğalan anılan 
özellikteki materyal birikiminin. Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde biriktirilmesi 
ve ayrıştırılarak, hizmete sunulmak üzere teknik işlemlerden geçirilmesi 
mevcut bu şartlar altında çok da mümkün değildir. 
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Çünkü, bu işlemler için ayrıştırılan odanın darlığı, sürekli başka kullanımlara 
açık olması en önemlisi de kütüphane, arşiv ve müzede sergilenecek özellikteki 
materyalin bu ortamda ayrıştırılması ve düzenlenerek işlemler dizgesine tabi 
tutulması çok da olası değildir. Ayrıca, bu birimlerin her birinin mevcut genel 
merkez binasında kurulabileceği ve işletilebileceği uygun bir bölüm veya 
ortam yoktur.

Bir taraftan sendika genel merkezinin günlük çalışma trafiği, diğer taraftan 
mevcut toplantı salonlarının başka kurumlar içinde açılarak çalıştırılması, 
yemekhane ve misafirhanenin de aynı ortamda olması ve anılan birimlerin 
günlük işlerlikleri, kurumun rutini gibi nedenler  yukarıda belirtilen olumsuz 
nedenlerden sadece birkaçıdır. Aynı bina içerisinde artık “Bilgi Merkezi” gibi 
çok işlevli ve nitelikli bir kurumun oluşturulması çalışmalarını daha fazla 
sağlıklı bir biçimde sürdürmek, geliştirmek, birimleri yaygın ve kurulu hale 
getirmek fiilen olası değildir.

Bu yüzyılda artık, yukarıda anılan her üç kurumda(kütüphane, arşiv, müze) 
kendisine has mimarî disiplinlere sahiptir. Kurulacak olan kütüphane, arşiv ve 
müze binaları münhasıran bu kurumlar için tasarlanıp, inşa edilirler. Çünkü 
teknik alt yapılarının kurulabilmesi ve kurumların en yüksek kapasitede 
işletilebilmesi için bu özel mimarîye gereksinim vardır. Ancak böyle bir 
gelişme ciddi bir zaman ve maddi alt yapı gerektirmektedir. O nedenle 
çalışmalar ilk elde hemen aşağıdaki şartlara sahip ve işlevli durumdaki uygun 
binalardan  birinde bir yer sağlanarak devam ettirilmelidir.

Bilgi Merkezi’nin kurulma sürecinde ivedilikle yapılması gereken; kurumun 
kısa vadede gereksinimini giderecek nitelikte,  gelecekte ise en az beş yıl 
süresince yeni bir binaya ihtiyaç duymadan hizmet üretilebilecek genişlikte-
yanyana iki dairede olabilir- başta sendikanın üyeleri olmak üzere, kuruma 
gereksinim duyan her yaştan insanın en kolay ulaşabileceği kentin merkezî bir 
yerinde ve mümkünse söz konusu binaların giriş üstü katlarında yer almalıdır. 
Gelecek yıllarda sendikanın anılan bu birimleri geliştikçe, benzer başka 
sendikal hizmet seksiyonlarını da içine alan ayrıca bir özel kompleks ya da 
site de yaptırılabilir. 

Yine, satın alınacak binanın iç dizaynı yaptırılırken amaca uygun yeni bazı 
düzenlemeler de yapılabilir. Kullanılacak büro mobilyaları ve dolaplar, raflar 
tanzim, teşhir rafları kurulacak her birime göre farklılık göstermektedir. Her 
birimin malzemeleri dünya standartlarına uygun olarak seçilmelidir. Çünkü 
kurumun üreteceği hizmet kadar, muhtemel kullanıcılara karşı yaratacağı fizikî 
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çekicilik de çok etkili olacaktır. Kurumun ciddiyeti açısından da tefrişatın bu 
anlayışla yapılmasında sayısız yararlar vardır.

Bilgi Merkezi personelinin de amaca uygun nitelikte ve profesyonel olarak 
alana dair konularda eğitim almış bireylerden seçilmesi gerekmektedir. Bilgi 
ve Belge yönetimi, iletişim mezunları yanı sıra eğitim ve siyaset alanına 
dair eğitim almış kişilerde kurumun gelişim evrelerine göre farklı zaman 
dilimlerinde geciktirilmeden devreye sokulmalıdır. Ayrıca, hizmetin kesintisiz 
sürdürülebilirliği için temel hizmetleri görecek(temizlik, yerleştirme, fotokopi, 
v.b.)nitelikte personele de gereksinim vardır. 

Yer satın alındıktan ve alınan binanın iç dizaynı yaptırıldıktan sonra, birimlerin 
faaliyete geçirilebilmesi için yaklaşık bir yıllık bir ön çalışma yeterli olacaktır. 

Kütüphane organik bir kurum olarak, hızla genişleyecek bir özelliğe   sahiptir. 
Ayrıca araştırmacıların (lisans ve lisansüstü düzeyde) kullanımı açısından 
da çok sayıda kullanıcının başvuracağı bir özelliğe hızla kavuşacaktır. 
Bilgi Merkezi’nin arşiv bölümü ise kütüphaneye göre daha az kullanıcının 
yararlanacağı ve yine kütüphaneye göre çok daha yavaş çoğalabilecek bir  
materyal yapısına sahip olacaktır. Müze malzemeleri de satın alınacak bu bina/
binalarda mütevazı boyutlarda uygun köşelerde  sergilenmeye başlanılabilir.

Oluşturulan Bilgi Merkezi her ne kadar  sendikanın mevcut yönetiminin 
oluşturduğu bir birimse de, konusu ve etki alanının tarihsel genişliği ve 
teknik gereksinimleri de göz önünde bulundurularak demokratik bir yönetim 
yapılanmasına büründürülmelidir.

Oluşturulan kurumda günlük- fiili olarak- çalışanlar olması gerektiği gibi , bu 
çalışanları teknik anlamda ve teorik düzlemde destekleyecek bir “danışman 
koordinatör”e, bu koordinatörün de içinde yer aldığı sendikanın genel basın-
yayın sekreterinin, ve konuyla fiilen ilgilenen iki öğretmenin (Mutahhar 
Aksarı, Nedim Durmuş) de bulunduğu bir “Yönetim Kurulu”na ve bu kurulu 
ve kurumun bu birimini denetleyecek, fikir geliştirecek sendika üyelerinin 
taleplerini kuruma yansıtacak geniş bir “Danışma Kurulu”na da ihtiyaç 
vardır. 

Ayrıca böyle bir kurumun yaşamasını ve gelişmesini temin edecek bir 
bütçenin de her yıl sendika genel merkez yönetimince temininin sağlanması 
yıl içerisinde gerek duyuldukça aynı yönetim tarafından  Bilgi Merkezi’ne 
kullandırılması gerekecektir.
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Ek-2:

“Eğitim-Sen Bilgi ve Belge Merkezi” Projesi
Günümüzde, Küreselleşme olgusunun kuşattığı bir dünyada neredeyse akla 
gelebilen her şeyin alınıp, satılabilir olduğu bir dünyada, ifade ettiği kapsam 
açısından, en geniş alanda alım ve satımı yapılabilen ve en geçerli meta; artık, 
doğrudan “bilgi”nin kendisi olmuştur. Bu nedenle, küreselleşme karşıtı bir 
cephede yer alan emek bileşenlerinin öncelikle, kendi iş kolları üzerinden 
başlayarak bilgiyi özgürleştirecek yeni bir süreci ivedilikle başlatmaları 
gerekir.

Bilgiyi özgürleştirmek ne anlama gelir?
“Bilgi”nin bütün insanlar tarafından parasız, herhangi bir çıkar ve herhangi bir 
nedenle kısıtlama olmaksızın kullanılabileceği ortamın sağlanması olayıdır. 
Ancak, yine günümüzde geçerli olan kapitalist ekonomik sistemlerin dayattığı 
gerçekler, anılan uygulamaya hiç de uygun bir yapıda değildir. 

İşte tam da bu nedenle, başta sendikalar olmak üzere, demokrasi ve 
özgürlüklerden yana bütün kurum ve bireylerin; bilgi’nin ve bilimin 
özgürleşeceği yeni bir dünya ve yeni bir sürece gidecek yolu açmak üzere, 
kendilerine düşenleri ivedilikle yapmaları gerekir.

Sendikaların bilginin özgürleşme süreci açısından kendilerine düşeni 
yapmaları ne demektir?
Öncelikle kendi kurumsal altyapılarını sağlamlaştırma programlarının 
uygulamaya başlanması, bu programı takip eden süreç içerisinde de başta 
kendi üyeleri olmak üzere konuya ilgi duyan herkesin herhangi bir harcama 
yapmadan bilgiye doğrudan ulaşabileceği bir ortamın oluşturulması demektir. 

Bu süreç öncelikle kendi mücadele tarihini görünür kılmakla başlatılmalıdır. 
Bu nedenle görsel işitsel kaynakların sayısal bir sisteme dönüştürülerek web 
ortamında kullanıma açılması uygun olabilir. Yine bu günden başlayarak 
geriye doğru kurum belge ve yayınlarının da görünür kılınması önemli bir 
aşamadır. Bu gün önerilen de zaten budur. Fakat bu çalışma gerçek bir “bilgi 
ve belge merkezi” kurulmadan kalıcılık sağlamaz. Belirli bir kitleye dönük 
hizmeti sağlar.

Ancak, bu çalışma bir yandan yürütülürken,diğer bir yandan devamlılığı 
sağlayacak yapılması gereken asıl çalışmaların ve programların belirlenmesi 
gerekir. Çünkü, yapılan bu çalışmalar gelip, geçici bir görünürlük sağlayacaktır. 
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Üzerinde bir genişleme ve geliştirme programı devreye girmez, işlem 
kalıcılaştırılmazsa bir süre sonra proje amaca hizmet edemez bir aşamaya 
ulaşır. 
            
Eğitim emekçilerinin ve buna bağlı olarak Türkiye’de emek/bilim eksenli 
yapılacak bilimsel çalışmaların devamlılığı ve gelişmesine hizmet etmez. 
Sadece, bir süre için web üzerinden sendika sitesinin daha çok kullanımına 
yol açar. 

Yapılması gereken asıl çalışmalar nelerdir?
Eğitim-Sen’in yapması gereken temel çalışma “Bilgi ve Belge Merkezi”ni 
kurmaktır.

Bu merkeze bağlı olarak arşivlenmesi gereken özellikte belgelerin arşivlenmek 
üzere ayrıştırılması, gereken arşiv teknik işlemlerinin yapılması, arşiv 
ortamının kurulması gereklidir.

 Yine arşiv özelliği taşımasının yanı sıra kurum müzesinde  sergilenebilecek 
özellikler de taşıyan bazı materyalin ayrıştırılıp sergilenebileceği müze 
ortamının oluşturulması, görsel işitsel malzemeler için de ayrı bir ortam 
oluşturulması gerekir.

Ancak, bütün bunlardan daha önemli olanı Türkiye’ eğitim emekçilerinin 
tarihine ışık tutacak özellikler taşıyan monografik nitelikteki kitap, 
ansiklopedik yayın, diğer referans kaynakları, raporlar, süreli yayınlar, afiş, 
bildiri ve broşürlerin süratle derlenmesi ve uygulanacak teknik işlemlerden 
sonra sendika kütüphanesinde hedef kitlenin hizmetine sunulması gerekir. 
Bu çalışmanın gerçekleşmesi için de bir kurum kütüphanesi oluşturmak ve 
hizmete açmak gerekmektedir.

Bu kütüphanenin içerisinde enformatik hizmet üretebilecek çalışmalar da 
ivedilikle başlatılmalıdır. Gelen araştırmacılara yardımcı olmak üzere hızla 
hizmet üretecek bir ya da iki  konu uzmanı kadroya kazandırılmalıdır.  
  
Yine öncelikle sendika tarafından yapılan yayınların yanı sıra, eğitim 
emekçilerinin, kuruma başvuran ya da hedef kitle içerisinde yer alan 
araştırmacıların kullanımına sunulacak bazı bibliyografik çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu konuda daha önce hazırlanmış benzer nitelikteki kaynaklar 
ise ivedilikle bu kütüphaneye kazandırılmalıdır. 
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---------Arşiv,
---------Kütüphane,
---------Görsel İşitsel Materyal merkezi,
---------Müze,
---------Araştırma, yayın  ve Bibliyografik Çalışmalar Merkezi 

gibi alt bölümlerden oluşacak “Eğitim-Sen  bilgi ve belge merkezi” Türkiye’de 
sıklıkla karşılaşılan “yapılanların ve yaşananların mücadele tarihinin yok 
edildiği” toplumun kendisini balık hafızası taşıyormuş gibi görmesine hizmet 
eden resmi yaklaşımın zafiyete uğratılması için böyle ciddi bir kurum ve 
programa gereksinim vardır.
           
Bu çalışmalar, Eğitim-Sen dünya emek ve eğitim bilimi dünyasında hak ettiği 
yeri almasında da çok olumlu bir etki sağlayacaktır.
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Ek-3: Sevgisunar, K. (2010) Eğitim-Sen Bilgi Merkezi Projesi: Kütüphane-
Arşiv-Müze

EĞİTİM-SEN

BİLGİ MERKEZİ 

PROJESİ

(Kütüphane-Arşiv-Müze)

ANKARA-2010
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Ankara’nın ülkenin başkenti olması, ona bir şehrin sahip olması gereken 
özelliklerden çok daha fazlasını üzerinde taşıma görevi verir. Yerleşik ve kentli 
bir kültürün somut göstergeleri arasında ise, sadece, kente ait mimari doku ya 
da, kent halkının sosyal yaşamı toplumsal değerler açısından belirleyici tek 
ölçüt değildir. Bu konuda başkentin diğer temel ölçütleri temsil eden birçok 
başka, toplumsal görevleri de bulunmaktadır. 

Yine Başkentin üzerine düşen en önemli toplumsal görevler arasında, 
ülkenin her türlü hak ve toplumsal özgürlükler mücadelesinde yaşananlar 
ve bu mücadelenin Türkiye’nin sosyal tarihine düşen bütün izlerini tarihin 
bilinmezlikleri arasında yok olmadan, gelecek kuşaklara aktaracak tedbirleri 
ivedilikle almak da vardır. 

Kenti, toplumsal süreçte temsil eden yegâne kurumlar yerel yönetimlerdir. 
Yerel yönetimler ayrıca, seçimle göreve gelinen ve yerel erki elinde tutan 
kurumlardır. Yerel yönetimin başında bulunanlar, kentin iradesini sandıktan 
aldığı güçle, gerek duyulan her platformda demokratik anlamda temsil etme 
yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşama 
ilişkin projeleri aynı zamanda yerel yönetimlerin de projeleri sayılırlar.  

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olan Eğitim-Sen de, sadece kamu 
emekçilerinin içerisinde örgütlendiği sıradan bir sendikal yapı değildir. 
Eğitim-Sen aynı zamanda yüzyılı aşkın bir süredir, hemen her koşulda verilen 
eğitim emekçileri mücadelesinin üzerinde yapılandığı köklü bir mücadele 
geleneğinin temsilcisidir. 

Çağdaş uygarlık seviyesine erişmek kaygısıyla yola çıkan toplumlar ancak 
demokratikleşebildikleri ve sivil inisiyatiflerini geliştirebildikleri oranda 
amaçlarına ulaşabilirler. Bu nedenle ülkede militarist özellikleri olmayan 
sivil toplum kuruluşlarının mevcut iktidar güçleri karşısında verdikleri her 
türlü hak ve özgürlük mücadelesi, bu mücadelede gelinen nokta, gelecekte 
demokrasinin teminatı olma açısından oldukça önemlidir.

Başka bir deyişle toplumsal tarihe düşülen somut izler, o ülkenin 
demokratikleşmesinin kilometre taşlarıdır. İşte, sadece bu nedenle bile, bu 
projelerin hayata geçmeleri çok önemlidir. Gelecek kuşakların bu kurumları 
ve onların mücadele tarihlerini tanıyabilmeleri için, anılan kurumların kültürel 
kurumlaşmalarının tamamlanması gerekir.

Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde son birkaç yıldır yukarıda belirtilen bütün bu 
neden ve kaygılardan hareketle önemli bir çalışma başlatıldı. “EĞİTİM-SEN 
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BİLGİ MERKEZİ” adını taşıyan bu çalışma ile eğitim emekçilerinin yüzyılı 
aşan mücadele tarihinde dernekler, sendikalar ve birlikler içerisinde verdiği 
mücadeleyi içeren kitap, dergi, broşür, fotoğraf, afiş, el notları, kartvizit, 
kurum defterleri vb. ile diğer her türlü ilgili notlar, özel eşyalar Türkiye’nin 
dört bir yanından toplanarak bir araya getiriliyor.

Amaç, Eğitim emekçilerinin mücadelesini araştıracak, inceleyecek bilim 
insanlarına, araştırmacılara, verilen mücadeleyi öğrenmek isteyen genç 
kuşaklara yardımcı olabilecek bir bilgi ve belge merkezi kurmaktır. Evet! 
Bu proje ile Eğitim emekçilerinin kütüphanesi, arşivi ve müzesi kurulması 
hedeflenmektedir. 

Çalışmanın başlangıcından günümüze değin, genel merkezde beş bini 
aşkın materyal bir araya toplanmış ve halen toplanmaya devam etmektedir. 
Bu nedenle ilk elde büyük bir apartman dairesinde bu materyalin bir araya 
getirilmesi sağlanarak ayrıştırma ve sınıflama ve kayıt işlerinin uluslararası 
standartlara uygun bir nitelikte yapılması ve hizmete sunulacak daha büyük 
bir “Bilgi Merkezi”nin inşası sağlanana kadar, gerekli her türlü altyapının 
hazırlanması hedeflenmektedir. 

Sözü edilen büyüklükte ve merkeze yakın bu apartman dairesinde öncelikle 
uluslararası standartlara uygun kitap rafları, teknik donanım ve yazılım, arşiv 
için gerekli nem ayarlı dolaplar ile uygun iç tasarımın yanı sıra ve bütün bu 
işleri gereğince yapabilecek personelin de sağlanması gerekmektedir.  

Sendika Genel Merkezi’nin fizikî alt yapısı giderek artan bu materyali gereği 
gibi barındırmaya uygun değildir. Ayrıca, hızla biriken bu materyalin yine aynı 
hızla ayrıştırılarak bulunması gereken birime göre sınıflandırılarak kayıt altına 
alınmaları gerekir. Hızla artan bu birikim gerekli tedbirler alınıp, harekete 
geçilmezse, bin bir sıkıntı içerisinde toplumsal sorumlulukla her türlü olumsuz 
koşula rağmen saklanıp, korunarak bu günlere ulaştırılan bu çok kıymetli obje 
ve materyalin istemeden de olsa zarar görmesine neden olabilir.  

Ayrıca, Çankaya ilçe sınırları içerisinde yakın gelecekte projede sözü edilen 
içerisinde Müze, Arşiv ve Kütüphanenin yanı sıra internet kullanım salonları, 
toplantı salonlarının da yer aldığı Büyük Bilgi Merkezi’nin inşasının 
gerçekleştirilebileceği uygun bir bölgede arsa tahsisi ya da arsanın uygun 
şartlarda satışı da çalışmaları başlatılan kurumun ilk olarak bir apartman 
dairesinde  ilk çalışmalar başlatıldıktan sonra hayata geçirilmelidir.
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Ek-4: Eğitim Sen üyesi emekli öğretmenlerden Ali Türkseven’e açılmış 
soruşturmalardan bir tane örnek:
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Ek-5: 
Eğitim-Sen’in “Düzenli Bir Arşiv”i Ne Zaman Oluşturulacak?

Mutahhar Aksarı
Batıkent Lisesi İngilizce Öğretmeni

muaksari@superonline.com
   
Yanıtım: Hemen şimdi!
Çünkü; yarın çok geç olacaktır…

***
6 yıl geriye giderek konuya girmek istiyorum. 14.8.1994 tarihinde Nedim 
Durmuş (Eğitim-İş Kurucusu ve Tarih Öğretmeni) ile birlikte “EĞİT-SEN ve 
EĞİTİM-İŞ Genel Merkezlerine Çağrıdır…” başlığı ile arşiv konusunda dilek 
ve önerilerimizi sıralamıştık:

“(i)- İvedilikle iki sendika tüm örgütüyle (genel merkez, şube, temsilcilik) 
açacağı bir kampanya ile kuruluş ve hatta girişim aşamasından günümüze 
değin sendikal faaliyetin her çeşidine ilişkin belge, yazı, fotoğraf, video kaset, 
kaset, yayımlanmış yazı, yayın (kitap, dergi, broşür, bildiri, basın açıklaması…
v.b.g.) örneklerini Genel Merkezlerine toplamalıdır.

(ii)- Birlik sağlandıktan sonra bunlar Genel Merkezin bulunduğu yerde 
birleştirilmeli ve birleşik sendikanın bünyesinde oluşturulacak “Arşiv ve 
Dokümantasyon Merkezi”nde toplanıp, derlenmelidir. 

(iii)-Beş yıllık süreyi kapsayan bu çalışmaların daha sonra Birleşik sendikanın 
çalışma programında belirlenecek hedef ve faaliyetlerle bütünleştirilmesi 
yoluna gidilmelidir.
   
Yorucu ve hayli pahalı olmakla beraber böyle bir çalışmaya ilişkin önerimizin 
ilgili tarafından değerlendirileceğini umuyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyoruz…

NOT:    
Sendika üyesi iki öğretmen olarak bu çalışma sırasında bizden istendiği 
taktirde –istenen katkının ne olduğu ve koşullarımız göz önünde tutulmak 
kaydıyla- katkı yapmaya istekli olduğumuzu belirtiriz.”
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Üzülerek belirteyim ki bu çağrımız gereken sonucu vermedi. Bir tek Dr. 
Niyazi Altunya’nın “Eğitim İş Deneyimi” adlı belgesel kitabında –sayfa 220-
221- yer aldı.

*** 
    
Altı yıl geçti bu çağrının üzerinden. EĞİTİM SEN, bu kez 18.04.2000 tarih ve 
00/000/225 sayı ve “Arşiv Konusunda Yetkilendirme” konulu ve genel Başkan 
Kemal Bal imzalı bir davet mektubu ile beni görevlendirdi. Çok sevinmiştim 
bu görevlendirmeyi alınca. Yıllar önce Nedim Durmuş ile kurduğumuz proje 
gerçekleşecekti. Aşağıya bu mektubu alıntılıyorum:
    
“Sayı: 00/000/225
Konu: Arşiv Konusunda Yetkilendirme

18.04.2000
     
Sayın Mutahhar Aksarı

Sendikamızın düzenli bir arşiv oluşturma gereksinimi doğmuştur. Arşivin 
düzenlenmesinde yetkilendirilmeniz Merkez Yönetim Kurulumuzca 
kararlaştırılmıştır.
     
Katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kemal Bal
GENEL BAŞKAN”

     
25.04.2000 tarihli “Eğitim Sen Merkez yönetim Kuruluna / Ankara” başlıklı 
bir dilekçe ile “Arşiv” konusundaki çalışmalarımı şöyle sunmuştum:
     
“Üyesi olmaktan onur duyduğum sendikamın 00/000/225 sayı ve “Arşiv 
Konusunda Yetkilendirme” konulu Merkez yönetim Kurulu kararı 
doğrultusunda üzerime düşen görevin gereği olan ön çalışmaları yaptım.
      
Konuya ilişkin raporum ektedir.
      
Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda ve kararlarınızda başarılar 
dilerim.”
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3 sayfa tutan raporum bu dilekçeye ekliydi. Bu raporu da sizlerin görüşüne 
sunuyorum.

“RAPOR
A-Niçin Arşiv?

Arşiv; en genel anlamıyla yazılı, sesli ve görsel tarihi belgelerin 
Bilimsel ve nesnel bir bakış açısıyla gelecek için korunduğu yerlerdir. 
Bir başka deyişle tarihin soluk alıp verdiği mekânlardır. Atatürk; 
Türk Tarih Kurumu’na 1931 yılının Ağustos ayında yazdığı mektupta 
şöyle demektedir:”Tarih yazmak yapmak kadar önemlidir. Yazan 
yapana sadık kalmazsa, değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir 
nitelik alır.”
     
Sendikamız Eğitim Sen, yüzyılı aşkın çağdaş, laik, demokratik ve 
aydınlık eğitim mücadelesinin geleneğini sürürden günümüzdeki 
halkasıdır. Bu noktadan yola çıkarak Arşiv oluşturulması kararının 
verilmesi sevindirici ve kutlanası bir karardır.

B-Nasıl Bir Arşiv Kurulmalıdır?

Yüzyılı aşkın eğitim mücadelemiz konusunda tek tek kişilerde 
var olan belgeler nesnel ve bilimsel bir tarih yazımını ne yazık ki 
engellemektedir. Eğit-Der EĞİTİM MÜZESİ de kısıtlı belgeleri 
korumakta ve yetersiz kalmaktadır.

Bugüne değin –Köy Öğretmenleri Dernekleri, TÖDMF, TÖS, 
TÜRKİYE İLK-SEN, TÖB, TÖB-DER, EĞİT-DER, EĞİTİM-İŞ, ve 
EĞİT-SEN- kurduğumuz dernek ve sendikalarımızın arşiv konusuna 
yaklaşımları “Depolama ve dosyalama” biçiminde olagelmiştir. Sık sık 
yaşanan darbelerle de pek çok belgemiz yok olmuştur.

Bu nedenle; arşivimiz şimdilik 1990’daki sendikalarımızın kurulduğu 
tarihlerden başlamalıdır.

“Bilgi çağı, Bilişim Çağı, Teknoloji Çağı” olan 20. yüzyıla yakışan 
ve dünün eksiklerinden arındırılmış, bilimsel ve nesnel ölçütlerin 
kullanıldığı bir arşiv kurulmalıdır.
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C-Arşivin Oluşum Süreci

Konuya ilişkin araştırmalarım sırasında daha önce TRT, Mülkiyeliler 
Birliği ve HAGEM (Halk Kültürünü Geliştirme Merkezi)’in arşivlerini 
kurmuş yetkili bir uzmandan derlediğim bilgilere göre arşivin oluşum 
süreci şöyle sıralanabilir:

• Arşiv için uygun bir mekân sağlanması,
• Proje ve bütçenin hazırlanması,
• Arşiv çalışmalarını yürütecek bir ekibin oluşturulması ve eğitimi,
• Dökümanların tasnifi ve kayıt işlemi,
• Bilgi fişlerinin hazırlanması,
• Raf düzenine geçilmesi,
• Katalog çalışmalarının yapılması,
• Dökümanların teknik özelliklerine göre seçilmesi (film, fotoğraf, dergi, 

kitap…vbg.),
• Dosyalama-kutulama-ciltleme v.b.g çalışmalar,
• Arşivin hizmete sunulması.

D-Arşivin İçeriği

Kurmayı düşündüğümüz arşivin içeriği şöyle oluşturulabilir:

• Sendikamızın süreli yayınları (eğitim ve yaşam, gazete…),
• Eğitim seminerlerinin ses ve görüntü kayıtları,
• Eylemlerimizin görüntü kayıtları,
• Etkinliklerimizin yazılı ve görsel basın organlarındaki yansımaları (haber 

ve köşe yazıları),
• DEK (Demokratik Eğitim Kurultayı) v.b.g çalışmalarımız,
• MEB ile yapılan yazışmalar,
• Genel Kurullarımızın ses ve görüntü kayıtları,
• Sendikamızın çıkarttığı kitaplar ve kitapçıklar,
• Basın açıklamaları,
• Başkanlar kurulu çalışmaları,
• …
• …
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E-Arşivin yürütülmesi 

 Öncelik şunun bilinmesinde sonsuz yarar vardır: Arşivler kurulduktan 
sonra işlevleri biten oluşumlar değildir ve böyle görülmemelidir. 
Aksine; arşivler canlı birer organizma olup, kurulduğu andan itibaren 
sürekli olarak oluşumunun ve gelişiminin sürdürülmesi gereken 
yerlerdir.

     
 Ayrıca benim gibi sendika üyelerinin –belli bir bakış açısı olmasına 

rağmen nesnel olmakta zorlanacağı ve yer yer duygularının öznel bakış 
açısı ile özlemlerinin yedeğinde belgelere yaklaşacağı varsayımından 
yola çıkarak- arşivin yürütülmesinde görev almaları sakıncalı olacak 
ve belgelerin değerlendirilmesi ile korunması bilimsel bir yaklaşımla 
gerçekleşemeyecektir. Ne denli eğitiminden geçersek geçelim, yukarıda 
sözünü ettiğim yanlışı yok etmemiz mümkün değildir. Bu gerçeğin 
farkında olduğumuz için Merkez Yönetim kurulu üyeleri olarak 
böyle bir arşivin oluşturulması kararını aldığınız sanmaktayım.

    
 Bu nedenlerle; arşivin yürütülmesi şöyle olmalıdır:

• Uzman bir kadronun istihdamı düşünülmelidir.
• Sendika üyeleri hiçbir biçim ve yolla arşivde görev üstlenmemelidir.
• Uzman görüşlerinden yola çıkarak “Arşiv Yönergesi” hazırlanmalıdır.
• Sendika seçimleri ve olası yönetim değişiklikleri arşivin yürütülmesine 

zarar vermemelidir.
• Uzman kadronun öneri ve görüşleri yönetimlerin bakış açılarıyla 

değiştirilmemelidir. 
• Uzman kadronun sürekliliği sağlanmalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
1- Yüzyılı aşkın eğitim mücadelemizin günümüzdeki halkası olan EĞİTİM 

SEN’in arşiv kurma düşüncesi/kararı çok yerinde ve anlamlı bir düşünce/
karardır.

2- Bugüne değin sürdürülen “Depolama ve Dosyalama” yoluyla arşiv 
oluşturma yerine günümüz ve çağımız gerçekleriyle örtüşen bilimsel ve 
nesnel bir arşiv kurulmalıdır.

3- Kesinlikle uzman bir kadronun  denetimi ve gözetiminde arşiv çalışmalarına 
başlanmalı ve sürdürülmelidir.
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4- Uzman kadronun istihdamı olası yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek 
bir sürekliliğe kavuşturulmalıdır.

5- Uzman kadronun öneri ve görüşleri yönetimlerin bakış açılarıyla 
değiştirilmemelidir.

6-  Sendika üyelerinin arşivde görevlendirilmeleri yaklaşımından uzaklaşılmalı 
ve profesyonel bir kadroyla arşiv hizmetlerinin yürütülmesi sağlanmalıdır.

7- Uzman kadronun görüşlerinden ve örnek çalışmalarından yola çıkılarak 
“Arşiv Yönergesi” hazırlanmalıdır.

8- Arşiv için uygun bir mekân sağlanmalıdır.

9- Arşiv için gerekli parasal kaynaklar süreklilik gösterecek biçimde 
belirlenmeli ve gereği yapılmalıdır.

10-Şimdilik sendikamızın kurulduğu 1990 yılından başlayan bir arşiv 
oluşturulmalıdır.

11-Daha sonra EĞİTİM SEN KÜTÜPHANESİ de kurulmalıdır.

12-Arşiv ve Eğitim Sen Kütüphanesi’nin bizlere kazandırdığı bilgi ve 
deneyimden yola çıkarak –Köy Öğretmenleri Dernekleri, TÖDMF, TÖS, 
TÜRKİYE İLK-SEN, TÖB, TÖB-DER- dönemlerini de kapsayacak daha 
büyük bir arşiv düşünülmelidir.

13-KESK ve KESK’e bağlı tüm sendikalarda da benzeri arşivlerin 
oluşturulması, EĞİTİM SEN  tarafından KESK karar organlarına taşınmalı 
ve kurulmasına önderlik edilmelidir.”

*** 
   
 EĞİTİM SEN Merkez Yönetim Kurulu Temmuz 2000’de yapılan seçimlerle 
değişti. 2002 yılının temmuz ayına değin sürecek bu yeni Yönetim’e –Kemal 
Ünal ve Adnan Gülpunar dışında- gelişmeleri bir kez daha anımsatmak 
istedim.
   
Beklentim ve umudum dilerim karartılmaz!
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Çünkü; ben, tarihimizi başkalarından eksik ve yanlış öğrenmek istemiyorum. 
Kişisel ve nesnel olmayan değerlendirmelerle karşılaşmak istemiyorum.
    
Soruyu yineliyorum:Eğitim-Sen’in “Düzenli Bir Arşiv”i Ne Zaman 
Oluşturulacak?
   
Yanıtım: Hemen şimdi!
   
Çünkü; yarın çok geç olacaktır…
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