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Her şey gibi bilginin de metalaştırılarak alınıp, satıldığı bir dünyayı kalıcı 
olarak inşa etmek isteyenler, işletme odaklı bir yaklaşımla “kütüphane 
kullanıcısı”na da “müşteri” kavramını giydirmeye çalışıyorlar. 

Tamamen halktan yana ve insanlığın ortak değerleri üzerinden ücretsiz 
hizmet üreten böyle bir kurumun, bilginin alınıp, satıldığı hızlı bir pazara 
dahil edilme çabası, insanlık adına utandırıcı bir yaklaşımdır. 

Günümüzde çok fonksiyonlu (Arşiv, Kütüphane, Enformasyon, 
Dokümantasyon gibi) işlevlere sahip olması nedeniyle “Bilgi Merkezi” 
olarak da adlandırılan bu bilgi ve belge merkezleri bir yandan mevcut 
iktidarların ideolojik yaklaşımlarına destek hizmetiyle görevlendirilmeye 
çalışılırken, diğer yandan bir tür düşünsel patent bürosu/pazarı işleviyle 
meşgul edilerek, iktidarların düşünsel yörüngesinde etki altına alınıyorlar. 

Türkiye’de son iki yüz yıldır özgürleşme ve modernleşme girişimleri 
her türlü engellemelere karşın bir biçimde sürdürülmeye çalışıldı. Ülke 
kalkınmasının eğitilmiş, nitelik kazandırılmış bireyler eliyle sağlanacağı 
yaklaşımı üzerinden “eğitim-öğretim” yapısını sürekli değiştirenler, bu 
sistemin gerek düşünsel, gerekse pratikte işlevsel altyapısını oluşturan 
bilgi merkezlerinin gelişmesi için, gereken çabayı göstermediler. 
Yapılması gereken yatırımları ve düzenlemeleri yapmadılar. Yapılan 
işlemlere ilişkin adımların birçoğu; günün gereksinimlerinden hareketle 
alelacele, eksikli ve yanlış atıldı. 

“Neden biz toplum olarak yeterince okumuyoruz?” diye timsah 
gözyaşlarıyla ağlayanlar, halk ve çocuk kütüphanelerinin olması 
gerektiği gibi çalışıp çalışmadığıyla samimiyetle ilgilenmediler. Örneğin, 
ülkemizde Okul Kütüphaneleri konusu çok önemli bir sorun haline 
gelmiş durumda. İlk ve orta öğretim okullarının kaçında gerçek bir okul 
kütüphanesi var? Ve ne kadarı işlevini hakkıyla yerine getirebiliyor? 
Sanki bu konuda her şey doğru yapılıyormuş gibi bir de “Z Kütüphaneleri” 
başlığı altında, MEB içinde dijital temelli -sanal kütüphane- başka bir 
çalışma başlatıldı. İşin ilginci, iktidarın yanında davranan kimi konuyla 
ilgili akademisyen ve uzmanlar da bu çalışmalara övgüler düzüyor, 
güzellemeler yapıyorlar.

Ayrıca demokrat nitelikli çevreler açısından da Köy Enstitülerinden 
başka “Okuma” işlevini bir amaç olarak odağına alan, yeni ve farklı 
yaklaşımları da pek göremez olduk. Her kavram gibi bu kavramında 
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içi sistem eliyle boşaltıldı. Bu gelişmeyi teknolojik değişmelerin etkisiyle 
bir ölçüde anlayabiliriz. Ancak, gerçek anlamda hiçbir toplumsal çevre, 
anılan konularla doğrudan ilgilenmiyor. Ortada bir sorun olduğu gerçeğini 
bile yeterince tartışmıyor.

İşte tam da bu nedenlerle Eğitim Bilim Toplum Dergisi’nin “Okuma ve 
Bilgi” başlıklı tematik dosya çalışması, anılan konuyu toplum merkezli 
tartışmaya açması nedeniyle oldukça önem taşıyor. Yazarlar konuya 
“Bilgi ve Belge Yönetimi” bilgi disiplini üzerinden bakarken, gerçekte 
hem ”okuma” hem de “bilgi” kavramına kamuoyuna katkı açısından 
farklı bir ışık tutuyorlar.

Hasan Sacit Keseroğlu “Okumak ve Köy Enstitüleri” başlıklı makalesinde 
Okuma olgusunu “Okumak, bir şeyi ifade eden simgeleri görme duyusu 
yoluyla algılamak ve zihinsel olarak anlamak eylemidir” tanımlamasıyla 
açıklıyor: Antik dönemlerden günümüze insanları okuma çabası eğitimi 
tamamlamak kadar, yaşamı biçimlendirip güçlendirmede de etkilidir diyor. 
Köy Enstitülerini ise “Türkiye’de eğitim sisteminin okuma konusunda en 
başarılı kurumlarıdır” diye açıklarken, okul yaşantısı sırasında okuma 
alışkanlığı olan öğretmenlerin, öğrencilerine okuma alışkanlığını daha 
kolay kazandırabildiği düşüncesini örneklerle açıklıyor.

Ayşenur Güneş ise toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli 
bireylerin, gezici kütüphaneleri kullanabilme durumlarını bilimsel bir 
yaklaşımla tartışıyor. Engelli bireylerin gezici kütüphaneye erişebilme 
ve gezici kütüphaneleri kullanabilmeleri konusunu irdelerken artık 
çevremizde pek göremez olduğumuz gezici kütüphane hizmetini ve 
bu hizmeti veren sistemi inceliyor. Türkiye’de sadece 32 adet gezici 
kütüphane bu hizmeti gerçekleştirmeye çalışıyor. Yazar, engellilere 
verilen hizmetlerin geliştirilmesi bağlamında da konuyu inceleyerek 
tartışıyor.

Güler Demir günümüzün en önemli konularından birini gündeme taşıyor. 
Çok kültürlü bir dünyada kütüphane kurumunda verilen hizmetlerin 
toplumun; birey ve gruplar açısından özgürlüklerinin yaş, cinsiyet, 
inanç, dil, kültür ve benzeri farklılıklarına bakılmaksızın eşit olarak 
verilebilmesi ve sürdürülebilirliği konusunu tartışıyor. Çok kültürlülük 
konusunu farklı düzeylerde tartışanların her zaman olduğu gibi eğitim 
ve kültür kurumları açısından ne kadar eksikli tartıştıklarını bu çalışma 
açıkça ortaya koyuyor.
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Güler Demir ve Ayşenur Güneş birlikte hazırladıkları diğer bir çalışmada 
“halkın üniversiteleri” olarak adlandırılmalarına karşın, işlevleri ve 
toplumsal yaşamın içerisindeki etki gücü yeterince anlaşılamayan bir 
kurum olan Halk Kütüphaneleri yöneticilerinin ideal kütüphane kavramına 
karşı metaforik algılarını konu olarak ele alıyorlar. Yöneticilerin çalıştıkları 
kütüphanelere ilişkin ideal kütüphane kavramına yaklaşımları ve anılan 
kurum için geliştirdikleri metaforik algılar bu çalışmanın inceleme alanını 
oluşturuyor. Kullandıkları yöntem ve elde ettikleri sonuçlar sosyal 
bilimlerin kurumları ele alış biçimlerine bir açılım getirebilecek nitelikte 
örnekler içeriyor.

Semanur Öztemiz, Elsa Bitri ve Bülent Yılmaz Ankara’da yaşayan 
bireylerin okuma alışkanlıklarını analiz eden bir çalışma yapmışlar. 
Söz konusu çalışmada bireyin sahip olduğu kişilik özelliklerinden, ait 
oldukları gruplara ya da bir parçasını oluşturdukları topluma kadar 
pek çok ögenin bireyin okuma alışkanlığı üzerinde belirleyici bir rol 
üstlendikleri gerçeğini anket tekniği üzerinden belgelemeyi deniyorlar. 
Araştırmanın evrenini oluşturan sayısal eksen dar olsa da elde edilen 
sonuçlar oldukça ilginç ve etkili. Çalışmanın sonucunda vardıkları 
çıkarsama bu durumu oldukça iyi açıklıyor. Yazarlar    “sosyal kişilik ile 
okuma eylemi arasında bulunan güçlü ve olumlu ilişki ‘bireyin düşünsel 
düzeyi ve çabası arttıkça, toplumsal duyarlılığı ve ussal alçak gönüllüğü 
artar’ ” diyorlar.

İlker Çakmakkaya sendika ve sendikal örgütlülük ile bilgi merkezleri 
ilişkisini tartıştığı çalışmasında yaşanılan sendikal hayatın sebep ve 
sonuç ilişkilerini bilgi kaynakları ve belgeler üzerinden gerek güncel, 
gerekse geleceğe dönük olarak incelenmesini kurumlaştıracak bir 
tartışmayı bilimsel bir disiplin içerisinde tartışmaya açıyor. 

Evet! Eğitim Sen artık bir Bilgi Merkezi kurmalıdır. Geçmişten günümüze 
eğitimcilerin toplumsal ve mesleki nitelikli mücadeleleriyle, dünya 
eğitimcilerinin hak mücadelelerini içeren yerli ve yabancı dilde birçok 
kaynak, belge ve artık müze objesi değeri kazanmış malzemeler böyle 
bir kurumda araştırmacıların hizmetine sunulmalıdır. Çakmakkaya bu 
konuda geçmişte yazılmış raporları da çalışmasına ekleyerek aslında 
tarihi bir görevi de yerine getiriyor ve ilgili çalışmaları bir araya getiriyor.

Mehmet Kemal Sevgisunar çalışmasında “gerçek” kavramını “bilgi” 
karşısında eşitleyerek Türkiye’de anılan konu üzerinden toplumsal süreci 
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irdeliyor. Egemen yapıların bilgi üzerindeki etki gücünü ve gerçeğin 
eğilip bükülmesi çabalarını gözler önüne getirirken, diğer bir taraftan 
da aslında konuya duyarlı olması gereken çevrelerin de, egemen 
gündemlerin peşinde savrularak gerçeğin kendisini önemsemeyi nasıl 
gözden kaçırdıklarını dile getiriyor.

“Okuma ve Bilgi” dosyası için emek ortaya koyan bütün yazarlara teşekkür 
ederken dosya dışında ele almamıza karşın Sibel Kibar’ın makalesiyle 
sayı içerisinde dergimize katkısını da anmadan geçemeyeceğiz. Yine 
Güler Demir’in bu dosyanın oluşumunda gösterdiği çaba ve katkılarda 
ayrıca anılmalıdır. 

Mehmet Kemal Sevgisunar


