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Öz
Tarihsel süreçte, ataerkil düzen, erkek hegemonyası ve geleneksel cinsiyet rollerinin etkisi ile 
ev kadınının sosyo-ekonomik anlamdaki “kimliksizlik” sorunu, kadını erkeğe ve eve bağımlı 
biçimde konumlandıran anlayışı üretmekte,bu aynı zamanda kadının eğitsel, kültürel ve 
sosyal gelişimine de olumsuz etki yapmaktadır. Bu sorun, gelişmiş ülkelerde dahi varlığını 
sürdürmekle beraber, doğal olarak en fazla gelişmekte olan toplumları etkisine almaktadır. Bu 
çalışmada, söz konusu sorunun çözümünde etkisi olan kurum ve kuruluşlar ile ağırlıklı olarak 
halk kütüphanelerinin rolü irdelenmiş; Kastamonu ili sınırları içerisinde bulunan konuyla 
ilişkili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve bir anket araştırması ile de 
çalışma desteklenmiştir. Bu amaçla görüşülen kurum ve kütüphaneler, Kastamonu Halk Eğitim 
Merkezi, Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü,  Kastamonu İl Halk Kütüphanesi ve 
Kastamonu Belediye Kütüphanesi’dir. Bunlara ek olarak, rastgele seçilmiş 122 ev kadınına 
uygulanan anket ve söz konusu ev kadınları ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ile 
kadınların gereksinimleri saptanarak değerlendirilmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, kültür, ev kadını, feminizm, halk kütüphanesi, yeşil kütüphane, 
yaratıcı alan.

Abstract
In the historical process, the effect of patriarchal order, male hegemony and traditional gender 
roles and the problem of the housewife being “unidentified” in the socio-economic sense; creates 
an apprehension of positioning the woman in a male and house dependent manner, and also has a 

* Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 
Kastamonu, Türkiye /  gulerdemir2009@gmail.com, gulerdemir@kastamonu.edu.tr

 Assistant Professor, Kastamonu University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Information and 
Record Management, Kastamonu, Turkey.

 Geliş Tarihi / Received: 24.09.2016   - Kabul Tarihi / Accepted: 24.09.2016 

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

58

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

negative effect on the educational, cultural and social development of the woman. This problem 
continues to exist even in developed countries, naturally, its greatest impact is on developing 
societies. In this study, the institutions and organizations that have effect in the solution of the 
problem and, mainly the role of public libraries are examined; and the interviews, observations 
and a questionnaire survey with related institutions and organizations in Kastamonu Province 
support the study. The institutions and libraries interviewed for this purpose are Kastamonu 
Public Education Center, Kastamonu Provincial Directorate of Turkish Employment Agency, 
Kastamonu Provincial Public Library and Kastamonu Municipal Library. In addition to this, the 
survey applied to 122 randomly selected housewives and the findings obtained from interviews 
with aforementioned housewives and the needs of women are evaluated and suggestions are 
presented.

Keywords: Education, culture, housewife, feminism, public library, green library, library 
makerspace.

Giriş
İnsanı diğer canlılardan ayıran temel farklardan biri diğer canlıların doğa 
koşullarına uyumlu bir yaşam sürdürmesi, insanın ise doğaya karşı güçsüzlüğü 
nedeniyle doğa ile kendisi arasında uyum mekanizmaları üretme çabalarıdır. 
Tarih öncesi dönemlerden bu yana insan doğayı tanıdıkça ve daha çok da 
başlangıçta deneme yanılma yolu ile bilgilerini artırdıkça doğaya hâkim olmaya 
başlamıştır. Yiyeceklerin toplanması, taşınması, sınıflanması, korunması, ekim, 
biçim, hayvanların evcilleştirilmesi gibi güncel gereksinimlerle bilgilerin 
edinilmesi ve diğerlerine aktarımı eğitim süreçlerini başlatan etkenlerdir. Bu 
süreçler sanayi devrimi ve sonrasında gelişen bilim ve teknoloji üretimi ile 
hızlanmıştır. Söz konusu süreçlerin bir önemli özelliği de aynı zamanda kendi 
eğitsel ve kültürel dinamiklerini üretmeleridir. Eğitim ve kültür birbirleri 
ile kendiliğinden ilişki oluşturan, biri diğerini pekiştiren, yerel, evrensel ve 
daha pek çok nitelikleri olan kavramlardır. Günümüzün insanlığı bugünün 
olanaklarını milyonlarca insanın zihinsel, bedensel çabası ile oluşan, gelişen 
birikimi kanalı ile elde etmiştir. Anılan birikimi biçimlendiren eğitim ve kültür, 
sürekliliği, doğallığı, kendiliğindenliği, etkileşimli olması, kurumsallığı 
ve aynı zamanda kurumsallık dışında da gelişmesi gibi pek çok boyutu ile 
oldukça da karmaşık ilişki ağlarını içerir.  Eğitim, bebeklikle başlayan, aile, 
çevre, okul, okul dışındaki yaşam, iş ve sosyal ilişkiler ile varlığını sürdüren 
bir olgudur. Bu olgunun bileşenleri doğası gereği kültürden bağımsız değildir. 
Örgün eğitim kurumları eğitimin belirli amaçlarla, resmi, doğrudan ve planlı 
biçimde düzenlenip gerçekleştirildiği ortamlar iken; halk eğitimi, dershaneler, 
çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim programları veren kuruluşlar ve benzerleri 
yaygın eğitimi organize ederler. Aile, eş-dost, arkadaş çevresi, okul, medya 
ve iletişim araçları ve sosyal dış çevre; bunların hepsi eğitimin ve kültürün 
yapı taşlarını örer. Anılan tüm bu yapılanmalar arasında kütüphane, kendine 
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özgü ortamı, yapısı ve kaynakları ile eğitsel ve kültürel gelişimi desteklemesi 
anlamında güçlü bir role ve öneme sahiptir.

Demokrasi ve eşitliğin içselleştirildiği toplumlarda ilerlemenin ön koşulu; 
eğitimin hiçbir ayırım gözetilmeksizin tüm yaş, cinsiyet, ırk, inanç ve 
toplum gruplarına hak olarak tanınmasıdır.  Yerel, ulusal ve evrensel düzeyde 
kalkınma da zaten ancak bu ilkenin benimsenmesi ile sağlanır. Moderniteye 
bitmemiş bir olgu olarak bakan ve yeterince sorgulanmadığından yola çıkan; 
aynı zamanda da öznellik alanının kollektif bilince yenik düştüğünden; 
değersizleştirildiğinden yakınan Jürgen Habermas (2012) “Öteki” Olmak 
“Öteki”yle Yaşamak”adlı yapıtında ötekine yaşama alanı açmak ve bireylerin 
eşit haklarla bir arada yaşaması üzerine irdelemelerde bulunurken bunun 
aksinin demokrasi ile uzlaşmayacağı sonucuna varır. 

Bir kategorileştirme kavramı olan ve hem güncel alanda hem de pek çok 
disiplin alanlarında – felsefe, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi- 
sorgulamalara yol açan “öteki” , ‘biz’ olmayan demektir. Gerek tarihsel süreçte 
gerekse günümüzde ırk, etnisite, inanç, dil farklılıklarının ötekileştirmeye yol 
açabilmesi söz konusu iken, kadınlar, bu anlamda yapılabilecek bir sınıflamanın 
en fazla hedefi olan gruplardan biridir. Ev kadınları, yaygın geleneksel rol 
ve modelleri ile bir taraftan sorumluluklarının daha çok ev ve aile merkezli 
yoğunluğu bir taraftan da toplumsal olarak arka planda tutulmalarına yönelik 
eğilim nedeni ile belki de en fazla “öteki” olan gruplardır.  Özellikle az gelişmiş 
ve gelişmekte olan toplumlarda daha da öne çıkan bu durum kadınları psiko-
sosyal anlamda olumsuz etkilemekte; şüphesiz ev içi içindeki aktivitelerinin 
azımsanmayacak önemine karşın kendilerini üretimden, toplumdan dışlanmış 
hissetmelerine neden olmaktadır. Üstelik bu ayrıştırmanın çalışan hemcinsleri 
tarafından yapılması dahi söz konusudur. Ev kadınını içine itildiği bu kaotik 
durumdan çıkarmanın yollarından biri eğitsel ve kültürel gelişimine destek 
sağlamak; böylece hem özgüvenini hem de toplumsal aidiyet duygusunu 
güçlendirmektir. Bu yönde halk kütüphanelerinin ev kadınlarının ilgi 
alanları ve potansiyel becerilerine göre düzenleyecekleri hizmet politikası ve 
programlarının önemli düzeyde destekleyici olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, toplumda ev kadınlarının eğitsel ve kültürel 
gelişiminin önemine değinerek halk kütüphanelerinin bu bağlamdaki rolü ve 
sorumluluklarını ele almaktır. Bu amaca paralel biçimde sorgulamanın somut 
bir çerçevede sınanması amacı ile de Kastamonu il merkezinde kadınların 
eğitsel ve kültürel gelişimine ilişkin ne gibi çabalar harcandığını öğrenmek 
üzere çeşitli kurumlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu kurumlar, Kastamonu Halk 



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

60

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

Eğitim Merkezi, Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü, Kastamonu İl 
Halk Kütüphanesi ve Kastamonu Belediye Kütüphanesi’dir. Ayrıca, rastgele 
seçilmiş 122 ev kadınına uygulanan anket ve söz konusu ev kadınları ile 
yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular değerlendirilmekte, öneriler 
sunulmaktadır. 

Çalışmanın kapsamı içerisinde, önce, eğitim, kültür kavramları; eğitsel 
ve kültürel gelişme içerisinde kadınların, özellikle ev kadınlarının tarihsel 
gelişim ve günümüzdeki durum çerçevesinde yeri irdelenmektedir. Daha 
sonra, ev kadınlarının eğitsel ve kültürel gelişimine ilişkin sorunların 
çözümünde etkisi olacak kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşlar 
arasında yeri önemli olan halk kütüphanelerinin rolü sorgulanmaktadır. 
Çalışmanın somut biçimde desteklenmesi için Kastamonu ili örnek alınmakta 
ve ilişkili çeşitli kurumlarla (Kastamonu Halk Eğitim Merkezi, Türkiye 
İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü,  Kastamonu İl Halk Kütüphanesi ve 
Kastamonu Belediye Kütüphanesi) yapılan görüşmeler ile rastgele seçilmiş 
122 ev kadınına uygulanan halk kütüphanesi kullanımına ilişkin anketler 
değerlendirilmektedir. Çalışma, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler ile 
sonuçlandırılmaktadır. Çalışmanın hipotezi ise “tarihsel, geleneksel cinsiyet 
rollerinin günümüze dek süren etkileri, özellikle ev kadınlarının eğitsel ve 
kültürel gelişimini olumsuz anlamda etkilemektedir. Gerekli donanım, nitelik 
ve işlevleri olan halk kütüphanelerinin, ilişkili diğer kurumlarla işbirliği 
içerisinde yürüteceği proje ve programlar, bu sorunların çözümünde önemli 
katkılar sağlayabilir” biçimindedir.Araştırma sürecinde, anlaşıldığı gibi,  
betimleme ve anket yöntemleri kullanılmıştır. 

Eğitim ve Ev Kadının Geride Kalan Rolü
Gerçekçi, idealist, pragmatik, natüralist ya da hangi anlayışın ışığında ele 
alınırsa alınsın, eğitim, toplumsal koşul ve dinamiklerin etkisi ile kültürel 
bağlamdan bağımsız olarak biçimlenememektedir. Eğitim sözcüğünün 
İngilizce karşılığı olan education sözcüğünün iki farklı Latince kökeni vardır. 
Bunlardan biri, “terbiye etmek”, “kalıba dökmek” anlamlarındaki educare 
diğeri ise “dışarı çıkarmak”, “dışa döndürmek” anlamlarındaki  educere’dir. 
Etimolojik bağlamdaki bu farklılık aynı zamanda eğitim anlayışında da iki 
grubu karşı karşıya getirmiştir. İlk grubun eğitim anlayışı,  daha çok var 
olan bilgiyi koruma ve aktarma, ebeveyn modeline dayanarak zihinleri 
biçimlendirme ve ezberci bir yapı ile tanımlanabilirken; ikinci grubun 
anlayışında var olan potansiyeli harekete geçirme, düşünme, sorgulama 
ve üretme üzerine odaklanma dikkati çekmektedir. Burada yeni nesillerin 
bilinmeyenlere, farklı durum ve problemlere karşı çözüm üretme becerileri 
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üzerinde durulması söz konusudur (Bass ve Good, 2004: 162). Educare 
sözcüğü, öğreneni özel bir beceriyle donatmak için eğitmek anlamına gelir. 
Söz konusu beceri, bir mühendis, bir su tesisatçısı ya da bir ustanın el becerisi 
gibi ağırlıklı olarak fiziksel beceriye işaret eder. Educare doğal olarak özel bir 
iş ya da meslekle bağlantılıdır. Bu tür eğitim anlayışında öğrencilerin var olan 
sisteme alıştırılması ön plandadır (Yayla, 2005: 3). 

Bu iki gruba ek olarak daha karmaşık görüşleri savunan bir grup daha vardır. 
Bu grup ise educare ve educere olgularının bileşimine özgü bir sistemden 
yanadır. Bu kişiler, eğitimin ezberleme yönüne önem verse de aynı zamanda 
eğitim kurumlarında düşünme, sorgulama ve üretkenliği tetikleyecek yapıya 
da değer vermektedirler (Bass ve Good, 2004: 161).  Eğitimde educere 
yaklaşımı temel alınırsa, eğitimin öncelikli hedefi özel alanlarda uzman 
yetiştirmek değil, kişisel özerkliği sağlamaktır. Educere yaklaşımına göre bir 
kişi başkalarının yargılarına ne kadar güvenmek zorunda bırakılıyor, kendi 
iradesi ile karar alma yetisinden ne kadar uzaklaştırılıyorsa ve başka kişilerin 
savunduğu değerleri takdir etmeye yönlendiriliyorsa, böyle bir eğitim eksik ve 
sağlıksızdır (Billington, 1997:381-388). Modern eğitim sisteminde özgünlük 
ve bireysel farklılıklara ilişkin farkındalıklar nedeniyle ezberci sistemler 
zorunlu olmadıkça önerilmemekte; bilgilerin pratik yaşamla örtüşen boyutları 
ve içselleştirilmesi önem kazanmakta; sorgulama ve eleştirel düşünmenin 
öğrenmeyi kolaylaştıracağı, gelişimi destekleyeceğine inanılmaktadır. 
Büyük olasılıkla ideal olan bir eğitim anlayışı, öne sürülen farklı anlayışların 
olumlu olumsuz yanları ile sorgulanması, pratik yaşamdaki yansımalarının 
değerlendirilmesi; bir tür sentez ve gelişmiş örneklerin incelenmesi yolu ile 
edinilebilir.

Hangi boyutu ile ele alınırsa alınsın toplumun tüm bireylerine eşit biçimde 
tanınması gereken demokratik bir hak olan eğitimin çağdaş anlamı, insanların 
davranışlarında belli amaçlara göre değişiklik oluşturmaktır. 1950’lerde 
getirdiği yaklaşımla program geliştirme alanında önemli katkıları olan 
Tyler, eğitimi “bireylerin davranış biçimlerini değiştirme süreci” olarak 
tanımlamış ve bu tanım bugüne dek yaygın kabul görmüştür (Fidan, 1996: 2). 
Bir diğer deyişle, eğitim, bireylerin toplumsallaşmaları (toplum yaşayışında 
yerlerini almaları) için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine 
yardım etme sürecidir. Bu sürecin amaçları ise kişiliklerin biçimlendirilmesi, 
zekânın geliştirilmesi, kültürün aktarımı, toplumsallaştırma ve iş/geçim 
olanağının sağlanması biçiminde sıralanabilir (Yılmaz, 2004: 45). Eğitim, bu 
tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi, aynı zamanda bir kültürlenme aracıdır 
çünkü kültürün aktarımını da sağlar. 
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Kültür, eğitime göre değişime daha az açık olsa da bu tamamen kapalı bir 
yapı oluşturduğunu göstermez. Günümüzde gittikçe daha fazla çokkültürlü 
bir niteliğe ulaşan toplumların varlığı düşünülürse kültürlerin esneklik ve 
geçirgenliğe doğru daha fazla evirildiğini de söylemek olasıdır. Kültür, 
maddi ve manevi ögeleri ile geniş kapsamı ve boyutu, farklı disiplinlere göre 
değişen anlamı, kısacası karmaşık bir kavram olması nedeni ile pek çok farklı 
yaklaşımlarla ele alınabilen bir kavramdır. Çalışmanın kapsam sınırlılığı 
nedeni ile de burada yalnızca eğitim ile ilişkisi bağlamında irdelenmektedir.
Kültür eğitimle kazanılır ve elbette bu kazanım sürecinin sınırları yalnız 
okullar değildir. Bu sürece,  okul öncesi, okul sonrası ve okul dışı da dahildir. 
Konser, sinema, tiyatro ve çeşitli performanslar, sergi ve müze ziyaretleri,  
tiyatro ve konserlere katılım bu açıdan önemlidir. Nesne, olgu ve olayların 
bilgisini eğitim yolu ile edinirken, söz konusu nesne, olgu ve olayların 
kültürel bir çerçeveden bağımsız olmadığı, eğitime konu olan herşeyin aynı 
zamanda kültürel niteliği de olduğu görülmektedir. Eğitim, kültürü etkileyen 
ve kültürden etkilenen bir kavramdır. Bir diğer deyişle, eğitim ve kültürün 
her ikisi de birbiri ile iç içe geçmiş kavramlardır. Eğitim süreçlerinde kültürel 
olanaklardan yararlanılır, eğitim kültürel değerleri de içinde taşır.

İnsanın üretken, mutlu, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürmesinin temel 
koşulu olan eğitim her insanın hakkıdır. Eğitimin sınıfsal sorunu günümüzde de 
varlığını sürdürüyor olsa da tarihsel süreçte özveri ve mücadeleler sonucunda 
önemli düzeyde haklar elde edildiği ve belirli bir aşamaya ulaşıldığı da göz 
ardı edilmemelidir.

Eğitim, bir toplumun tüm alanlarda güç kazanması ve kalkınmasını sağlarken, 
eğitime ilişkin altyapı ve olanakların cinsiyetler arasında da ayırıma izin 
vermeyecek biçimde yapılandırılması gerekir. On dokuzuncu yüzyıl ve 
öncesinde, Avrupa’da eğitimi yalnız okullarda, üniversitelerde resmi biçimde 
Latince öğrenme üzerine odaklanarak değerlendiren anlayış aynı zamanda 
kadınları bu sürecin tamamen dışında tutmuştur. Kadına ilişkin o dönemlerin 
toplumsal algısı da bu durumu desteklemiştir.  Bu, oldukça yaygın olan algı, 
“belagatli bir kadının söylenilenlere göre iffetsiz” olması ve aynı zamanda 
“eğitimli bir kadının erkeğin gururu için tehdit” oluşturmasıdır. Anılan 
dönemlerde kadınların yüzde doksan kadarı okuryazar değildir. Hümanist 
anlayışın yayılmaya başladığı Rönesans İngiltere’sinde dahi eğitim alan kadın 
sayısı çok azdır  (Whitehead, 1999, s. x). Yirminci yüzyıla kadar, tarihsel 
gelişmelerin “Büyük Adam/lar” (Great Men)- krallar, bilim adamları ve 
savaşçılar- tarafından şekillendirildiği inanışı yaygındır. Yirminci yüzyılın 
yarısından sonra Annales Okulu (Annales school)1 bu dar görüşlülüğü ortadan 
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kaldırmaya etken olur. Sonuç olarak, tarihçilerin de işaret ettiği gibi, herşeyin 
ölçütünün erkeklerin eylem ve değerleri olduğu varsayımı ile beraber kadın, 
tarihte kendine yer bulamamıştır (Whitehead, 1999: ix). Whitehead’in (1999: 
ix) aktarımı ile Joan Kelly-Gadol, kadınların tarih boyunca büyük ölçüde 
savaş, sağlık, yasalar, yönetimler, sanat ve bilimin dışında tutulduğunu 
söylemiştir. Kendisine göre, kendileri de erkek olan tarih bilimciler, 
diplomatik, ekonomik, anayasal, politik ve kültürel tarihin yönelimlerinde, bir 
başka deyişle uygarlığın gelişimi sürecinde yalnızca erkek eylemlerini dikkate 
almışlardır. Ayrıca, geçmişte, oldukça güçlü biçimde cinsiyet tabanlı yaklaşım 
içerisinde kadının eylemleri ve onun birincil etki ve hakimiyet alanı olan “ev” 
hiçbir anlamda önemli görülmemiştir (Whitehead, 1999: ix). 

Kadının toplumda hak ettiği yeri almasının dayanakları arasında önemli yeri 
olan feminist politikaların kökleri, 1800 yılından sonra Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da kapitalizm, endüstriyel gelişim, demokratik kuram ve sosyalist 
eleştirilerin doğduğu ortamlara uzanır. Feminist mücadele, kadınlar ve erkek 
müttefiklerinin, eğitsel, ekonomik ve politik olanaklar bağlamında eşitlik 
arayışları ile dolu ve günümüze dek gelen süreçleri içermektedir. 1900’lü 
yıllarda, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya’da kentsel alanlara taşınan 
uluslararası kadın hareketleri bu süreçlerin en önemli parçalarıdır. Feminizm 
hareketi, 1970 yılından sonra, hem endüstrileşmiş uluslarda hem de tarıma 
dayalı ekonominin hala dayanak olduğu gelişmekte olan bölgelerde, küresel 
biçimde giderek yaygınlaşmıştır.  Ancak, başlangıçta Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da varlığını gösteren feminist politikaların kolay bir biçimde 
yayılmadığı; erkeğin ataerkil otoritesine karşı yoğun direnme biçim ve 
eylemlerinin Batı demokratik kuramlarının doğumunu çabuklaştırdığını ve 
günümüzün feminist hareketlerine de etki edecek kadar güçlü olduklarını 
söylemek olasıdır (Freedman, 2002). Feminizm terimi Latince’de kadın 
anlamına gelen femina’dan türetilmiş olup köken olarak “kadınsı özelliklere 
sahip olmak” anlamını taşır. Bu terim, kadın hareketinin, kadınların eşit haklar 
mücadelesinin genel adı olarak ve yirminci yüzyılda cinsiyet eşitliği kuramı 
olarak benimsenmiş ve 1890’lardaki kadıncılık teriminin yerini almıştır 
(Adak, 2012: 83). Feminizmin en fazla dikkati çeken sorgulamalarından biri 
de çoğu kez annelikle bağlantılı biyolojik konumu nedeni ile kadının aile 
içindeki rolünün sömürüye dayalı bir boyuta ulaşmasıdır (Adak, 2012: 86).
Günümüzde de varlığını sürdüren geleneksel cinsiyete dayalı işbölümüne göre 
ev içi işlerden kadınların sorumlu olması, aileyi geçindirme ve para kazanma 
görevinin ise erkeğe yüklenmesi, kadın ve erkek için toplumsal ve kültürel 
olarak biçilmiş roller ile öğrenilmiş davranış ve beklentilerin, bir diğer deyişle 
toplumsal cinsiyet koşullanmasının bir sonucudur (Adak, 2012: 235).
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ANKA Kadın Araştırma Merkezi tarafından 2013 yılında yapılan, temel 
olarak ücretli çalışan kadınların ev içi iş yüklerini saptayarak bu alana yönelik 
politikaların üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir çalışmadan elde edilen 
bulgular da yukarıda vurgulanan durumun günümüze dek yansımasını destekler 
niteliktedir (Başak, Kıngır ve Yaşar, 2013: 7). Bu araştırma, Türkiye’deki 12 
bölgeden internet erişimi bulunan 1023 evli kadın ve erkeğin (%58,7 kadın, 
%41,3 erkek) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 
genellikle evin içine yönelik işler kadınlar tarafından evin dışına yönelik 
işler ise erkekler tarafından yapılmaktadır. Ev içi işlerle kıyasladığında 
çocuk bakımı ile ilgili işler, eşlerin daha büyük oranda birlikte yaptığı 
işlerdir. Fakat kadının aldığı sorumluluk erkeğe göre yine de fazladır (Başak, 
Kıngır ve Yaşar, 2013: 8). Kadınların erkeklere göre daha güçsüz, değersiz 
görülmesi,ayırımcılığa yol açan geleneksel yaklaşımlar, kız çocuklarının 
eğitime de ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Hemen her alanda eşitsizliğe uğrayan 
kadınlar aile reisliği, malları yönetme, yürütme, iş kurma gibi konularda 
erkeklerle eşit değildir.Kadınlar ailede, kayıt dışı sektörlerde, geçici, gündelik, 
kötü koşullu, ücret karşılığı olmayan şekillerde çalıştırılmaktadır.“Kadının 
yeri evidir anlayışı” ile kadın istihdamı engellenmekte ve kadın iş gücünün % 
71’i kayıt dışına itilmektedir.Kadınların % 85’i çoğunlukla ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışmaktadır.Hamilelik, doğum, çocuk bakımı vs. durumlardan dolayı 
kadınların çalışma yaşamında üretim kaybına neden olduğu düşünülmektedir 
(Tuskan, 2013: 19). 

Türkiye İstatistik Yıllığı’nın güncel verilerine göre okuma yazma bilmeyen 
kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. 2014 yılında 25 ve daha yukarı 
yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6iken, bu oran 
erkeklerde %1,8, kadınlarda %9,2’dir.Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve 
daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı ise %19,1 iken, bu oran 
erkeklerde %23,2, kadınlarda %15’dir. Yüksekokul veya fakülte mezunu 
olan toplam nüfus oranı da %13,9 olup,bu oran erkeklerde %16,2 kadınlarda 
ise %11,7’dir. Ayrıca, Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015 sonuçlarına 
göre Türkiye genelinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bir günde hangi 
faaliyetlere, ne kadar süre ayırdıkları incelendiğinde uykudan sonra kadınların 
en çok 4 saat 17 dakika ile ev halkı ve aile bakımı faaliyetine zaman ayırdığı, 
erkeklerin 3 saat 58 dakika ile istihdam faaliyetine zaman ayırdığı görülmektedir 
(Türkiye İstatistik Kurumu, 2016). Yine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de kırdan kente göç arttıkça ve makineleşme düzeyi yükseldikçe tarımsal 
üretimde statüsü yüksek, sermaye-yoğun, teknoloji-yoğun işler erkekler 
tarafından yapılırken, statüsü düşük, emek-yoğun işler çoğunlukla kadınlara 
kalmaktadır. Tarım kesimindeki kadınların üretime katılım düzeyleri ise 
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ailenin sahip olduğu arazi ve hayvan varlığına, gelire ve ürün desenine göre 
değişmektedir. Ancak, tarımda mekanizasyon düzeyi artıkça kadın tarımsal 
üretimden kopmakta ve çalışma potansiyeli ev kadınlığına yönelmektedir. Az 
topraklı ve topraksız ailelerde kadınlar mevsimlik işçilik başta gelmek üzere 
bitkisel ve hayvansal üretimin her aşamasına katılmaktadır. Kırsal alanda 
kadının emek yoğunluğu yalnızca tarımsal üretimde değil, aynı zamanda ev 
içinde de çok yüksektir. Tarımda iş gücünü gelire dönüştürebilen kadın oranı 
oldukça sınırlıdır. Gelire dönüştürülebilen iş gücü, ev kadınları arasında bağ-
bahçe ve tarlada çalışılarak elde edilen ürünün pazarlanması biçimindedir. 
Geleneksel yaklaşımlar ve egemen toplumsal baskı nedeniyle kadınlar arasında 
bir işyerinde emeğini kiralama olgusu neredeyse yok gibidir. Bu kategoriye 
giren kiralama şekli, ailesi ile mevsimlik işçiliğe giden ya da dul kalması 
nedeniyle ev geçimini üstlenen kadınlarda ve göç sebebiyle kente gelmiş 
ailelerin genç kızları arasında gözlenmektedir. Kadınların girişimcilikleri de 
çoğu zaman göz ardı edilerek sadece üretim boyutuyla ele alınmaktadır (Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  2012: 68). 

Tüm bu araştırmalar, geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarının varlığını 
günümüzde de sürdürdüğünü ve kadının çalışıyor olsa da erkeğe göre 
daha fazla aile ve ev işlerinden sorumlu olduğunu göstermektedir. Kadını 
eğitimi, kültürü, toplumsal yaşama aktif katılımı konusunda arka plana iten 
ve kendi potansiyel becerileri ile emeğine dahi yabancılaştıran söz konusu 
koşullanmalar ile uygulamaların ortadan kaldırılmasının önkoşulu ise yine 
eğitimin kendisidir. Ev kadınlarının, bilgi, beceri ve kültürel donanımlarını 
geliştirecek kurumsal destekler,onları daha aktif, özgüvenli, sosyal ve üretken 
duruma getirecek; bu gelişim topluma da artı değer olarak yansıyacaktır. 

Tarihsel Gelişim
Türkiye’de kadınların eğitsel ve kültürel gelişimini tetikleyen; toplumsal 
konumunu güçlendiren tarihsel gelişmeler incelenecekse, Türk eğitim 
sisteminde reform anlamında önemli ilk adımlara gitmek gerekir. Bunlar, 1869 
yılında Maarif-i Umumiye Nezareti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruluşu 
ve 1869 yılında da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin hazırlanmasıdır. 
Bu nizamname (düzenleme) Osmanlı eğitim sisteminde gerçek anlamda ilk 
hiyerarşi girişimidir. Okulların derecelerine göre sınıflandırılmasını esas alan 
düzenlemede çeşitli derecelerdeki okulların, nerelerde açılacağı, öğretim 
süreleri, okullara kabul edileceklerin yaş sınırları, bir okuldan alınan diploma 
ile hangi okula girilebileceği, okullarda sınavların nasıl yapılacağı, nasıl 
sınıf geçileceği ve mezun olunacağı gibi konular belirlenmiştir (Bozkurt, 
2006: 18; Demirel, 2010: 514). 1870 yılından sonra açılan iptidai mektepleri 
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(ilkokullar) vatandaşları bir yandan sultana ve yönetime sadık çerçevede 
yetiştirecek eğitimi benimserken, bir taraftan da okuryazarlığı da yaymaktadır.
Tanzimat yıllarına kadar Osmanlılarda, eğitim kurumları Sıbyan ve Enderun 
mektepleriyle medreselerden oluşmaktadır. Osmanlı toplumunda kız ve erkek 
çocukların ilk girdiği eğitim kurumu Sıbyan Mektepleri’dir (Bozkurt, 2006: 18; 
Dulum, 2006: 24). Dini ağırlıklı eğitimi olan ve resmi kurumlarca hazırlanmış 
herhangi bir öğretim programı, müfredatı olmayıp yönetimi kurucularının 
tesis ettikleri vakıfların elinde olan, 5-6 yaşlarından itibaren çocukların ilk 
olarak gittikleri kurumlar olan bu okullarda eğitim 3-4 yıl kadar sürmektedir. 
Sıbyan Mektebini bitiren kız çocuklarının sonraki eğitimi, ailelerinin sosyo-
kültürel düzeylerine göre farklılık gösterir. Kızların eğitilmesi görevini yeterli 
bilgiye sahipse baba üstlenmektedir. Baba yeterli bilgiye sahip değilse kızların 
eğitilmesi için özel hocalar tutulur (Dulum, 2006: 24-25).

Osmanlı Devleti’nde klasik eğitim sisteminde kızların öğrenimleri ihmal 
edilmiştir. Onlar için 1859’dan önce Sıbyan Mektebi’nden başka bir örgün 
eğitim kurumu bulunmamaktadır. Kız çocuklarına daha fazla eğitim (okuma-
yazma öğretilmesi) verilmesi eğitilen kızların dostlarına name yazabilecekleri 
kaygısı ile engellenir. Tanzimat dönemi, kadının konumunun sorgulandığı ve 
entelektüel hareketlerin yaygınlaştığı bir dönem olduğundan, kadının eğitsel 
ve kültürel durumuna gösterilen özen görece daha fazladır. Tanzimat’tan 
sonra, varlıklı aile konaklarında, özel hocalardan ders alarak yazar, şair, 
aydın ve entelektüel kadınlar yetişir (Dulum, 2006: 24-25). Kadınlarla ilgili 
gelişmelerin yaşandığı meşrutiyet döneminde de kadınlar daha çok sembollerle 
özgürleşmenin peşindedir. İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile başörtüsünü atma, 
çarşaf çıkarma, yürüyüşlerde eşleri ile yan yana yürüme, üstü açık arabalara 
binme şeklinde izlenen değişiklikler, o dönemlerde,özgürleşmenin sembolü 
olarak değerlendirilmiştir. Bununla beraber, Meşrutiyet döneminde kadınların 
kazanımlarının–salt yüzeysel kalmadığı- arttığı, kızların gideceği okulların 
sayısının çoğaldığı ve yükseköğrenim görmeye başladıkları da bilinmektedir.  
Sayıları hızla artan kadın dernekleri ve çeşitli aktiviteler ile basın, kadının 
sosyal ve toplumsal rolünün oluşup pekişmesinde önemli rol oynamıştır. 
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemindeki ilerlemelere karşın Osmanlı kadınının 
gerek hukuksal ve toplumsal gerekse çalışma hayatında giderilmesi gereken 
sorunları varlığını sürdürmüştür (Dulum, 2006: 106-108). Cumhuriyet 
döneminde ise laik bir yapılanma sonucu kadının eğitime, işgücüne ve siyasete, 
bir diğer deyişle kamusal alanlara daha fazla çekilmesi söz konusudur. Bu 
gelişmeleri hazırlayan en önemli adımlar 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliğin 
kaldırılması ve aynı gün Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretim Birliği 
Yasası)  çıkartılması, okulların devlet denetimine alınması; 1925 yılında Tekke 
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ve Zaviyelerin kapatılmasıdır. Daha sonra ise sosyal yaşamı düzenlemede 
etkili olan Türk Medeni Kanunu’nun 1926 yılında kabul edilmesiyle, çok 
eşliliğe son verilmiş, kadın ve erkeğe eşit boşanma hakkı ile çocukların velayet 
hakkı tanınmıştır. Medeni Kanun, kadın hakları konusundaki katkısıyla 
anayasayı etkilemiş ve 10 Nisan 1928 tarihinde din ve devlet işlerini ayıran 
laiklik ilkesinin kabulü ile önemli gelişmeler yaşanmıştır; 1930 yılında yerel 
seçimlerde 1934 yılında da genel seçimlerde oy kullanma hakkının kadınlara 
verilmesi bu gelişmelere örnektir. Bu adımlarla toplum içinde aktif konuma 
getirilmeye çalışılan kadınlara yeni bir takım haklar verilmiştir. Uygulamaya 
konulan bu tür politikalarla kadının sadece ev içi ile tanımlanan özel alana 
sıkışmış konumunun değiştirilerek erkeklere özgü olarak tanımlanan ev dışı 
kamusal alanda da yerini alması sağlanmaya çalışılmıştır. Peçe ve çarşafın 
kalkması, zorunlu karma eğitim,  kadınlara oy hakkının tanınması gibi 
uygulamalar toplumsal alanda kadınların erkeklerle kaynaşmasını zorunlu 
kılmıştır (Arat, 1997: 76; Bakacak, 2009: 633).

Sonuç olarak, 600 yıllık kültüründe ikinci sınıf bir varlık gibi yaşatılan 
kadının yasal haklarına kavuşmasıyla erkeklerle eşitlenmesi ve verilen hakları 
kullanabilmesi için eğitim alması şart olmuştur. Yıllardır gösterilen çabalara 
karşın Türkiye’de kadın henüz bulunması gereken yere gelememiştir. Bunun 
en önemli nedeni eğitim olanaklarından yeterince yararlandırılamamasıdır. 
“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nde “Her şahsın eğitim hakkı vardır” 
denmesine karşın Türkiye’de henüz her bireyin, özellikle de kadınların eğitim 
hakkı yoktur (Gözütok, 1995: 43). Daha önce de vurgulandığı gibi Türkiye 
İstatistik Yıllığı’nın güncel verilerine göre okuma yazma bilmeyen kadın 
nüfus oranının erkeklerden 5 kat fazla olması bunun somut göstergelerinden 
biridir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2016).

Yine, uluslararası araştırmalar, endüstrileşmeye bağlı biçimde tarım dışında 
çalışma eğiliminin artışı ile beraber, kadınların da tarım dışında çalışma 
eğiliminin arttığını göstermektedir. Ancak, bu eğilimler de bir taraftan 
eğitimden yararlanma olanağının hala kadınlarda erkeklerden daha geride 
oluşu ve öte yandan da eğitimin yüksek kademelerine doğru kadınlarda bu 
geriliğin artışıyla baltalanmaktadır. Okullaşma oranlarının kızlar ve erkekler 
arasında çok fazla fark göstermediği toplumlarda dahi cinsiyete göre eğitim 
tipleşmesinin yaygınlığı, bilimsel ve teknik gelişmenin dirimsel bir önem 
kazandığı ekonomik yaşamda kadınların henüz erkeklerle eşit ve anlamlı 
bir rol üstlenmediklerine işaret etmektedir (Tan, 1979: 233). Kadın erkek 
eşitliğinin sağlanması için öncelikle kadının eğitilmesi gerektiği konusunda 
artan bilinçlenme ve buna bağlı kazanımlar, özel olarak korunmaya 



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

68

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

gereksinimi olan kadın gruplarına yönelik alternatif eğitim ve formasyon 
programları ve benzerlerinin artışına karşın eğitim ve formasyon alanında 
güçlü bir siyasi iradenin yokluğu ve/veya yetersizliği, kaynak yetersizliği, 
alt yapı sorunları gibi nedenlerle 2000’li yıllarda dahi arzu edilen hedeflere 
ulaşılması başarılamamıştır. Diğer taraftan ders kitaplarında dahi yer alan 
ayırımcı kalıplar, olumsuz kadın klişeleri, çocuk bakımının erkekler ve 
devletle bölüşülmemesi ve bazı geleneksel tutum ve davranışlar hala kadının 
eğitimi ve formasyon kazanımı önünde engeller oluşturmaktadır (Demiray, 
2010: 25). 

Halk Kütüphanelerin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki 
Rolü 
Eğitimin yukarıda irdelenen amaç ve işlevlerini yerine getirmesi için bir takım 
araçlara ya da alt yapı kurumlarına gereksinimi vardır. Söz konusu araç ya 
da altyapı kurumlarının işlevsel olarak kullanımı eğitimin gerçekleşmesinin 
koşuludur. Okul, derslik, laboratuar, öğretmen, öğretmenler kurulu, yöneticiler, 
bilgi kaynakları, eğitsel kollar, ders programları ve benzeri birbirinden farklı 
ancak birbirini tamamlayan ve eğitimin bütünlüğü ile etkinliğini sağlayan 
ögeler arasında önemli bir yeri olan diğer bir öge ise kütüphanedir (Yılmaz, 
2004: 47). Kütüphane kurumu, aynı zamanda, bir ülkede kültür varlıklarının 
korunması ve geliştirilmesine, halkın kültürel yaşama katılması için gereken 
koşulların oluşturulmasına, toplumda her bireyin yaratıcılığını ortaya 
koymasına ve geliştirmesine yönelik olarak sağlanan toplumsal kolaylıklar 
ve alınan toplumsal önlemler bağlamında kurulan örgütler arasında yer alarak 
kültür politikasının yaşama geçirilmesine de katkı sağlar. Farklı ulus, etnik 
köken vb. insan gruplarına ait kültür ürünlerini bilgi kaynakları biçiminde 
herkesin kullanımına sunarak kültür politikalarının çok kültürlülük hedeflerini 
gerçekleştirmeye yardımcı olması bir diğer önemli işlevidir (Yılmaz, 2009: 
228). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan toplumu pek çok toplum gibi politik 
ve uluslararası vizyonunu yeniden gözden geçirdiği zaman kütüphanelerin 
eğitsel ve kültürel rolünü de dikkate almıştır. Amerikan Kütüphane Derneği’ne 
bağlı (The American Library Association /ALA) ve Carnegie Ortaklığı’nın 
desteği ile 1926 yılında kurulan Amerikan Yetişkin Eğitimi Derneği (American 
Association of Adult Education/AAAE) ile çok büyük sayılarda dini gruplar, 
üniversiteler ve sivil kuruluşlar bu eğitim süreçlerine dâhil olmuşlardır (Augst 
ve Wiegand, 2003: 135). Ancak dâhil olan tüm bu gruplar arasında aktif 
biçimde tüm topluluklara ve topluma hizmet götürenler kütüphanecilerdir. 
Öte yandan, 1930 ve 40’lı yıllar kütüphane ve kütüphanecilerin eğitsel 
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rolünün sorgulandığı yıllar olmuş, bir yandan kültürel koruyuculuk işlevi 
üzerinde görüş birliğine varılırken bir yandan da kütüphanelerin nihai 
amacının eğitim olduğu üzerinde görüşler yaygınlaşmıştır (bu görüşe eğilim, 
kütüphanecilerin kendilerinde dahi gözlenmiştir). Savaş ise kütüphane 
ile demokrasiyi birbirine yaklaştıran bir retoriğin yaygınlaşmasına zemin 
hazırlamıştır. Amerikan Kongre Kütüphanesi’nden Archibald MacLeish gibi 
kütüphanecilerden Başkan Franklin Delano Roosevelt’e kadar pek çok kişi 
kütüphanelerin demokratik işlevini öne sürmüş; bilgi ile donanmış vatandaşlar 
kazanmanın ve kültürel mirası korumanın aracı olarak kütüphanelerin önemli 
rolüne dikkatleri çekmişlerdir. Bu bağlamda, savaşın da etkisi ile halk 
kütüphaneleri kültürel kurumlar olmaktan çok toplumsal bilgi merkezleri 
olarak benimsenmiştir. Savaşı izleyen yıllarda kütüphaneleri daha çok az 
sayıdaki okumuş ve entelektüel kimselerin eğitim gereksinimlerini gideren 
bir kurum olarak görme algısı ile demokrasi söyleminin uzantısı olarak bir tür 
politik gündemin aracı biçiminde görme algısı karşı karşıya gelmiştir (Augst 
ve Wiegand, 2003: 136). 

Dünya savaşlarının ve çeşitli ülkelere göçlerle, hızlı sanayileşmenin yarattığı 
sosyo-ekonomik koşullarda halk kütüphaneleri ya kendi başlarına ya da diğer 
kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak okuryazarlık ve okuma alışkanlığını 
geliştirme amaçlı programlarla toplumsal iyileştirmeye katkı sağlamışlardır. 
Bu bağlamda, örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle 1930 ve 
40’lı yıllarda geliştirilen etkinlik ve programlar yoğunluktadır (Yılmaz, 1993: 
77). 1940’lı yıllarda kütüphanelerin demokrasinin gereği olarak herkese 
eşit hizmet vermesi; hizmet götürülemeyen kişiler ile kırsal kesimlere halk 
kütüphanesi hizmeti sunmak üzere federal destek almak ve benzeri konular 
odaklanılan konular olmuştur (Augst ve Wiegand, 2003: 136). Ülke çapında 
halk kütüphanelerinde çeşitli kitap tartışmaları ve okuma programları 
yayınlaştırılmış, örneğin 1950 yılında Chicago’da gönüllü kuruluşların da 
desteği ile yürütülen kütüphanecilerin aktif rol aldığı ve ülkeye yayılan okuma 
kursları (Great Books Reading Courses) iyi bir model olmuştur. Mildred 
Mathews’ın verdiği bilgilere göre bu programları en fazla izleyen gruplar 
arasında ev kadınları yer almıştır. (Augst ve Wiegand, 2003: 143). 

Tarihsel gelişimleri bakımından irdelendiğinde halk kütüphanesinin eğitimin 
bir parçası ve uzantısı olarak doğduğu görülür. İngiltere’de halk kütüphanesi 
hareketinin başlangıçta eğitsel olduğu; parasız eğitim sistemi sonucunda 
gelişen ve aynı zamanda bu sistemin gelişimini de destekleyen bu kütüphane 
türünün yapısal olarak okul kütüphanesi ile “akraba” olarak doğup halk 
eğitimi ve temel okul sisteminin mantıksal uzantısı olduğuna dair görüşler yer 
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almaktadır. Bunun gibi, başlangıçta örgün eğitimi destekleme işlevi olan halk 
kütüphanesinin daha çok “yetişkin eğitimi hareketi”nin sonucunda doğduğu, 
halk (yetişkin) eğitiminin halk kütüphanesinin doğuşu için temel toplumsal 
etken olduğu, halk kütüphanesinin bu gün de bu temel işlevini sürdürdüğü 
düşünülmektedir. Okul kütüphanesi ile halk kütüphanesini ayıran nokta ise 
okulun temel ve zorunlu, halk kütüphanesinin ise ek ve gönüllü bir kurum 
olmasıdır. Bununla beraber, eğitimi yükseltmek amacı ile geliştirilen halk 
kütüphanesinin, örgün eğitimi desteklemesinin yanında kendi kendine eğitim 
söz konusu olduğunda da temel bir kurum konumunda değerlendirilebileceği 
söylenebilir (Yılmaz, 2013: 20-21). Bu durumda, çeşitli nedenlerle eğitim 
alma olanaklarından yararlanamamış yetişkinler dikkate alınırsa, söz konusu 
kişilerin eğitsel, kültürel ve sosyal olarak kendilerini geliştirmeleri için halk 
kütüphanesi temel bir işleve sahiptir. Ev kadınları da bu gruplar içinde yer 
almaktadır.   

Türkiye’de halk kütüphanesi kavram olarak cumhuriyet döneminde ortaya 
çıkmış olsa da halka ücretsiz hizmet verme işlevi daha eskilere dayanmaktadır. 
Bu bağlamda halkevleri, Türk Ocakları, kütüphane-i umumi, Cemiyet-i İlmiye-i 
Osmaniye kütüphanesi ve vakıf kütüphaneleri tarihte anılacak ilk örneklerdir 
(Keseroğlu, 1989: 81). Yine, bu dönemde yaygın olan vakıf kütüphanelerinin 
bir kısmı belli bir kesime hizmet verirken, büyük çoğunluğu halka açıktır. 
1932 yılında halk evlerinin kurulması ile halk kütüphanesi hizmetleri daha 
etkin biçimde verilmeye başlanmıştır. Halkın eğitimi, bilgilendirilmesi ve boş 
zamanlarının değerlendirilmesini ön planda tutan halk evleri, halkın kültürel 
etkinliklere katılımlarını destekleyerek çağdaş kütüphane hizmetlerine yakın 
bir misyonu yüklenmişlerdir. 1950’li yıllara kadar şehir kütüphanesi, umumi 
kütüphane, maarif kütüphanesi ve şehir kitaplığı gibi çeşitli adlarla kurulan ve 
Maarif Vekaleti’ne bağlı bulunan bu kütüphaneler 1960 yılında Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla “halk kütüphanesi” adını almışlardır. 
Aynı tarihlerde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ile Türkiye’de planlı 
çalışmalar başlatılmış; bu çalışmalar halk kütüphanelerinin örgütlenmesini de 
etkilemiştir (Atılgan, 1995: 15). 

Türkiye’de halk kütüphaneleri 1950 yılına kadar gerçek anlamda halk 
kütüphanesi hizmetlerini Halkevleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 
Halkevleri, öncelikli olarak yerel koşullara bağlı hizmet ve etkinlik 
üretirler.  Türk Dil Tarih Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun düşünceleri 
ile Atatürk ilke ve görüşlerini yaygınlaştıran bu kuruluşlar bir taraftan da 
okuryazarlığı yaymak ve köy ile kent arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmak 
istemektedir (Keseroğlu, 2004: 304). 1932 yılında kurulan ve dokuz şubesi 
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olan Halkevlerinin köy-kent arasındaki kopukluğu kaldırma kaygısının 
nedeni nüfusun % 82’sinin köylerde ve eğitsel-kültürel olanaklardan uzak 
yaşamasıdır. Bu amaçla kurulan “Köycülük” şubesi ve okuma yazma kursları 
gibi aktiviteler tarihsel bağlamda önemlidirler (Keseroğlu, 2005: 29).

Eğitim ve üretimin; kuram ile pratiğin iç içe geçtiği bir sistemi benimseyen köy 
enstitülerinin programlarında bulunan tarım, sağlık, okuma yazma, halk eğitimi 
(kurslar, konferanslar, grup tartışmaları vb.), köy sanatları ve pazarlama, kamu 
hizmetleri, kooperatifler, yurttaşlık/demokrasi eğitimi, çevre eğitimi, sendika 
eğitimi, sivil toplum örgütlenmeleri, mesleki örgütlenmeler gibi konular 
arasında ev ekonomisi de yer almaktadır. Aile yaşamını hem maddi hem de 
manevi yönlerden inceleyen; bu bağlamda besi maddeleri, beslenme (yemek 
pişirme ve yemeklerin korunması), dokumacılık (dikiş, örme, çamaşır yıkama 
ilkeleri, temizlik ve ev döşemesi), ev idaresi (zamandan, yerden ve paradan 
kazanma), çocuk bakımı ve eğitimi, ev onarımı (basit işlemler, marangozluk 
kursları, hazır malzemeden ev araç ve eşyaları yapma) gibi (Aydın, 2007: 
13, 38-40) konuları kapsayan bu ders özellikle ev kadınlarının yaşamlarını 
kolaylaştıracak, onların bilgi birikimini geliştirecek türdendir. Köy Enstitüleri, 
öğretmen olarak köye gitmek istemeyen kentli kişilerden dolayı köylerden 
çocukların toplanıp hem eğitim, hem zanaat hem de sanat öğrendikleri, 
okuma ve yazma yönünde Cumhuriyet döneminin en başarılı okullarıdırlar. 
Bu dönemlerde, aynı zamanda köy enstitülerinde kütüphane kurma arzusu ve 
çabalarının başlaması, köy enstitülerinde yaygınlaştırılan okuma, okuduğu 
üzerinde düşünme eğiliminin bir sonucu biçiminde değerlendirilmektedir. 
1949’da sayıları 19 olan bu okullar, sayıları 500’e yaklaşan Halkevleri ile 
beraber 1950’de çok partili yaşama geçiş sürecinde kapatılırlar (Keseroğlu, 
2005: 29, 37; Keseroğlu, 2004: 304). 

Ancak, okul ve eğitim dışında kalan bir kitleyi, kendi kendine yeter duruma 
getirmeyi amaçlayan halk evlerinin köylerde kitaplıklar kurma çabası ile her 
yaşta her düzeyden okuyucunun çeşitli konularda fikir ürünlerinden ücretsiz 
yararlanmasını amaçlayan halk kütüphanelerinin okuma-yazma, biçki-dikiş, 
halıcılık, sağlık vb. kurslar açması, iki kuruluşun da diğerinin misyonunu 
gerçekleştirmeye çalıştığını göstermektedir. Hedef kitlesi halk olan bu iki 
kuruluş arasında genellikle işbirliği bulunmamakta; anılan hizmetleri bir arada 
yerine getiren Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi ise hem bir halk kütüphanesi 
hem de bir halkevi gibi çalışarak özgün örneklerden birini oluşturmaktadır 
(İleri ve Talipoğlu, 2006: 115-116).
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Bugün, en güncel (2015 yılı istatistikleri) verilere göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak hizmet veren çocuk kütüphaneleri de dahil 1130 halk kütüphanesi ve 31 
gezici kütüphane bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2015). Halk kütüphanesi “herkese açık” olması 
ile kullanıcıları ve amaçları daha sınırlı olan üniversite, okul, özel konu gibi 
diğer kütüphane türlerinden daha geniş ve daha sınırsız bir alana taşınmaktadır. 
“Kapılarını toplumun her üyesine soy, renk, ulus, yaş, cinsiyet, dil, din, statü ya 
da eğitim durumu gözetmeksizin” açan halk kütüphaneleri (Keseroğlu, 1989: 
29), en çok da çeşitli nedenlerle eğitsel ve kültürel gelişiminde eksiklikler 
olan toplum gruplarını- ev kadınları gibi- desteklemesi anlamında önemi göz 
ardı edilemeyecek kurumlardır.

Halk kütüphanelerinin en önemli olanaklarından biri de özel olarak donatılmış 
ve kütüphane personeli ile materyallerinin de içinde olduğu gezici araçlar 
gibi kanallarla kütüphane hizmetlerinin onlara çeşitli nedenlerle ulaşamayan 
kullanıcılara ulaştırılmasıdır.  Bu hizmet daha önceden belirlenmiş plan 
ve programlarla herkese verilebileceği gibi, belirli kategorideki grupların 
gereksinimleri için de tasarlanabilmektedir. Bu gruplar ise genellikle yaşlılar, 
engelliler,  günlük bakıma gereksinim duyan çocuklar, çeşitli nedenlerle 
evden çıkmayan kimseler ve benzerleridir (Reitz, 2014a). Halk Kütüphaneleri 
Yönetmeliği’nin (2012) “Engelli, eve bağımlı ve kadınlara verilen hizmetler” 
başlığı altında 31. Maddesinin 1. bendinde yer alan  “Kütüphaneler, engelli, 
hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler ile ev kadınlarına yönelik özel hizmetler 
sunar” ifadesinden de anlaşıldığı gibi, ev kadınları da kütüphane hizmetleri 
bağlamında özel bir konuma yerleştirilmiştir. Bunun nedeni toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin ve ev odaklı sorumlulukların oluşturduğu koşulların ev 
kadınlarını geri plana itmesi olmalıdır. 

Gezici kütüphane yeni bir uygulama değildir; on dokuzuncu yüzyılda 
denenmeye başlanmış ve yirminci yüzyılda da geliştirilmiştir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından ve özellikle 1950 yılından sonra başta ABD olmak 
üzere dünyanın pek çok yerinde gelişmeleri hızlanmıştır. Türkiye’de de 
Cumhuriyet’in ilanından önce vakıf kütüphanelerinde-pek azı dışında- 
dışarıya kitap ödünç verilmemektedir. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 
Gezici Kütüphane Yönetmeliği, Gezici Kütüphaneler Tüzüğü, Seyyar 
Kütüphaneler Nizamnamesi gibi yönetmelikler ile söz konusu hizmetlere 
adım atılmış ve dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1950 yılından sonra 
bu gelişmeler hız kazanmıştır. 1952 yılından sonra Nevşehir’in merkezi ile 
ilçesi Ürgüp’te motorlu ve motorsuz araçlarla başlatılan kitap ödünç verme 
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işi bunun bir örneğidir (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991: 
29-30). Türkiye’de kütüphaneciliğin “Eşekli Kütüphaneci” diye anılan 
özgün adı Mustafa Güzelgöz ve aktiviteleri bu bağlamda önemli bir örnektir. 
Güzelgöz, 1944 yılında Ürgüp’de Tahsinağa Kütüphanesi’nde çalışmaya 
başladığı zaman, 2300 olan kitap sayısı, 1980’li yılların sonunda 26.086’ya 
ulaşmıştır. Köylere en çok kütüphane açan kişi olması ile tanınan Güzelgöz 
ile bu dönemlerde Ürgüp’ün sekiz köyünde açılan kütüphanelerdeki kitap 
sayısı ise 50.000’dir (İleri ve Talipoğlu, 2006: 68). Güzelgöz’ün öncülüğü ile 
1952 yılında bir eşekle başlatılan ve daha sonra beş eşek, üç at ve iki katır 
yani toplam on hayvanla 36 köye kitaplar taşıma işlemi anılan dönemlerde 
köylerde okuryazarlığın yayılması anlamında örnek oluşturmuş; 1972 yılında 
emekli olan eşekli kütüphanecinin yaşam öyküsü, yazar Fakir Baykurt’un, 
Eşekli Kütüphaneci adlı eserinde de romanlaştırılmıştır. Güzelgöz’e ayrıca 
1963 yılında “Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği’nin İnsanlığa Hizmet 
Ödülü” verilmiştir (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991: 
30), Mustafa Güzelgöz, 2016). Güzelgöz’ün hizmetleri sırasında saptadığı 
en önemli sorunlardan biri köy meydanına giden Gezici Kütüphane’ye 
genellikle küçük kızlar dışında kadınların gitmemesidir. Bu durumda, 
kadınları kütüphaneye çekip, okutmanın yolları araştırılmalıdır. Güzelgöz, 
bu kaygılarla, köylerde kalıcı kütüphaneler kurulması için ilgili kişi ve 
kurumlarla iletişime geçmiştir. Bakanlıktan alınan olurlarla ve köylülerin 
gereksinimleri, istekleri doğrultusunda oluşturulan dermeleri ile köylerde 
peşpeşe kütüphaneler açılmış ve bu kütüphanelerde köylü kadınları çekecek 
yenilikler yapılmıştır. Her kütüphaneye bir dikiş makinesi alınması buna bir 
örnektir. Okuma salonuna haftada bir gün kullanılmak üzere bir halı/kilim 
tezgahı yerleştirilmektedir. Köy kütüphaneleri haftada bir gününü kadınlara 
ayırmaktadır. Kadınlar halı veya kilim dokudukları gibi olası dikiş sorunlarını 
da kütüphanede gidermektedir. Kadınlara ayrılan günlerde aynı zamanda 
günlük yaşamlarında işlerine yarayacak konulara ilişkin kitaplar, ilgilerini 
çekecek roman ya da öyküler çalışma masalarına dizilmektedir. Çocuk bakımı, 
yemek yapımı, duygusal nitelikli kitaplar örnek olarak sayılabilir (İleri ve 
Talipoğlu, 2006: 70).   

Buraya kadar verilen bilgilerden anlaşıldığı gibi, Halkevleri, köy enstitüleri 
ve halk kütüphaneleri ile gezici kütüphane hizmetleri toplumsal kalkınmaya 
desteklerinin yanında ev kadınların eğitsel-kültürel yaşamında da direk ve 
dolaylı biçimlerde önemli etkiler oluşturmuşlardır. Bu etkiler, kadınların 
kişisel gelişimi anlamında olduğu gibi aynı zamanda bir iş, meslek, geçim 
kaynağı, hobi veya uğraşı edinmeleri anlamındadır.



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

74

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

Alman düşünür Jürgen Habermas (1991), “The Structural Transformation of 
the Public Sphere” adlı,modern toplumların merkezi etkinliği ile öne çıkan 
burjuva kamusal alanının ortaya çıkışı, dönüşümü ve ayrışmasına işaret 
ederek ortaya koyduğu tarihsel-sosyolojik yapıtında, burjuva kamusal alanın 
evrensel erişim (access) ilkesi üzerine kurulduğunu ileri sürer (Habermas, 
1991: XIII). Habermas’ın (1991) vurgusu ile 18. yüzyıl Avrupa’sının 
burjuva sınıfının okuryazarlığı ve politik farkındalığının artışı ile beraber 
daha çok da roman ve edebi yapıtların tartışılmasının yapıldığı salonlar, 
kahveler,  yemekli toplantılar (tischgesellschaften) ve yazılı basın, kamu 
yaşamının dönüşümü ve yeni bir kamusal alana işaret etmektedir (Habermas, 
1991: 51).On sekinci yüzyıl Avrupa’sının daha çok entelektüel bireylerinin 
okuduklarını ve görüşlerini paylaşarak bir yandan sohbet ettikleri salon, kafe 
ve benzeri ortamlar, halk kütüphanelerinin kültürel örgüsünü de etkileyerek 
yapılandırmıştır. Hebarmas’ın belirlediği kamusal alanlar arasında yer alan 
kütüphaneler, yalnız bilgi kaynakları merkezleri değil aynı zamanda çeşitli 
üyeleri ile çeşitli toplulukların bir araya geldiği yerler olarak, farklı kültürel, 
sosyal ve ekonomik altyapılara ilişkin hoşgörü ve kabullenmenin de oluştuğu 
kamusal alanlardır (Gaus, ve Weech, 2008: 222). Ancak, Habermas’ın 
kuramında eleştiri alan ve öte yandan da yeterince altı çizilmeyen bir nokta, 
konumuz bağlamında önemlidir. Bu nokta, Habermas’ın tartışmalarında on 
sekizinci yüzyıla ilişkin burjuva kamu alanı olarak betimlediği kahve vb. 
alanların belirli bir ekonomik ve entelektüel düzeye sahip erkeklerle sınırlı 
oluşu; düşük ekonomik ve entelektüel düzeyi olan kesimlerin, azınlıkların 
ve kadınların bu alanlardan dışlanmasıdır (Gaus, ve Weech, 2008: 222). Bu 
durum zaten daha önce de belirtilen bir duruma; kadının dışlanmışlığının 
tarihsel gerçekliğine bağlanabilir. 

Çakın’a (1986: 11) göre, uygarlığın başlangıcından bu yana parçası olduğu 
toplumsal yapının gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda gelişmiş ve 
hizmetler vermiş olan kütüphane kurumunun toplumsal gelişmeye katkısını, 
onun kültürü aktarmasındaki rolünde aramak gerekir. Toplum tarafından 
oluşturulan kültür ürünleri sözlü ya da yazılı dille daha sonraki kuşaklara 
iletilir.Kütüphanelerin bu iletimde etkinliği, insanlığın kültür ürünlerine ilişkin 
kayıtlı bilgilerin ilerideki kullanımları için denetim altında bulundurmasından 
kaynaklanır. Diğer bir deyişle kültürün evrimi ile direk biçimde ilgilidir. 
Bugün kendimizden önceki kuşakların yazılı ve basılı olan bilgilerine 
ulaşıyor, değerlendiriyor ve bunlara yenilerini de katarak toplumsalaşamalarda 
bulunabiliyorsak, bunu büyük ölçüde bilgilerin birikim ve iletim merkezleri 
olan kütüphanelere borçluyuz (Çakın, 1986: 11). 
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Halk kütüphaneleri, yalnızca bilgi verici ve eğitsel işlevleri değil, eğlence ve 
kültürel işlevleri ile de toplumsal kalkınmaya hizmet ederler. Kent iş rehberi 
olmak, iş dünyasına ilişkin ve kamuyu ilgilendirecek konular ile sorunlar 
hakkında düzenli olarak bilgi vermek, kütüphanenin bulunduğu kent ya da 
yöreye ilişkin (lokantalar, bankalar, hastaneler, eczaneler, kuru temizleme, 
çamaşırhane gibi akla gelebilecek kamusal yerler) bilgileri içermek bunlara 
örnektir. Yine, iş ve kariyer bilgileri vermek, bu anlamda iş arayan kişilere 
kılavuzluk yapmak (yıllık raporlar, iş görüşmeleri, mülakatlara ilişkin yayınlar, 
nasıl CV hazırlanacağı vb. bilgiler) gibi hizmetler de kamusal öneme sahiptir 
(Bleiweis,1997: 37). Günümüzde, gittikçe gelişen bilimsel ve teknolojik araçlar 
ile ortamlar, akademi ve bilim çevrelerinde kütüphanelere rakip oldukları 
yönünde kaygı dahi oluşturmuş olsa da üzerinde en çok uzlaşılan görüş, bu 
araç ve ortamların, kütüphanelere rakip değil tersine destekleyici olduklarıdır. 
Hizmet sunulan kitlelerin gereksinim ve ilgi alanları, kütüphaneden beklentileri 
dikkate alınarak; internet ve bilgisayar teknolojilerinin olanakları, araçları 
da kullanılarak geliştirilen bir halk kütüphanesi hizmeti işlevlerini daha da 
geliştirebilir. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Kastamonu ilinde ev kadınlarının 
eğitsel ve kültürel gelişimi bağlamında neler yapıldığına ve/veya yapılması 
planlandığına dair yapılan araştırmalar ve bu araştırmalar sonunda elde 
edilen bulgular irdelenmektedir.Halk Eğitim Merkezi, Türkiye İş Kurumu 
Kastamonu İl Müdürlüğü,İl Halk Kütüphanesi ve Belediye Kütüphanesi ile 
yapılan görüşmeler ve ilde ikamet eden rastgele seçilmiş 122 ev kadınına 
uygulanan anket ile söz konusu ev kadınları ile yapılan görüşmeler bu 
araştırmalara dahildir.  

Kastamonu İli Hakkında Bilgi
Kastamonu, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye’nin Batı Karadeniz 
bölümünde bulunmaktadır. Kuzey Anadolu’nun Karadeniz’e doğru 
oluşturduğu büyük çıkıntının geniş bir kısmını kaplamaktadır. Doğusunda 
Sinop ve Çorum, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı, kuzeyinde 
ise Karadeniz bulunmaktadır. 140 km’lik sahile sahiptir. Toprak genişliği 
bakımından komşu illerin en büyüğüdür. Toprak genişliği 13.108 km² dir. 
İl yüzölçümünün %74,6’sı dağlarla, %21,6’sı platolarla ve sadece %3,8’i 
de ovalarla kaplıdır (İbret, Aydınözü ve Uğurlu, 2015, s. 243). Kastamonu 
adının nerden geldiğiyle ilgili pek çok bilgi ve rivayet bulunmakla birlikte bu 
adın bölgenin ilk oturanlarından olan Gasgalar’ a ve bölgede var olduğunu 
söylenen “Tumanna” şehrine dayandırılması, daha akılcı ve inandırıcı 
gelmektedir.  Arap coğrafyacıları eserlerinde şehri Kastamuni, Tamuni, olarak 
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adlandırmışlar, batılılar ise şehre Constamnes, Casstimana ve Kastamboli 
şeklinde yer vermişler, Osmanlı eserlerinde Kastamoni ismi kullanılmıştır 
(İbret, Aydınözü ve Uğurlu, 2015, s. 245).

Kastamonu’nun nüfusu, en güncel verilerle, 2014 yılına göre 183.564 (% 
49,76) erkek ve 185.343 (% 50,24) kadın olmak üzere toplam 368.907’dir 
(Kastamonu Valiliği, 2014). Yine, 2014 yılı verilerine göre, Kastamonu’da 6 
yaş ve üzeri nüfusta 315.240 kişi okuma yazma bilirken 24.934 kişi okuma 
yazma bilmemektedir. 6 yaş ve üzeri nüfusun % 9 oranı okuryazar değildir. 
Söz konusu 6 yaş ve üzeri nüfusta 151.404 kadın okuma yazma bilirken 20.255 
kadın okuma yazma bilmemektedir. Bu, 6 yaş ve üzeri kadın nüfusunun % 
12’sinin okuryazar olmadığı anlamına gelir. İl/ilçe merkezlerinde okuma 
yazma bilen oranı % 96 civarında iken Belde/köy de ise bu oran yüzde 
88 civarındadır. Belde/köy de cinsiyete göre okuma yazma bilen oranı 
incelendiğinde; erkeklerde okuma yazma bilen oranı % 95 civarında iken 
kadınlarda ise % 80 civarındadır (İHA, 2015). Anlaşıldığı gibi ilde, kadın 
okuryazar nüfusu erkek okuryazar nüfusuna göre düşüktür. Afacan’a (2016) 
göre, kentte 4.823’ü aktif, 950’si kaydı donuk olmak üzere 5.773 genç lise 
öğrenimimi “açık” bırakmış durumdadır. Henüz verileri yayımlanmayan 2015-
2016 döneminde bu sayının 6.000 sınırının çok üstüne çıkmış olduğunu tahmin 
eden yazar, 2008-2009 döneminde bu sayının 1910 olduğunu belirtmektedir. 
2014-2015 dönemi itibarıyla 2.514 kız öğrenciye karşı 2.309 erkek öğrenci 
kayıtlı açık öğretim lisesindedir. Yazar, her yıl artan oranlarda açık öğretim 
lisesine öğrenci göndermenin- ki çoğunluğu kızlardır- kentin başat bir sorunu 
olduğunu belirtmektedir. Kızların liseye gitmeme nedenlerini araştırdığında 
ise bazılarının ortaokul biter bitmez ailesi tarafından doğrudan açık öğretim 
lisesine gönderildiğini, bazılarının ekonomik sorunlar nedeniyle okula devam 
edemediğini ve işe atıldığını, bazılarının da köy ya da ilçelerden gelemediğini 
görmüştür (Afacan, 2016). Ayrıca, kırsal kesimde zorunlu ilköğretimi bitiren 
kızların önemli bir kısmının il ve ilçe merkezlerinde barınacak yerleri olmadığı 
için ortaöğretime devam edemedikleri açıklanmaktadır (KastamonuHaber, 
2016). Ayrıca, kızların erken yaşta evlilik yapmasının da bu sorunları pekiştiren 
bir etken olduğu gözlemlenebilir.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi 
Misyonunu “kültürel değerlerimize sahip çıkarak, yöremiz insanının sosyal 
ve mesleki yönden gelişimini sağlayıp; mesleki açıdan yetkin, toplumsal 
değerlere saygılı, araştırmacı, katılımcı, paylaşan ve üretken insanlar 
yetiştirmek” biçiminde açıklayan Kastamonu Halk Eğitim Merkezi, 1953 
yılından bu yana eğitim ve öğretime devam etmektedir. Türkiye’de ilk Halk 
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Eğitimi Merkezleri İzmir, Kastamonu, Ordu ve Trabzon İl merkezlerinde 
açılmıştır. İzleyen yıllarda hızla teşkilatlanan merkezlerin sayısı günümüzde 
969 olmuştur. Koşulları uygun olan merkezler bünyesinde döner sermaye 
işletmesi kurulmakta olup, işletme kurulan merkezler, “Halk Eğitimi 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu” niteliği kazanmaktadır. Kent merkezine 6 
Km uzaklıkta olan Merkez Binası ile Kastamonu Halk Eğitim Merkezi’nde 
(2016) 21 öğretmen, 11.369 öğrenci, 16 atölye/işlik, 3 BT (bilgisayar)sınıfı 
ve sürekli internet bağlantısı ile sabah 08.30’dan akşam 21.15’e kadar eğitim 
verilmektedir (http://kastamonuhem.meb.k12.tr/tema/index.php). Yetkililer 
ile yapılan görüşmelere göre, 2015-2016 yılında Kastamonu Halk Eğitim 
Merkezi, toplam944 kurs açmış, açılan kurslara 7.184 erkek,  10.007 kadın 
olmak üzere toplam 17.191 kişi katılmıştır. Kursiyerlerin yarısından çoğunun 
(% 58) kadın olması dikkat çekicidir. Yetkililer, 2016-2017 döneminde 64 kurs 
açmayı planladıklarını ileri sürmüşlerdir. Açılan kurslardan, Aile ve Tüketici 
Bilimleri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El 
Sanatları Teknolojisi, Ahşap Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, 
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik Eğitimi, Okuma-Yazma, Öğretmenlik 
ve Öğretim, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Mefruşat, İğne Oyası, Bağ İşleri 
(Kastamonu çeyizinde kullanılan bağ işlerinin aynı zamanda ev kadınlarının 
bir kısmı tarafından evde geçim kaynağı olarak yapıldığı; bu iş ile para 
kazanıldığı ifade edilmiştir), El ve Makine Nakışları (20 modülden oluşur), 
Giyim, Dokuma (yöresel kumaşlar vb.), Kilim Kursu, Sabun Çalışmaları 
(sabundan meyve, çiçek yapımı), Boncuk vb. Takı Tasarımı, Deri Kesim gibi 
kurslara daha çok ev kadınlarının katıldığı belirtilmiştir.

Ayrıca verilen bilgilere göre, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü,  Kastamonu 
El Sanatları Eğitim Merkezi ve Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü 
ile kadınların meslek edinmesine yönelik kursların düzenlenmesi için yeni 
bir protokol imzalamıştır. Söz konusu protokole göre, 1 Eylül 2016 tarihinde 
açılması planlanan ilk kurs Ahşap Hediyelik eşya yapım kursu olacaktır. Ayrıca 
Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından kurs katılımcılarının 
günlük 20 TL harçlıklarının ve kaza-meslek hastalıkları sigortalarının 
karşılanacağı bildirilmiştir. 

Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ya da kısa adı ile İŞKUR, Türkiye’de 
istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin 
önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini 
yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî 
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bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. 1946 yılından beri aktif olan kuruluş, 
yaklaşık 8500 çalışanı ile beraber istihdama katkı sağlayıcı aktiviteler 
yürütmektedir. Mesleki eğitim kursları ile işsizlerin niteliklerini geliştirerek 
istihdam edilebilirliklerini sağlama, kurs sonrası başarılı olanlara MEB 
ya da üniversiteler tarafından düzenlenen resmi geçerliliği olan sertifikalar 
verilmesi, kursiyerlerin eğitimi süreçlerinde zorunlu giderlerinin ve sağlık 
sigortası primlerinin ödenmesi ve benzerleri örnek verilebilir (Türkiye İş 
Kurumu, 2016; İŞKUR Türkiye İş Kurumu, 2016). Türkiye’de kadınların 
istihdama katılımının düşük olduğu bilinmektedir. Kadınların Türkiye 
genelinde istihdama katılımı 2011 yılı itibariyle (%25.6) tüm Avrupa ve benzer 
ekonomik yapısı olan ülkelerin gerisindedir. Kadınlar istihdam olanaklarının 
yetersizliği, istihdama uygun ve gerekli becerilere sahip olmamak ve ataerkil 
yapıya bağlı olarak geleneksel roller çerçevesinde yaşamlarını sürdürmek gibi 
nedenlerden ötürü istihdama katılmamaktadır. 15-24 yaş arasındaki kadınların 
çalışma yaşamına katılmama nedenlerine bakıldığında, Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde genel eğilim kadınların bu yaşlar arasında eğitimlerini 
sürdürmeleri iken, Türkiye’de birincil neden aile ve çocuk bakımından 
kaynaklanan sorumluluklardır. 25-54 yaş arasındaki iş yaşamına katılmayan 
kadınların oranı da Türkiye’de diğer AB ülkelerine göre oldukça yüksektir (% 
64,8) (Beşpınar ve Aybars, 2013: 15). 

Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, 
yetkililer, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkındalığın Kastamonu ili 
içinde de yükseldiğini, kadınların hem iş hem de sosyal yaşama katılımının 
önemi konusunda duyarlılığın çoğaldığını ifade etmişlerdir. Müdürlük, Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ̀ `Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi” projesi kapsamında pek çok aktiviteye giriştiklerini, örneğin 
2012 yılında ülke genelinde devlet ilköğretim okullarında 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerine yönelik “Annemin de işi olsun” başlıklı bir resim yarışmasının 
bu bağlamdaki farkındalığı yaymak anlamında önemli olduğunu, yarışmaya 
katılan 27 il arasında Kastamonu’nun da yer aldığını ileri sürmüşlerdir.İlk kez 
2009 yılında proje teklif çağrısı yapılan “Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
Hibe Programı”nın temel amacı, Türkiye ortalamasının % 75’inden 
daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme merkezleri ve 
artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Kastamonu, 
projenin uygulandığı büyüme merkezleri arasındadır.  Proje kapsamında 
verilen eğitimler, tekstil alanı, hasta, yaşlı ve çocuk bakımı, büro yönetimi ve 
çalışmaları, turizm, yerel/yöresel yiyecek ve içecek maddesi üretimi, tarımsal, 
hayvansal üretim, tasarım, el becerisine dayalı geleneksel el sanatları gibi 
konulardır. 
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Kastamonu Kütüphaneleri
Kastamonu’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kastamonu İl Halk 
Kütüphanesi, Kastamonu Seydiler Şehit Şerife Bacı Halk Kütüphanesi ve 
Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, 
Hanönü, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya İlçe Halk kütüphaneleri ile 
Belediye Kütüphanesi kamu hizmetine açık olan kütüphanelerdir.  Kastamonu 
İl Halk Kütüphanesi,  1925 yılında Kastamonu Memleket Kütüphanesi adı ile 
dönemin valisi Fatin Güvendiren Bey tarafından kurulmuştur. Kütüphanenin 
kurulmasını teşvik eden Mustafa Kemal Atatürk, 24 Ağustos 1925 yılında 
kütüphaneye kitap sağlanması için 500 lira bağışta bulunmuştur. 1925-1938 
yılları arasında Kastamonu Resim ve Fotoğraf Müzesi olarak kullanılan binada 
yer alan Memleket Kütüphanesi, 1938 yılında Halkevi binasının bir odasına 
taşınmış, daha sonra İl Daimi Encümeni’nin 25 Aralık 1963 tarih ve 1025-1085 
sayılı kararı ile 1964 yılı ocak ayında bir süre İl Özel İdare Müdürlüğü’nde 
hizmet vermiştir.1994 yılında ise bugünkü kütüphane binası yapılmış ve 5 
Mayıs 1995 yılında açılışı yapılarak Kastamonu İl Halk Kütüphanesi olarak 
hizmete girmiştir. Hafta İçi saat 08.30 ile 19.00, haftasonu (Cumartesi) ise 
saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veren kütüphane, bir müdür, bir müdür 
yardımcısı (kütüphaneci) ve 3 memur ile 1 işçi kadrosuyla hizmet vermektedir. 
Müdür yardımcısı kütüphanede çalışan tek Kütüphanecilik mezunu kişi olup 
idari işler dışında kütüphanecilik de yapmaktadır. Kütüphanenin toplam 
kitap sayısı 100.000’e yakındır (10.000 kadarı eski süreli yayın sayılarından 
oluşur). Kütüphane, 80 kişilik bir okuma salonu, 40 kişilik bir çocuk bölümü, 
20 kişilik bir süreli yayınlar salonu ve ayrıca 6 kişi kapasiteli internet erişimi 
olan bilgisayar terminallerinin de bulunduğu bir ödünç verme servisi ile kent 
merkezinde3 katlı bir binada hizmet vermektedir. Kullanıcıların aktif ve sürekli 
kullandığı ödünç verme dışında yüzyüze, telefonla ve sosyal medya kanalıyla 
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri verilmektedir. Kütüphanede “Anneler/
Babalar Günü”, “Öğretmenler Günü” gibi özel günlerde en çok okuyan 
çocuklara hediye kitap ve benzeri verilmesi, yine benzeri biçimde her ay, o 
ay içinde doğum günü olan ve en çok okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine de 
kitap ve benzeri hediyeler gönderilmesi söz konusudur. Öğrenciler arasında 
motive edici etki oluşturması amacı ile hediye almaya hak kazanan öğrencilere 
hediyeleri okudukları okul adresine gönderilmekte ve okul müdürleri 
tarafından verilmektedir. Ayrıca, “Çocuk Çizgi Sinema” adı ile haftanın iki 
günü çizgi film gösterimi, “Kütüphanemize Ziyaret” adı ile de okullardan 
veya dışarıdan gelen ziyaretçilere kütüphaneyi tanıtıcı turların düzenlenmesi 
ile çeşitli konferanslar, kültürel ve sosyal etkinlikler içerisindedir (Bilgiler, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu İl Halk Kütüphanesi http://www.
kastamonukutup.gov.tr/ adresinden ve yetkililer ile görüşülerek alınmıştır).
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Ayrıca, kütüphane 1 Temmuz 2013-31 Ekim 2015 tarihleri arasında uygulanan 
“Kütüphan-e Türkiye” Planlama ve Pilot Uygulama Projesi’ne de dahil 
olmuştur. Söz konusu proje, Cumhurbaşkanlığı’nın denetiminde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Hacettepe 
Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ortaklığında, Bill ve 
Melinda Gates Vakfı’nın Küresel Kütüphaneler Girişimi’nden sağlanan 
hibe ile yürütülmüştür.  Girişim, Türkiye dışında aynı zamanda Amerika 
Birleşik Devletleri, Şili, Meksika, Botsvana, Litvanya, Letonya, Romanya, 
Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Vietnam, Kolombiya, Endonezya, Moldova, 
Jamaika ve Güney Afrika’da halk kütüphanelerinin desteklenmesi amacıyla 
çalışmalar yürütmektedir.Projede 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Planlama 
aşaması sona ermiş ve Pilot Uygulama aşamasına geçilmiştir. Pilot Uygulama, 
Bakanlığa bağlı toplam 78 halk kütüphanesinde 28 ay süresince yürütülmüş 
ve ardından 3 yıl sürecek Ülke Programı’nın gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinde öncelikle, bilgi teknolojilerine yönelik 
altyapı durumu ile personelin ve kütüphaneden yararlanan halkın eğitim 
gereksinmelerinin belirlenmesi; gereksinimler doğrultusunda personele ve 
halka uzmanlar tarafından, yerinde ve uzaktan bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) okur-yazarlığı eğitimi verilmesi ve eğitici durumuna gelen personelin 
sürekli olarak halkı eğitmesi sağlanarak bilgi teknolojileri aracılığıyla halkın 
BİT kullanma kapasitesinin artırılması ve dolayısıyla da yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi hedeflenmiştir.Toplumun yaşam kalitesinin artırılması ve 
bireysel ve toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesi ise Projenin nihai hedefi 
olarak belirlenmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması’nın 2. 
düzeyine (NUTS-2) göre Proje kapsamına dahil edilen ülkemizin 7 bölgesinden 
26 ilimiz ile bu illerimizden belirlenen 78 halk kütüphanesi içerisinde 
Kastamonu İl Halk Kütüphanesi de yer almıştır. Kendileri ile görüşülen 
yetkililer anılan kurslara yoğun talep olduğunu; sayı verememekle beraber 
önemli oranda ev kadınlarının da bu kurslardan yararlandıklarını belirtmiştir. 
Sayıca oldukça az ancak iyi niyetli, güler yüzlü ve yardımsever bir personel 
kadrosu ile teknoloji, kaynak ve olanaklarının geliştirilmesine gereksinim 
duyan kütüphanenin, kentin ev kadınları nüfusunun eğitsel ve kültürel gelişimi 
için değerlendirilebilecek önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. 

Kent merkezinde bulunan bir başka kütüphane Belediye Kütüphanesi ise 
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 14 Nisan 2007 tarihinde 
hizmet vermeye başlamıştır. Kent merkezindeki binasının 6. Katında hizmet 
vermekte olan Belediye Kütüphanesi 7000’in üstünde kayıtlı 2000 kadar 
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Okur-yazar

İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğrenim ve üstü

kayıtsız dermeye sahiptir. Ancak, toplam yaklaşık 90 metre karelik alan ile 10 
kişi kadar kullanıcıyı alabilecek kapasitededir. Kendine ait ayrı bir kalemden 
bütçesi olmayan, uluslararası standartlarda bir kataloglama ve erişim 
düzenlemesi olmayıp, yayınların kapalı raflarda sistematik olmayan biçimde 
yan yana getirildiği, yalnız bir kişinin denetiminde (bir öğrenci) hizmet 
veren bir kütüphanedir. Kullanıcılarının ise daha çok üniversite öğrencileri 
ile çalışan kesim olduğu söylenmiştir (Bilgiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı  
(http://www.kygm.gov.tr/TR,110138/kutuphan-e-turkiye-planlama-ve-pilot-
uygulama-projesi-1-.html adresinden ve Kastamonu İl Halk Kütüphanesi ile 
Belediye Kütüphanesi yetkilileri ile görüşülerek alınmıştır).

Kastamonu’da Ev Kadınlarının Eğitsel-Kültürel Gelişiminde Halk 
Kütüphanelerinin Rolü: Anket Bulguları ve Değerlendirmeler
Ankete yanıt veren katılımcıların  % 32 oranı 25-34 yaş aralığındadır. Bunu, 
% 25 oranla 18-24 yaş aralığı izlemektedir. Diğer yaş aralıkları sırası ile % 
19 oranla 35-44, % 13 ile 45-54 ve % 11 ile 55 ve üstü yaş aralığındadır. 
Katılımcıların ağırlıklı oranı gençtir. 
 

Pasta grafikte izlendiği gibi katılımcıların % 35 oranlık kısmı ortaöğrenim 
mezunudur. Bunu, % 27 ile ilköğretim mezunları izlemektedir. Diğer 
katılımcılar ise % 17 oranla okuryazar, % 12 oranla yükseköğrenim mezunu 
ve üstü, % 9 oranla ise okuryazar olmayan gruptur. 

Katılımcıların medeni durumuna bakıldığında, % 78 oranı evliler, % 19 oranı 
boşanmış ya da dul olanlar, % 3 gibi oldukça küçük bir grubu ise bekârlardan 
oluşmaktadır. 

Çocuk sayısına bakıldığında ise katılımcıların % 31’inin 3, % 29’unun 2 
çocuğu bulunmaktadır. Geriye kalan % 20’lik grubun 4 ya da daha fazla, % 
17’lik grubun ise 1 çocuğu vardır. % 3 orandaki oldukça küçük bir grubun ise 



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

82

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

78%

7%
15%

İş/Meslek Edinme İsteği
Bir işim/mesleğim olsun
isterdim
Bir işimin/mesleğimin olmasına
gereksinim duymuyorum
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çocuğu bulunmamaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 60) 3 ya da 2 
çocuğu olması, ev kadınlarının sorumluluğunun artması ile ilişkilendirilebilir.

Katılımcıların gelir dağılımına bakıldığında ise elde edilen bulgular şöyledir:

Çizelge 1- Gelir Durumu %

Asgari Ücret ve civarı % 31

2000-3000 % 28

3001-4000 % 19

4001-5000 % 17

5001 ve üstü % 5
 

% 59 gibi yoğun bir oranın gelirinin en fazla 3000 TL ve ailelerin % 60 
kadarının 3 ya da 2 çocuklu olduğu düşünülürse, katılımcıların çoğunluğunun 
gelir düzeyinin pek de iyi olmadığı görülebilir.  

Anket katılımcısı ev kadınlarına herhangi bir iş/meslek edinmeyi isteyip 
istemedikleri sorulduğunda verilen yanıtlar şu şekildedir:  

 
Katılımcı ev kadınlarının hepsine yakın oranı (% 78) bir iş/meslek edinme 
isteğini duymaktadır. Bunun nedeni sorgulandığında yoğunluk sırası ile 
aşağıdaki bulgular edinilmiştir:

Çizelge 2-İş/Meslek Edinme İsteğinin Nedenleri %

Toplumsal statüm ve saygınlığım olsun istiyorum 92

Sosyalleşmemi sağlayacaktır 89

Kendimi daha çok geliştireceğime inanıyorum 85

Ekonomik nedenlerle çalışmak istiyorum 81

Çocuklarımı daha iyi bir biçimde yetiştireceğim 78
Daha üretken olacağıma inanıyorum 73
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Alınan yanıtlar arasında “toplumsal statüm ve saygınlığım olsun istiyorum” 
(% 92) seçeneği ile “sosyalleşmemi sağlayacaktır” seçeneği (% 89) en yoğun 
ifade edilen gerekçelerdir.  Bu, ev kadınlarının herhangi bir işi/mesleği 
olmamasından dolayı toplumsal konumları ve sosyallik anlamında var olan 
durumlarından hoşnutsuzluklarına işaret eden önemli bir göstergedir. 

Herhangi bir iş/meslek edinmeyi isteyen oldukça yoğun (% 78) ev kadını 
grubuna edinecekleri iş/meslekle ilişkili “tam zamanlı, yarı zamanlı ya da 
evden mi çalışmayı” istedikleri sorulduğunda ise aşağıdaki yanıtlar alınmıştır:  
 

Çalışmak isteyen ev kadınlarının yarısından çoğunun (% 65) evden/uzaktan 
çalışmayı istediklerini ifade etmeleri bir önceki soru karşısındaki tutumları 
ile çelişmektedir çünkü “toplumsal statüm ve saygınlığım olsun istiyorum” 
(% 92) ile “sosyalleşmemi sağlayacaktır” (% 89) gerekçeleri, ev ile sınırlı 
bir ortamda ele alındığında gerçekçi görünmemektedir. Ev kadınlarının bu 
çelişkili tutumlarının, bir taraftan toplumsal alana daha aktif katılım arzusu 
(belki de) bir taraftan da ev merkezli sorumluluklarının bağlayıcı etkisi 
arasında sıkışıp kalan ruhsal bir ikilemi yansıtmaktadır. 
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Katılımcılara kitap okumayı sevip sevmedikleri sorulduğunda alınan yanıtlar 
grafikte görüldüğü gibidir: % 52 gibi yoğun bir oran (% 20 çok severim + 
% 32 severim) kitap okumayı sevdiğini belirtmiştir. % 17 oranında alınan 
kısmen ve % 9 oranında da alınan ilgimi çekerse biçimindeki yanıtlar da 
olumlu değerlendirilirse bu oran % 78 gibi bir yoğunluktadır. Yalnızca % 8 
oranında grup kitap okumayı sevmediğini belirtmiş, % 14 oranında grup ise 
bu soruyu boş bırakmıştır.  

Katılımcılara sorulan “uygun olduğunuz zamanlarınızı kitap okumakla 
değerlendirir misiniz?” biçimindeki soruya verilen yanıtların % 47’si evet, % 
32’si bazen ve % 21’i hayır biçimindedir.

Okuma sıklığına verilen yanıtlar ise aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibidir: 
Çizelge 3- Zaman Aralıkları %

Her gün % 19

İki günde bir % 20

Haftada bir % 16

Ayda bir % 27

Daha uzun aralıklarla % 18

Katılımcı grubun % 55 i (% 19 her gün, % 20 iki günde bir, % 16 haftada 
bir) gibi yoğun bir oranı haftalık ve daha sık aralıklarla kitap okuduğunu 
belirmiştir. 

Kitap dışında okumalarda internet kullanımı oranı sorulduğunda ise ortaya 
çıkan sonuç şu şekildedir:

Çizelge 4- Internet Kullanımı %

Internet kaynaklarından okumuyorum % 42

Internet kaynaklarından okuyorum % 33

Internet kullanmayı bilmiyorum % 17

Kayıp değer (Boş bırakanlar) % 8

Okunan kitapların ve/veya yazıların konularına ilişkin oranlar yoğunlukları 
sırası ile ise aşağıdaki çizelgede görülmektedir. 
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Çizelge 5- Tercih Edilen Konular %

Yemek tarifleri % 87

Ev dekorasyonu % 82

Çocuk bakımı % 82

El işi, biçki, dikiş, nakış, örgü vb. % 79

Ev ekonomisi % 49
Roman % 47
Macera % 32
Bahçe bakımı ve işleri % 32
Aşk % 29
Tarih % 11
Siyaset % 9
Biyografi/Otobiyografi % 3
Psikoloji % 2
Bilimsel % 1
Diğer % 1

Çizelgede görülen değerlere bakıldığında, ağırlıklı tercih edilen konular 
yemek tarifleri (% 87); ev dekorasyonu ve çocuk bakımı (% 82) ile el işi, 
biçki, dikiş, nakış, örgü vb. dir (% 79). Bunları, ev ekonomisi (% 49); roman 
(% 47) ve macera ile bahçe bakımı ve işleri(% 32) izlemektedir. Aşk (% 
29) bir sonraki tercih edilen konudur. Tarih (% 11), siyaset (% 9); biyografi/
otobiyografi (% 3); psikoloji % 2; bilimsel (% 1) ve diğer (% 1) tercih oranı 
düşük olan konulardır. Açık uçlu olan “diğer” seçeneğine yazılanlar “spor” 
dur. Ağırlıklı tercih edilen konuların ev odaklı olması, geleneksel toplumsal 
cinsiyet rolünün kadınların okuma alışkanlığını da etkilediğini açık seçik 
biçimde göstermektedir. 
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Katılımcıların kitaplara ulaşma yolu ağırlıklı olarak onları eş, dost ve arkadaştan 
ödünç almaktır (% 78). Satın alarak kitap elde edenlerin oranı % 12’dir. 
Kütüphaneye gitme oranı ise % 9 gibi düşük bir orandır. Diğer biçimindeki 
açık uçlu seçenekte “internetten kitap indiririm” ifadesi kullanılmıştır.  

Katılımcılara hangi kütüphanelerden yararlandıkları sorulduğunda elde edilen 
yanıtlar aşağıdaki grafikte görülmektedir

 

Katılımcıların neredeyse yarısı (% 43) herhangi bir kütüphaneden 
yararlanmamaktadır. Kütüphanelerden yararlananlar arasında ise en fazla 
yoğunluk il halk kütüphanesi (% 32) ile üniversite kütüphanesi (% 12) 
biçimindedir. Üniversite kütüphanesinden yararlandığını belirten katılımcılar 
görüşme sırasında üniversitede okuyan çocuklarının kanalıyla üniversite 
kütüphanesini kullandıklarını ifade etmiştir. Benzer biçimde fakülte 
kitaplıklarından yararlandığını belirten katılımcılar da (% 6) görüşme 
sürecinde üniversite öğrencisi olan çocuklarının kanalıyla bu kitaplıkları 
kullandıklarını söylemişlerdir. Diğer katılımcıların oldukça düşük bir oranı 
(% 8)  ilçe kütüphanelerini kullanmaktadır. Geriye kalan ve en düşük oranları 
oluşturan gruplar Belediye Kütüphanesi’ni kullananlar (% 3) ile diğer 
seçeneğini işaretleyen (% 3) katılımcılardır (Açık uçlu diğer seçeneğinde 
evlerinin özel kütüphanesi olduğu ileri sürülmüştür).

Kütüphane kullanıcısı gruplara kütüphaneyi hangi sıklıkta kullandıkları 
sorulduğunda alınan yanıtlar aşağıdaki gibidir: 
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yararlanmıyorum
Diğer
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Kütüphane kullanan grubun yarısı (% 51) kütüphaneyi ayda bir ya da ayda 
birkaç kez kullanmaktadır. Bunu izleyen % 24’lük oranda kişi kütüphaneyi 
haftada bir ya da haftada birkaç kez kullandığını belirtmiştir. Kütüphaneyi 
hemen her gün kullanan kişilerin oranı % 15; yılda bir ya da birkaç kez gibi 
oldukça seyrek gidenlerin oranı ise % 10 dur.

Çalışmanın anlamlı bir diğer sorusu “kütüphaneyi hangi amaçla/amaçlarla 
kullanıyorsunuz?” biçimindeki sorudur. Verilen yanıtlar oranlarının yoğunluk 
sırasına göre aşağıdaki çizelgede görülmektedir:

Çizelge 6- Kütüphaneyi Kullanma Amaçları %

Kitap ödünç almak % 85

Bilgisayar / internet kullanmak % 85

Kitap okumak % 82

Çocuklarının ödevleri ile ilgili araştırma yapmak % 81

Dinlenmek / boş zamanlarını değerlendirmek % 79

Gazete / dergi okumak % 9

Araştırma yapmak % 7

Referans kaynaklarını (ansiklopedi, sözlük, atlas vs ) kullanmak %5

Sosyal etkinlikler %3

Film izlemek % 0

 E-kaynakları (e-dergi, e-kitap, e-tez, veri tabanı vs.) kullanmak % 0

Kütüphanelerarası işbirliği hizmetinden yararlanmak %

Diğer %

15,00%

24,00%

51,00%

10,00%

Kütüphaneyi Kullanım Sıklığı

Hemen her gün kullanıyorum

Haftada bir ya da birkaç kez
kullanıyorum

Ayda bir ya da birkaç kez
kullanıyorum

Yılda bir ya da birkaç kez
kullanıyorum



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

88

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

Kütüphaneye gitme amaçları arasında en yoğun olanları (% 85) “kitap ödünç 
almak” ve “bilgisayar / internet kullanmak”tır. Bunları,  “kitap okumak” (% 
82) ve “çocuklarının ödevleri ile ilgili araştırma yapmak” (% 81) izlemektedir. 
“Dinlenmek / boş zamanlarını değerlendirmek” ( %79) diğer bir ağırlıklı 
amaçtır. Öncelik sırası arkada kalan amaçlar ise “gazete/dergi okumak” 
(% 9), “araştırma yapmak”(% 7), “referans kaynaklarını (ansiklopedi, 
sözlük, atlas vs.) kullanmak” (% 5)ve “sosyal etkinlikler” dir (% 3). “Film 
izlemek”, “e-kaynakları (e-dergi, e-kitap, e-tez, veri tabanı vs.) kullanmak” ve 
“kütüphanelerarası işbirliği hizmetinden yararlanmak” ile “diğer” seçenekleri 
katılımcıların hepsi tarafından boş bırakılmıştır.

Anlaşıldığı gibi, kütüphanelere en fazla kitap ödünç almak, bilgisayar/internet 
kullanmak, çocukların ödevleri ile ilgilenmek ile dinlenmek/boş zamanlarını 
değerlendirmek için gidilmektedir. Burada çocukların ödevleri için gitme 
dışındaki eylemler bireyin tamamıyla kendini geliştirmesine yönelik eylemler 
sayılabilecekken; araştırma yapmak, referans kaynaklarının kullanımı ve diğer 
seçeneklerin tercih yoğunluğundaki düşüklük, bu eylemin eğitsel-kültürel 
gelişim bağlamında yeterli bir farkındalıkla gerçekleşmediğini göstermektedir. 
Şüphesiz, kütüphanelerin de ev kadını grubunun gereksinimlerine yanıt verip 
veremediği ya da ne oranda yanıt verebildiği konusu bağlayıcı bir etkendir. 
Bundan sonra  “yararlandığınız kütüphanenin hangi nitelikleri size göre 
önemlidir?” biçiminde yöneltilen soru, bu bağlamda önemlidir. Aşağıdaki 
çizelge, oranlarının yoğunluk sırasına göre bu soruya verilen yanıtları 
göstermektedir: 

Çizelge 7- Önemsenen Nitelikler %

Kütüphane ve kaynaklarının kullanım kolaylığı % 97

Meslek edindirme yönünde kurs, eğitim vb. olanaklar % 94
Sosyal olanaklar (toplantı, konser, sergi, toplantı vb. ile yiyecek, içecek makine 
ve ortamları)

% 93

Koleksiyonun (kitap vb.) sayısı ve çeşitliliği % 91

Koleksiyonun (kitap vb.) güncelliği % 89

Kütüphane personelinin yaklaşım ve tutumu % 87

Kütüphanenin sürekli (7/24) hizmet vermesi % 85

Kütüphanenin merkezi bir yerde ve/veya ulaşımının kolay olması % 81
Kütüphane mekanının güzel mobilyalarla donatılmış, iyi ışıklandırılmış, sıcak, 
huzurlu bir ortam olması 

% 81

Internet erişim olanağı % 79

Diğer % 2
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4%

20%

9%

44%

23%

Kütüphanelerden Memnuniyet

Çok memnunum

Memnunum

Kararsızım

Memnun değilim

Hiç memnun değilim

Çizelgede görüldüğü gibi birbirine oldukça yakın oranlarda işaretlenen 
seçenekler arasında görece en fazla önemsenen nitelikler arasında ilk sırada 
“kütüphane ve kaynaklarının kullanım kolaylığı” (% 97) gelmektedir. Daha 
sonra “meslek edindirme yönünde kurs, eğitim vb. olanaklar” (% 94), “sosyal 
olanaklar (toplantı, konser, sergi, toplantı vb. ile yiyecek, içecek makine ve 
ortamları)” (%93), “koleksiyonun (kitap vb.) sayısı ve çeşitliliği (% 91) ve 
“koleksiyonun (kitap vb.) güncelliği” (% 89) gelmektedir.

Meslek edindirme yönünde kurs, eğitim ve olanaklar sunulması yönünde % 94 
oranında görülen talep, daha önce ifade edilen anket katılımcılarının hepsine 
yakın oranının (% 78) bir iş/meslek edinme isteği ile örtüşmektedir.

Herhangi bir kütüphane ya da kütüphanelerden yararlanan katılımcılara “genel 
olarak kütüphane hizmetlerinden memnun musunuz?” diye sorulduğunda elde 
edilen bulgular şöyledir: 
 

Kütüphanelerden yararlanan katılımcılardan % 44’ü memnun olmadığını, % 
23 ü ise hiç memnun olmadığını belirtmiştir. Bu oran (% 67) grubun yarısından 
fazlasının memnuniyetsizliğini göstermektedir. Memnuniyetsizliklerini 
belirten ev kadınlarına bunun nedeni sorulduğunda hemen hepsi (% 87) 
kütüphanecilerin güler yüzlü ve yardım sever olduklarını ancak hem aradıkları 
herşeyi bulamadıklarını hem de evlerinden fazla uzak kalamadıklarını, uzun 
süre kütüphanede kalmaktan sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Burada yalnızca 
kütüphanelerden kaynaklı değil ev kadınlarının kendilerinden kaynaklı –en 
çok da evden fazla uzak kalamama- gerekçelerin ortaya konulması dikkat 
çekicidir. 
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86%

11%

2% 1% Kütüphanenin Eğitimime Katkısı

Katkısı olduğuna/olacağına
inanıyorum

Katkısı olduğuna/olacağına
inanmıyorum

Kararsızım

Kayıp değer (Boş bırakanlar)

Aynı gruba “kütüphanelerin eğitiminize katkısı olduğuna ya da olacağına 
inanıyor musunuz?” diye sorulduğunda elde edilen sonuçlar şöyledir: 
 

Grubun oldukça yoğun bölümü (% 86) kütüphanelerin eğitimlerine katkısı 
olduğuna/olacağına inanmaktadır. İnanç yönünde bu pozitif tutum umut verici 
bir göstergedir.

Aynı gruba “kütüphanede sosyal etkinliklerinizden hangilerini gerçekleştirmek 
isterdiniz?” diye yöneltilen soruya ise alınan yanıtlar oranlarının yoğunluk 
sırası ile şöyledir:

Çizelge 8- Tercih Edilen Sosyal Etkinlikler %

Dikiş, nakış çalışmaları % 94

El sanatlarını öğrenme ve uygulama % 91

Aşçılık % 90

Takı, tasarım vb. çalışmaları % 89

Atölye çalışmaları (halı dokuma vb.) % 89

Arkadaşlarla günleri kütüphanede düzenlemek % 85

Maket yapımı % 67

Konserler % 61

Toplu film gösterimlerini izleme ve tartışma % 59

Sergiler % 57

Güncel konulara bağlı grup tartışmaları % 57

Yazar söyleşileri % 55

Diğer % 2
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24%

58%

5%
8% 5%

Kütüphanelerin iş/meslek edinme 
konusunda kılavuzluk etmesi gerekir.

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

Çizelgede görüldüğü gibi, kütüphane aracılığı ile en fazla gerçekleştirilmek 
istenen sosyal etkinlik ve aktiviteler, dikiş, nakış çalışmaları (% 94); el 
sanatlarını öğrenme ve uygulama (% 91); aşçılık (% 90);  takı, tasarım vb. 
çalışmaları ile atölye çalışmaları (halı dokuma vb.) (% 89) ve arkadaşlarla 
günleri kütüphanede düzenlemektir (% 85). Dikkat edileceği gibi, çizelgenin 
daha alt basamaklarında görülen, dışa daha fazla dönük ve ev odağından daha 
uzak eğitsel ve kültürel aktivitelerin tercih oranı, sayılan aktivitelere göre 
biraz daha düşüktür.

Aşağıdaki çizelge ev kadınlarının kütüphanelerin iş/meslek edinme konusunda 
kılavuzluk etmesi konusundaki görüşlerini yansıtmaktadır: 

 

Anket bulgularında daha önce görülen herhangi bir iş/ meslek edindirme 
yönünde % 78 ve bu bağlamda kurs, eğitim ve olanaklarından yararlanma 
yönünde % 94 gibi yüksek oranlardaki talepler, yukarıda görülen yüksek 
oranlardaki olumlu yaklaşım ile örtüşmektedir: Anket uygulanan ev 
kadınlarının % 82 gibi yüksek oranda çoğunluğu (% 58 kesinlikle katılıyorum 
+ % 24 katılıyorum) bu görüşe olumlu bakmaktadır. 

Bundan sonra gelen biri kapalı uçlu “kütüphanenin ek olarak hangi alanlarda 
desteği sizce ideal olur?” ve diğeri açık uçlu “hayalinizdeki kütüphaneyi tarif 
eder misiniz?” biçimindeki sorular, ev kadınlarının gereksinimlerine yönelik 
kütüphane tasarlanması durumunda dikkate alınacak anlamlı sorulardır. Elde 
edilen bulgular oranlarının yoğunluk sırasına göre aşağıdaki gibidir:
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Çizelge 9- Kütüphaneye İlişkin Ek İstekler % 

Sosyal olanak ve hizmetler (konser, sergi, yarışma, seminer, vb.) % 91

Çocuklarımız için hem kitap hem de oyun alanları, legolar, oyun-
caklar vb.  

% 90

Çeşitli kurs ve eğitim olanakları % 89

Arkadaşlarla toplanma, yeme, İçme ortam ve araçlarının düzenlen-
mesi

% 84

İş bulma % 84

Eve hizmet (gezici kütüphane olanakları vb.) % 79

İş/meslek seçimine yardım etme % 78

İş/meslek alanlarında eğitim alma, sertifika edinme 
organizasyonlarına yönlendirme

% 73

CV hazırlama, mülakat konusunda bilgi vb. eğitim % 69

Kitap tartışmaları % 51

Yazar ve sanatçı söyleşileri % 47

Çizelgede görüldüğü gibi, en yoğun istekler “sosyal olanak ve hizmetler (kon-
ser, sergi, yarışma, seminer, vb.)” (% 91), “çocuklarımız için hem kitap hem 
de oyun alanları, legolar, oyuncaklar vb.” (% 90) ile “çeşitli kurs ve eğitim 
olanakları” dır (% 89). Bunu, aynı yoğunlukla “arkadaşlarla toplanma, yeme, 
İçme ortam ve araçlarının düzenlenmesi “ ile “iş bulma” (%84) izlemektedir. 
“Eve hizmet (gezici kütüphane olanakları vb.)” (%79) bir diğer yoğun taleptir. 
Bunu izleyen seçenekler de yukarıda görüldüğü iş/meslek odaklı olup birbirine 
yakın ve yoğun oranlarla tercih edilmektedir.  “Kitap tartışmaları” (%51) ile 
“yazar ve sanatçı söyleşileri” (%47) diğerlerine göre daha az yoğunlukta 
işaretlenmiş olsa da, anket katılımcılarının aşağı yukarı yarısı tarafından ter-
cih edilmiştir. 

Katılımcılara sorulan açık uçlu “hayalinizdeki kütüphaneyi tarif eder 
misiniz?” biçimindeki açık uçlu soruya alınan ancak yukarıdaki ek isteklerle 
örtüşen ifadeler dikkate alınmamıştır. Bununla beraber, “eğitim ve kurslar 
vermeli”, “yeme, içme olanakları olmalı” ile “arkadaşlarımla buluşup sohbet 
edebileceğim özel alanları” olmalı ve buna yakın ifadeler, önceki bulgularla 
da örtüştüğünden, arzu edilen kütüphane niteliklerinin altını bir kez daha 
çizmektedir. Bunların dışında özgün olduğu düşünülen üç betimleme aşağıda 
verilmektedir: 
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1- Kütüphane uygun havalarda kullanılabilecek bahçesi ile doğaya yakın 
olmalı; bahçesinde yerlerde renkli minderler, ağaçlar altında ahşap 
raflarda kitaplar, dergiler bulunmalı; çay veya kahve içerek oturmaya 
izin verilmelidir.

2- Alışveriş merkezinde açılacak ya da oraya taşınacak bir kütüphane hayal 
ediyorum. Böylece, ailece alışverişimizi bitirdikten sonra kütüphanede 
dinlenebilir, bir şeyler okuyabiliriz.

3- Kumaştan bebek yapmaya meraklıyım. Bu konuda kendimi 
geliştirebileceğim, gerekli kaynak ve malzemeleri bulunduran bir 
kütüphane olması beni mutlu eder. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kökleri geleneksel cinsiyet rolleri ve kalıplarına dayanan cinsiyet ayırımcılığı 
yalnız gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde de etkilerini sürdüren 
evrensel bir sorundur. Pek çok toplumda kadınlar, erkeklere göre daha düşük 
mesleki ve toplumsal statülerde bulunmaktadır. Ev kadınları ise konum ve 
sorumluluklarının çoğunlukla ev ile sınırlandırılması ve toplumsal alanda 
arka plana yerleştirilmeleri nedeni ile bu algının en çok yöneltildiği gruplardır. 

Bu araştırma, söz konusu argümanlara dayanılarak, “tarihsel, geleneksel 
cinsiyet rollerinin günümüze dek süren etkileri, özellikle ev kadınlarının eğitsel 
ve kültürel gelişimini olumsuz anlamda etkilemektedir. Gerekli donanım, 
nitelik ve işlevleri olan halk kütüphanelerinin, ilişkili diğer kurumlarla 
işbirliği içerisinde yürüteceği proje ve programlar, bu sorunların çözümünde 
önemli katkılar sağlayabilir” biçiminde geliştirilen hipotez doğrultusunda 
yapılmıştır. Araştırmanın temellendirildiği söz konusu algının kökünden 
ortadan kaldırılmasının, bu algıyı oluşturan etmenlerin ortadan kaldırılmasına 
bağlı olduğuna inanılmaktadır. 

Eğitim, özellikle de ev kadınlarının eğitimi, bu konuya ilişkin farkındalık 
kazanmalarını ve kazandıkları öz güven ile topluma daha aktif biçimde 
katılmalarını sağlayacaktır. Örgün ve yaygın eğitimin amaç ve işlevlerini 
yerine getirmesi için bir takım araçlara ya da alt yapı kurumlarına gereksinim 
duyulur. Daha önce de vurgulandığı gibi okul, derslik, laboratuar, öğretmen, 
öğretmenler kurulu, yöneticiler, bilgi kaynakları, eğitsel kollar, ders 
programları ve benzeri birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan bu 
altyapı ögelerinin arasında önemli bir yeri olan diğer bir öge kütüphanedir. 
Özellikle halk kütüphaneleri, ırk, din, dil, cinsiyet, yaş, statü, eğitsel, sosyal 
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ve kültürel durum ya da hiçbir diğer etmen ayırım oluşturmaksızın “herkese 
açık” olması ile kullanıcıları ve amaçları daha sınırlı olan üniversite, okul, 
özel konu gibi diğer kütüphane türlerinden daha farklı bir nitelik taşırlar. 
Böylece, geleneksel, sosyo-ekonomik ve pek çok nedenlerle eğitim 
olanaklarından en fazla yoksun kalan toplumsal gruplardan ev kadınlarının 
eğitsel ve kültürel gelişiminde gerektiği gibi kaynak ve olanaklarla donatılan 
halk kütüphanelerinin yadsınamaz düzeyde önemi vardır. 

Kastamonu ilinde ev kadınlarının eğitsel ve kültürel gelişimi için ne gibi 
çalışma, plan ve projelerin yürütüldüğü; halk kütüphanelerinin bu anlamda 
nasıl bir konuma sahip olduğunu araştırmak amacı ile yapılan bu çalışmada 
çeşitli kurum temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır (Kastamonu Halk Eğitim 
Merkezi, Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü,  Kastamonu İl Halk 
Kütüphanesi ve Kastamonu Belediye Kütüphanesi). Bunun dışında, rastgele 
seçilmiş 122 ev kadınına uygulanan bir anket ve söz konusu ev kadınları 
ile yapılan görüşmeler ile halk kütüphanelerinin ev kadınlarının eğitsel ve 
kültürel gelişiminde taşıdığı rol değerlendirilmeye; bu bağlamdaki gereksinim 
ve görüşler saptanmaya çalışılmıştır.

Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre, Kastamonu ilinde de pek çok ilde 
olduğu gibi kadınların okuryazarlık oranı erkeklere göre daha düşüktür. Ayrıca, 
her yıl artan oranlarda açık öğretim lisesine öğrenci gönderme söz konusu 
olup bu öğrencilerin çoğunluğunun kız öğrenciler olduğu anlaşılmaktadır. Kız 
öğrencilerin erken yaşta evlilik yapması, geçim kaygısı ile işe başlaması, kırsal 
kesimlerde yaşayan kız öğrencilerin ise il ve ilçe merkezlerinde barınacak 
yer sorunu nedeni ile eğitimleri kesintiye uğramaktadır. Bununla beraber, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadınların hem iş hem de toplumsal yaşama 
katılımı konusunda farkındalığın Kastamonu ili içinde kurumsal düzeyde 
oluşmaya başladığını; kadın istihdamı ile kadının eğitsel ve kültürel gelişimi 
için çeşitli aktiviteler ile projelerin geliştirildiğini söylemek olasıdır. Özellikle 
Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Aile ve Tüketici Bilimleri, Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, 
Ahşap Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı 
Hizmetleri, Hemşirelik Eğitimi, Okuma-Yazma, Öğretmenlik ve Öğretim, 
Yiyecek İçecek Hizmetleri, Mefruşat, İğne Oyası, Bağ İşleri, El ve Makine 
Nakışları, Giyim, Dokuma, Kilim Kursu, Sabun Çalışmaları, Boncuk vb. Takı 
Tasarımı, Deri Kesim gibi konularda yürütülen kurs ve sertifika programlarına 
ev kadınları tarafından gösterilen ilgi olumlu düzeydedir. Bu programlar 
kanalı ile edinilen becerilerin bazılarının - Kastamonu çeyizinde kullanılan 
bağ işleri gibi- ev kadınları tarafından geçim kaynağı olarak yapıldığı ve para 
kazanıldığı ortaya çıkmıştır. 
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Kastamonu’da İl Halk Kütüphanesi, ilçe halk kütüphaneleri ile belediye 
kütüphanesi kamu hizmetine açık olan kütüphanelerdir.  Kastamonu İl Halk 
Kütüphanesi ve Belediye Kütüphanesi ile yapılan görüşmeler ile yerinde 
yapılan gözlemler, İl Halk Kütüphanesi’nin sınırlı ancak oldukça özverili 
ve çalışkan bir kadro ve yine sınırlı bütçe, derme ve kaynaklarla hizmet 
gördüğünü göstermiştir. Belediye Kütüphanesi’nin ise İl Halk Kütüphanesi’ne 
göre kadro ve kaynak yetersizliğini daha fazla yaşadığı izlenmektedir. İlişkili 
alanda eğitim almamış yalnızca bir öğrencinin kütüphanenin tüm işlevlerinden 
sorumlu olduğu ve kütüphanenin çok küçük bir derme ile oldukça dar bir 
alanda hizmet verdiği, herhangi bir standart sistem ve düzenlemeden de 
yoksun olduğu anlaşılmıştır. 

Rastgele seçilmiş 122 ev kadınına uygulanan anket ve bu ev kadınları ile 
yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular değerlendirildiği zaman ise 
aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

Ankete yanıt veren katılımcıların çoğunluğu gençtir (% 32 oranı 25-34; % 
25 oranı 18-24 yaş aralığında). Yine ağırlıklı oranda çoğunluk orta öğretim 
ve ilköğretim mezunudur (% 35 ortaöğrenim; % 27 ilköğretim mezunu). 
Katılımcıların çoğu evlidir (% 78). Bu oranın % 31’lik kısmı 3 ve % 
29’luk kısmı ise 2 çocukludur. Çocuk sayısının artışı ile ev kadınlarının 
sorumluluğunun artması söz konusudur. Katılımcıların gelir dağılımı ise 
% 31’inin asgari ücretli, % 28’inin ise asgari ücrete yakın bir gelire (2000-
3000 arasında) sahip olduğunu göstermektedir. Ev kadınlarının çok büyük 
çoğunluğu (% 78) bir iş/meslek edinmeyi istemektedir. Bu isteğin en yoğun 
nedenleri ise toplumsal statü ile saygınlık kazanma (% 92), sosyalleşme (% 
89) ve kendilerini geliştirme arzusudur (% 85). Bu da anılan anlamlarda 
ev kadınlarının yoksunluk duyduklarına işaret etmektedir. Daha önce de 
vurgulandığı gibi, çalışmak isteyen ev kadınlarının yarısından çoğunun (% 
65) evden çalışmayı istediklerini ifade ederken aynı zamanda toplumsal 
statü ve saygınlık kazanma (% 92) ile sosyalleşme (% 89) arzuları birbiri 
ile çelişmektedir. Bu çelişkili durumun ise söz konusu isteklerle ev merkezli 
sorumluluklar arasında sıkışıp kalan bir ikilemli ruh durumuna işaret ettiği 
düşünülmektedir.

Anket katılımcılarının çoğu (% 52) kitap okumayı sevmektedir. Grubun 
yoğun bir oranı (% 55) haftalık ve daha sık aralıklarla kitap okumaktadır. 
Internet kullanımı ise yüksek bir oranı oluşturmamaktadır (% 33). Internet 
kullanmayı bilmemek (% 17) önemli nedenlerden biridir. Okunan kitapların 
ve/veya yazıların konuları arasında en fazla yoğunluğu oluşturanlar, yemek 
tarifleri (% 87); ev dekorasyonu ve çocuk bakımı (% 82) ile el işi, biçki, dikiş, 
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nakış, örgü vb.dir. (% 79) ev ekonomisi (% 49); roman (% 47) ve macera ile 
bahçe bakımı ve işleri (% 32) ve aşktır (% 29). Tarih (% 11), siyaset (% 9); 
biyografi/otobiyografi (% 3); psikoloji (% 2) ve bilimsel (% 1) konular ise pek 
tercih edilmemektedir. Daha çok tercih edilen konuların evle ilişkili olması 
ise toplumsal cinsiyet kalıplarının ağırlıklı etkisi olduğunu düşündürmektedir.
Katılımcıların okudukları kitap ve benzeri kaynaklara daha çok eş, dost ve 
arkadaştan ödünç alarak (% 78) ulaştıkları anlaşılmıştır. Satın alma oranı 
(% 12) olduğu gibi, kütüphane yolu ile elde etme oranı da (% 9) oldukça 
düşüktür. Katılımcıların yarısına yakın oranı (% 43) herhangi bir kütüphaneye 
gitmemektedir. Kütüphanelerden yararlananlar ise en çok il halk kütüphanesi 
(% 32) ile üniversite kütüphanesini (% 12) kullanmaktadır. Üniversite 
kütüphanesini kullanan katılımcılar üniversitede okuyan çocuklarının 
kanalıyla bu kütüphanelerden yararlandıklarını söylemişlerdir. Belediye 
Kütüphanesi ise çok düşük oranda (% 3) kullanılmaktadır. Kütüphane en fazla 
(% 51) ayda bir ya da ayda birkaç kez kullanılmaktadır. 

Kütüphane kullanma amaçları arasında en yoğun olanları (% 85) “kitap 
ödünç almak” ve “bilgisayar / internet kullanmak”, “kitap okumak” (% 82) 
ve “çocuklarının ödevleri ile ilgili araştırma yapmak” (% 81), “dinlenmek/
boş zamanlarını değerlendirmek” (%79)tir.  “Gazete/dergi okumak” (% 
9), “araştırma yapmak” (% 7), “referans kaynaklarını (ansiklopedi, sözlük, 
atlas vs ) kullanmak” (% 5) ve “sosyal etkinlikler” (% 3) ise düşük oranda 
tercih nedenleridir. Burada, ev kadınlarının kendi eğitsel-kültürel gelişimleri 
anlamında farkındalıklarının pek fazla olmadığı çıkarımı yapılabilir. Bir 
diğer çıkarım ise, daha önce de vurgulandığı gibi, kütüphanelerin ev 
kadınlarının gereksinimlerine yeterli düzeyde yanıt verememesidir. Bu 
noktada ev kadınlarının gereksinimleri sorgulandığında, en fazla “kütüphane 
ve kaynaklarının kullanım kolaylığı” (% 97), “meslek edindirme yönünde 
kurs, eğitim vb. olanaklar” (% 94), “sosyal olanaklar (toplantı, konser, sergi, 
toplantı vb. ile yiyecek, içecek makine ve ortamları)” (% 93), “koleksiyonun 
(kitap vb.) sayısı ve çeşitliliği (% 91) ve “koleksiyonun (kitap vb.) güncelliği” 
(% 89) seçenekleri işaretlenmiştir. Ev kadınlarının yüksek oranda (% 78) bir 
iş/meslek edinme isteği ile yine yoğun olarak (% 94) kütüphaneler kanalıyla 
kurs, eğitim ve olanaklar sağlama isteği tutarlı biçimde uyuşmaktadır.

Kütüphane kullanan katılımcıların oldukça yüksek bir oranı (% 67) bu kullanıma 
ilişkin tatminsizliğini ifade etmektedir. Bunun nedeni sorulduğunda çoğu (% 
87) kütüphanecilerin güler yüzlü ve yardım sever olmalarına karşın istedikleri 
her şeyi bulamadıklarını ve evlerinden de uzun süre ile uzak kalamadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu da yine daha önce ifade edildiği gibi sorunun yalnız 
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kütüphanelerden kaynaklanmadığını, ev kadınlarının kendilerini ev ile sınırlı 
konumlandırmalarının da etken olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, ev 
kadınlarının büyük kısmı (% 86) kütüphanelerin eğitimlerine katkı sağladığına 
inanmaktadır. Sosyalleşme yönünde duyulan istek anlamında yoğunluğu 
oluşturan tercihler ise dikiş, nakış çalışmaları (% 94); el sanatlarını öğrenme 
ve uygulama (% 91); aşçılık (% 90);  takı, tasarım vb. çalışmaları ile atölye 
çalışmaları (halı dokuma vb.) (% 89) ve arkadaşlarla günleri kütüphanede 
düzenlemek (% 85) ile maket yapımıdır ( 67). Konserler (% 61), toplu film 
gösterimlerini izleme ve tartışma (% 59), sergiler (% 57), güncel konulara 
bağlı grup tartışmaları (% 57, yazar söyleşileri (% 55) gibi daha dışa dönük 
aktivitelerin tercih oranı diğerlerine göre pek fazla görünmemektedir. 

Çalışmanın önemli bir diğer sonucu, ev kadınlarının yüksek oranda 
çoğunluğunun (% 82) kütüphanelerin iş/meslek edinme konusunda kılavuzluk 
etmesi konusunda olumlu yaklaşım göstermeleridir. Bu da belirtildiği gibi 
herhangi bir iş/ meslek edindirme konusunda yüksek oranda olumlu eğilim 
(% 78) ve bunun için kurs, eğitim ve olanaklarından yoğun yararlanma isteği 
(% 94) ile uyumludur.

Çalışmanın en önemli sonuçları, anketin kapalı uçlu “kütüphanenin ek 
olarak hangi alanlarda desteği sizce ideal olur?” ve açık uçlu “hayalinizdeki 
kütüphaneyi tarif eder misiniz?” biçimindeki sorularına verilen yanıtlar ile 
kendini göstermektedir. En fazla talep edilenler, sırası ile “sosyal olanak ve 
hizmetler (konser, sergi, yarışma, seminer, vb.)” (% 91); “çocuklarımız için 
hem kitap hem de oyun alanları, legolar, oyuncaklar vb.” (% 90); “çeşitli 
kurs ve eğitim olanakları”  (% 89); “arkadaşlarla toplanma, yeme, içme 
ortam ve araçlarının düzenlenmesi” (% 84); “iş bulma” dır (% 84). Daha 
düşük oranlarla işaretlenen seçenekler ise, “eve hizmet (gezici kütüphane 
olanakları vb.)” (% 79); “kitap tartışmaları” (% 51) ile “yazar ve sanatçı 
söyleşileri”dir (% 47). Katılımcıların hayalindeki kütüphanelere yönelik 
açıklamaları genel olarak bu istekleri ile benzeşmektedir. Özellikle, “eğitim 
ve kurslar vermeli”, “yeme, içme olanakları olmalı” ile “arkadaşlarımla 
buluşup sohbet edebileceğim özel alanları” olmalı ve buna yakın ifadeler, 
önceki bulgularla da örtüştüğünden, arzu edilen kütüphane niteliklerinin 
altını bir kez daha çizmektedir. Bunların dışında özgün olduğu düşünülen üç 
betimleme aşağıdaki gibidir: 

1- Kütüphane uygun havalarda kullanılabilecek bahçesi ile doğaya yakın 
olmalı; bahçesinde yerlerde renkli minderler, ağaçlar altında ahşap 
raflarda kitaplar, dergiler bulunmalı; çay veya kahve içerek oturmaya 
izin verilmelidir.
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2- Alışveriş merkezinde açılacak ya da oraya taşınacak bir kütüphane hayal 
ediyorum. Böylece, ailece alışverişimizi bitirdikten sonra kütüphanede 
dinlenebilir, bir şeyler okuyabiliriz.

3- Kumaştan bebek yapmaya meraklıyım. Bu konuda kendimi 
geliştirebileceğim, gerekli kaynak ve malzemeleri bulunduran bir 
kütüphane olması beni mutlu eder. 

Ev kadınlarının eğitsel ve kültürel gelişiminin önündeki engeller ve sorunlar, 
açık seçik biçimde belirlenmiş politikalar ve katılımcı kalkınma programlarının 
uygulanması ile ortadan kaldırılabilir. Daha önce de değinildiği gibi, bu 
sorunların temelden çözümü, her şeyden önce bu konuda bir devlet politikası 
oluşturulmasını gerektirir. İlişkili tüm kurum, kuruluş ve kütüphaneler 
arasında oluşturulacak bir iş birliği ve iletişim ağı da bu sürecin gelişimini 
pekiştirecektir. Kastamonu ilinde bunun için çaba harcandığı anlaşılmış olsa 
da, uygulanan plan ve projelerin kesintili olması, gereğince kaynak desteği 
olmaması ve yaygınlaştırılmamaları söz konusudur. Çalışma kapsamında 
yapılan anket araştırmaları gibi çeşitli araştırma ve gözlemler ile elde edilen 
bilgiler, ev kadınlarının talep ve gereksinmelerini ortaya koyacak; bu talep ve 
gereksinmeler doğrultusunda geliştirilen kütüphane hizmetleri ile hizmetlere 
eklenebilecek yenileri, önemli düzeyde yarar sağlayacaktır.

Kütüphaneler, yalnız fiziksel biçimde kitap okumak için gidilen yerler 
olmamalıdır. Kütüphanelerin, aynı zamanda çeşitli eğitsel ve kültürel 
aktivitelerin gerçekleştiği bir tür kültür merkezleri, sosyalleşme, buluşma 
ortamları haline getirilmesi, gezici kütüphaneler ve sosyal yardım olanakları 
ile bu hizmetlere ulaşamayan kişiler tarafından da ulaşılır olması ve uzaktan 
erişim olanaklarının çeşitlendirilmesi önemlidir. Tiyatro, konser, sinema 
gösterileri, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli becerileri destekleyen çalışmalar 
(boyama kitapları, yapbozlar, maket yapımı, dikiş, nakış, halı dokuma, çeşitli 
atölye çalışmaları vb. için olanaklar sağlamak), resim, yabancı dil, bilgisayar 
vb. kurslar, yazar ve sanatçılarla söyleşiler, masal okuma saatleri ve kitap 
tartışma günleri düzenlemek vb. pek çok girişim akla gelmektedir. Nitekim, 
katılımcıların hayalindeki kütüphanelere ilişkin açıklamalar arasında yer alan 
kütüphanenin bahçe içinde doğal ortamda doğal materyallerle donatılmış 
biçimde hayal edilmesi -ki bu “yeşil kütüphane”2  kavramını çağrıştırmaktadır- 
ve alışveriş merkezinde yer alması, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesinde 
esin alınacak önemdedir. Bunun gibi, “kumaştan bebek yapmaya meraklıyım. 
Bu konuda kendimi geliştirebileceğim, gerekli kaynak ve malzemeleri 
bulunduran bir kütüphane olması beni mutlu eder” biçimindeki ifade de 
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kütüphanelerin çeşitli girişimcilik ve yaratıcılık aktivitelerine destek vermesi 
isteğine işaret etmektedir. Burada da halk kütüphanelerine görece yeni bir 
işlev yükleyen “yaratıcı alan” (makerspace)3 kavramı akla gelmektedir. 

Kendileri ile görüşülen kütüphaneler ve kurumlar (Kastamonu Halk Eğitim 
Merkezi, Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü) arasında düzenli ve 
sürekliliği olan bir işbirliği geliştirilmelidir. Ev kadınlarının, toplumun etkin 
üyeleri olması ve topluma katkısı, kendi potansiyel güç ve yeteneklerinin 
farkına varmaları, bunları geliştirmeleri ile sağlanabilir. 

Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler, çalışmanın hipotezini destekleyen 
çıkarımlara işaret etmektedir. Çünkü kadınların okuryazarlık oranının erkeklere 
göre daha düşük olduğu iller arasında olan Kastamonu’da kadın kimliğinin 
-çalışma kapsamında daha önce vurgulanan- kalıp yargılardan ve ev odaklı 
psiko-sosyal bağımlılıktan soyut olmaması söz konusudur. Bununla beraber 
sınırlı da olsa kurumsal düzeydeki çalışma ve projelerin en azından kadınların 
özgüvenini ve potansiyel performansını desteklediğini; bu anlamda bir 
farkındalık geliştirdiğini söylemek olasıdır.  İlişkili çalışmaların geliştirilmesi 
durumunda bu sorunların da önemli düzeyde çözüleceği öngörülmektedir.

DİPNOTLAR
1 Yaygın olarak “Annales” (Annales d’histoire économique et sociale) adıyla 

bilinen bir tarih dergisi ile dile getirilen tarih yazıcılığı ekolüdür. Ekol, daha 
sonraları Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff ve Emmanuel 
Le Roy Ladurie gibi ünlü tarihçiler tarafından benimsenerek geniş alanlara 
yayılsa da, 1929 yılında iki tarihçi tarafından, bir XVI. yüzyıl uzmanı olan 
Lucien Febvre(1878–1956) ile bir ortaçağ uzmanı olan Marc Bloch (1886–
1944) tarafından kuruldu. Annales Okulu ve temsilcileri şu öncü fikirleri 
savunmaktaydılar (tamamıyla ve her şeyiyle blok bir Annales Okulu 
tarihçileri ve onların savundukları düşünceler gibi bir şey akla gelmesin, 
genel anlamda Annales mantığının temelinde yatan görüşler diyelim): a) 
Olaylardan oluşan geleneksel tarih anlatısının yerini sorun odaklı analitik 
bir tarih anlayışı almalıdır. b) Temel anlamda siyasete eğilen bir tarihin 
yerine insan faaliyetlerinin bütününe eğilen bir tarih geçmelidir. c) Bu iki 
amacın gerçekleştirilebilmesi için, tarihin dışındaki diğer sosyal bilimsel 
disiplinlerle işbirliği yapmaya önem verilmelidir (Alican,  2009; The new 
encyclopaedia, 2016).

2 Doğal çevre üzerinde oluşturulan olumsuz etkileri minimum düzeye 
indirmek; yerleşim yerlerinin dikkatli seçimi, doğal yapı malzemelerinin 
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ve geri dönüşümlü ürünlerin kullanımı, kaynakların (su, enerji, kağıt) 
korunması ve atıkların yok edilmesi (değerlendirilmesi) sorumluluğu ile 
iç mekanlara ilişkin nitelikleri ise maksimum elverişli düzeye getirmek 
için tasarlanan kütüphaneler için kullanılan bir terimdir. İngilizce karşılığı 
“green library” ya da “sustainable library” olarak geçmektedir (Reitz, 
2014b). 

3  Yaratıcı alan (makerspace),proje, yapı, ağ (network) ve benzeri pek çok 
çalışma yapmak üzere bir araya gelen insanların kaynak ve bilgilerini 
paylaştığı fiziksel bir yerdir. Yaratıcı alanlar ile kütüphaneler, üniversite 
kampüsleri, özel teşebbüse ait organizasyonlar, çeşitli topluluk merkezleri 
ve benzeri yerlerde farklı nedenlerle çalışma yapan kişilere yer ve 
çalışmalarında kullanacakları alet ve ekipman sağlanır.  Bu alanlarda 
zaman zaman bir uzman eşliğinde çalışılabilse de genellikle söz konusu 
çalışma ile meşgul olanların (acemilerin) birbirilerine yardım etmesi ve 
dayanışması söz konusudur (Educause Learning Initiative, 2013).

KAYNAKÇA
Adak, N. (2012). Değişen toplumda değişen aile: sosyolojik tartışmalar, 

Ankara: Siyasal Kitabevi.

Afacan, M. (2016, 12 Temmuz). “Haydi kızlar okula”, Kastamonu Bağımsız 
Günlük Gazete, (Çevrimiçi adres): http://www.kastamonugazetesi.com.tr/
haydi-kizlar-okula-18150.html

Alican, M. ( 2009 ). “Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu”, 
Tarih Okulu, Yaz, Sayı: IV, 163-169. (Çevrimiçi adres): http://www.
johschool.com/Makaleler/360936683_16-%20Frans%C4%B1z%20
Tarih%20Devrimi.pdf

Altaş, G. (2013). “Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: erkek 
egemen bir toplumda kadın olmak”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30 (1): 
53-72. 

Arat, N. (1997). Susmayan yazılar: eğitim, laiklik, kadın ve siyaset üzerine, 
İstanbul: Say Yayınları.

Atılgan, D. (1995). Türkiye’de kütüphaneciliğin gelişimi, Türk  
Kütüphaneciliği, 9 (1): 10-20.



Güler Demir

101

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

Augst, T. ve Wiegand, W. (2003). Libraries as agencies of culture, Wisconsin: 
The University of Wisconsin.

Aydın, B. M. (2007). Köy enstitüleri ve toplum kalkınması, Ankara: Anı 
Yayıncılık.

Bass, R. V. ve Good, J. W.  (2004). “Educare and educere: is a balance possible 
in the educational system?”, The Educational Forum, C. 68, 161-168. 
(Çevrimiçi adres): http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ724880.pdf

Bakacak, A. G. (2009). “Cumhuriyet dönemi kadın imgesi üzerine bir 
değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk 
Yolu Dergisi, Sayı 44: 627-638.

Başak, S., Kıngır, S. ve Yaşar, Ş. (2013). Kadının görünmeyen emeği: ikinci 
vardiya, Anka Kadın Raporları No: 13-01, Ankara: ANKA Kadın Araştırma 
Merkezi.

Beşpınar, F. U. ve Aybars, A. İ. (2013). Erken yaşlarda çocuk refahı ve kadın 
istihdamı politika belgesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
UNICEF. 

Billington, R. (1997). Felsefeyi Yaşamak (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları.

Bleiweis, M. (1997). Helping business: the library’s role in community 
economic development. New York: Neal-Schuman Publishers, Inc.

Bozkurt, A. (2006). The issue of education in Ottoman women’s periodicals 
(1869-1895), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: The Institute 
for Graduate Studies in Social Sciences, History, Boğaziçi University.

Çakın, İ. (1986). “Kütüphanenin Toplumsal Konumu ve İşlevleri.” Türk 
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 35 (1) : 8-16.

Demiray, E. (2010). Kadın eğitimi ve uzaktan eğitim: kadınların kendileriyle 
ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşları ile yasalardan haberdar olma 
durumu ve uzaktan eğitimden beklentiler, Ankara: Efil Yayınevi.

Demirel, F. (2010).  “Osmanlı eğitim sisteminin modernleşmesi sürecinde 
hiyerarşi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2): 507-530.



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

102

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

Dulum, S. (2006). Osmanlı Devletinde kadının statüsü, eğitimi ve çalışma 
hayatı (1839-1918), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: 
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı 
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı.

Educause Learning Initiative (2013). “Makerspaces”, Educause Learning 
Initiative,  7 Things You Should Know About içinde (Çevrimiçi adres): 
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7095.pdf

Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme: eğitim psikolojisi, Ankara: 
Alkım Yayınevi. 

Freedman, E. B. (2002). No turning back: the history of feminism and the 
future of women, New York: The Random House Publishing Group.

Gaus, E. R.  ve Weech, T. (2008). “The meeting room: libraries as community 
centers for culturally diverse populations”, 16th BOBCATSSS Symposium 
2008 BOBCATSSS 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008-30.01.2008) içinde, 
(Çevrimiçi adres): http://edoc.hu-berlin.de/conferences/bobcatsss2008/

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2012). Kırsal alanda kadının 
güçlendirilmesi ulusal eylem planı (2012 - 2016), Ankara: Eğitim Yayım 
ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. (Çevrimiçi adres): http://www.kuzka.org.
tr/dosya/kirsal_alanda_kadinin_guclendirilmesi_eylem_plani_2012-2016.
pdf

Gözütok, F. D. (1995). “Kadın ve eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi, 28 (1): 43-47. (Çevrimiçi adres): http://dergiler.ankara.
edu.tr/dergiler/40/490/5751.pdf

Habermas, J. (2012). “Öteki” Olmak “Öteki”yle Yaşamak, İ. Aka (Çev.). 
Siyaset Kuramı Yazıları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: an 
inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge, MA: MIT Press.

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (2012). T. C. Resmi Gazete, 28170, 11 Ocak 
2012.



Güler Demir

103

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

İbret, B. Ü., Aydınözü, D. ve Uğurlu, M. (2015). “Kastamonu şehrinde kültür 
ve inanç turizmi”, Marmara Coğrafya Dergisi,  Sayı: 32, s. 239-269. 
(Çevrimiçi adres): http://dergipark.gov.tr/download/article-file/3474

İHA (2015, 11 Temmuz). Kastamonu, okuma-yazma bilen oranında 65. 
sırada yer aldı, Milliyet (Çevrimiçi adres): http://www.milliyet.com.tr/
kastamonu-okuma-yazma-bilen-oraninda-kastamonu-yerelhaber-879016/

Kastamonu Haber (2016). Kastamonu’da Eğitim, (Çevrimiçi adres): http://
www.kastamonuhaber.com/kastamonu-hakkinda/kastamonu-da-egitim/

Kastamonu Valiliği (2014). Kastamonu Valiliği, (Çevrimiçi adres): http://
www.kastamonu.gov.tr/default.asp

Keseroğlu, H. S. (1989). Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde durum, İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi.

Keseroğlu, H. S. (2005). “Köy Enstitülerinde okuma ve kütüphane”, Türk 
Kütüphaneciliği, 19 (1): 25-40.

Keseroğlu, H. S. (2004). “Türkiye’de siyasal işleyişin halk kütüphanelerine 
etkisi üzerine bir deneme”, Türk Kütüphaneciliği, 18 (3): 301-309.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, (Çevrimiçi 
adres): http://www.kastamonukutup.gov.tr/TR,112525/hakkimizda.html

İleri, A. ve Talipoğlu, T. (2006). Eşekle gelen aydınlık (Mustafa Güzelgöz), 
İstanbul: Mephisto.

İŞKUR Türkiye İş Kurumu (2016). İşsizlikle mücadele: aktif iş gücü 
hizmetleri, İstihdamda 3İ Dergisi Eki, Sayı: 19, Şubat-Haziran 2016.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 
(2015). İstatistikler, (Çevrimiçi adres): http://www.kygm.gov.tr/TR,9/
istatistikler.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 
(2015). “Kütüphan-e Türkiye” Planlama ve Pilot Uygulama Projesi (1 
Temmuz 2013-31 Ekim 2015), (Çevrimiçi adres): http://www.kygm.gov.



Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Ev Kadınlarının Eğitsel ve Kültürel Gelişimindeki Rolü:........

104

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

tr/TR,110138/kutuphan-e-turkiye-planlama-ve-pilot-uygulama-projesi-1-.
html

Millî Eğitim Bakanlığı Kastamonu Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulu, (Çevrimiçi adres): http://kastamonuhem.meb.k12.tr/tema/
index.php

Özaydınlık, K. (2014). “Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve 
eğitim”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14 (33): 93-112.

Reitz, j. M. (2014a). “Mobile services”, ODLIS - Online Dictionary for Library 
and Information Science, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Corporate, 
(Çevrimiçi adres): http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx

Reitz, j. M. (2014b). “Sustainable libraries”, ODLIS - Online Dictionary 
for Library and Information Science, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO 
Corporate, (Çevrimiçi adres): http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.
aspx#sustainablelib

Tan, E. M. (1979). Kadın: ekonomik yaşamı ve eğitimi, Ankara: Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları.

The new encyclopaedia Britannica (2016). “Annales school”, The new 
encyclopaedia Britannica içinde. (Çevrimiçi adres): https://global.
britannica.com/topic/Annales-school

Tuskan, A. A. (2013). “Toplumsal cinsiyet, toplumda kadına biçilen roller, 
çözümleri ve kadınların adalete erişiminde İstanbul Barosu’nun rolü”, 
Kadın Hakları Adli Yardım Eğitim Seminerleri içinde, ss. 19-25, İstanbul:   
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

TÜİK (2006). Aile Yapısı Araştırması, (Çevrimiçi adres): http://ailetoplum.aile.
gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/aileyap%C4%B1s%C4%B1%20
2006%20.pdf

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi (1991). Mustafa Güzelgöz 
ve Eşekli Kütüphane, (Yay. Haz.) Hasan S. Keseroğlu, İstanbul: Türk 
Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Haber Bülteni, Sayı: 21519. 



Güler Demir

105

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 57-105

Whitehead, B. J. (1999). Women’s education in early Modern Europe: a 
history, 1500–1800, New York: Garland Publishing, Inc. (Çevrimiçi 
adres):http://bianet.org/biamag/toplum/154714-kadin-kutuphaneleri-
kadin-hareketinin-kalici-bellegi

Yayla, A. (2005). “Eğitim kavramının etik açıdan analizi”, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1). (Çevrimiçi adres): http://
efdergi.yyu.edu.tr/makaleler.html

Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri: araştırmalar ve görüşler. Ankara: 
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.

Yılmaz, B. (1993). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü, Ankara: 
Kültür Bakanlığı.

Yılmaz, B. (2004). Türkiye’de eğitim politikası ve kütüphane, Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.

Yılmaz, B. (2009). Türkiye’de kültür politikası ve kütüphane, Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.


