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Kütüphanelerin Mekânsal Özelliklerinin
Okuma Kültürüne Etkileri: Halk ve Çocuk
Kütüphaneleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Berrin KÜÇÜKCAN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Özet
Kütüphane kurumu tarih boyunca okuma, kültür, araştırma, eğitim, öğrenme gibi kavramların ayrılmaz bir parçası olmuştur. Toplumların kültürel yapılarına etki etmiş,
sunduğu bilgi kaynakları ile bu yapının gelişmesine katkıda
bulunmuştur. Kültür insan ile var olmuş ve yine onunla birlikte gelişen bir kavram olduğu için insanlık ile birlikte evrilmiştir. Bu değişimin yakın takipçisi olan kütüphane kurumu
kendini bu gelişimin tam da içerisinde bulmuş, üzerinde bilgi
taşıyan ve toplumsal kültürün bir temsilcisi olan her materyali bünyesine alarak korumuş, düzenlemiş ve kullanıcısına
ulaştırmıştır. İçinde yaşanılan teknoloji çağının gereği olarak
basılı kültürden dijital kültüre de başarıyla geçmiş, kullanıcılarını da beraberinde geçirerek onların okuma kültürlerini bu
yeni kültürel yaklaşıma uyarlamıştır.
Basılı kültürden dijital kültüre geçilmesi ile fiziksel olarak kütüphaneye gelme zorunluluğunun ortadan kalkmakta
olduğunu gören kütüphaneler okuyucularını kaybetmemek
ve kültüre olan katkılarını devam ettirebilmek için fiziksel
görünümlerini ve hizmetlerin yenilemişlerdir. Önce şehrin
içerisinde dikkati çeken bir bina tasarımı ile başlayıp, sonrasında da o binadan içeriye giren kullanıcının sadakatini kaybetmemek için içeride onu rahat ettirmeye yönelmişlerdir. Z
kuşağının gereksinimlerine göre yenilenen mekânlar, kütüphanenin kullanımda sürdürebilirliği de sağlamıştır. Araştırmanın çıkış noktası olan mekânsal özelliklerin kullanıcıların
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kütüphane kullanma, dolayısı ile okuma kültürlerini etkileyip etkilemediği sorusu ise, yapılan bir alan araştırması ile
olumlu yönde etkilediği şeklinde yanıtlanmıştır. Araştırma
kapsamındaki (mekânlarda farklı farklı değişiklikler yapan)
yedi halk ve çocuk kütüphanesinin tamamında kütüphane
kullanımı, üye sayısı ve ödünç verilen materyal sayısının bu
değişimin hemen sonrasında anlamlı bir oranda artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Giriş
“Okuma” eylemini gerçekleştirebilmek, insanın dünyaya geldikten sonra öğrenme yolu ile edindiği bir kazanımdır. Ancak
okuyabilmek için gerekli olan görme, dokunma, anlama gibi doğuştan var olması gereken bazı özelliklere de gereksinim vardır.
Görme engellilerin Brille alfabesi ile yazılmış kitapları okumanın
yanı sıra, sesli kitapları da dinledikleri göz önüne alınacak olunursa, bunlara işitme özelliği de eklenebilir.
Günümüzde bilgi edinmenin, bir başka değişle bilgiye ulaşmanın yolları değişse de değişmeyen gerçek, insanlığın hala okumaktan vazgeçememiş olmasıdır. Öğrenmek için okumak, bilgi
edinmenin en yaygın yoludur. Ancak okuma alışkanlığı olarak
nitelendirilebilen bu davranış sürüyor olsa da, okuma kültüründe zamana bağlı değişikliler olması kaçınılmaz olmuştur. Çünkü
bilginin üretildiği, saklandığı ortamlardaki değişime bağlı olarak bunlara erişim ve yararlanma yolları da değişmiş, çeşitlenmiştir. İnsanlığın geçmişten bugüne geliştirmiş olduğu kültürel
değerlerin içerisinde yer alan okuma kültürünün önemi bilginin
sanal ortamlara taşınması ve internetin yaygınlaşması ile daha
da artarken, mevcut formu da değişime uğramıştır. Zamanla bu
değişimi daha iyi tanımlayabilen yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi kültürün sanal ortama uyarlanmış
hali, yani “dijital kültür” kavramıdır.
Kültür ve Dijital Kültür Kavramları
Teknolojik gelişmelere bakıldığında gelecek yıllarda tüm ül-
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kelerin kültürel yaşamlarını gittikçe daha fazla etkileyecek gibi
görünen dijital kültürü daha iyi anlayabilmek için işe “kültür”
kavramından başlamak yararlı olacaktır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bile altı farklı anlamı bulunan kültür1 kavramını tanımlamak, ne sosyologlar, ne de antropologlar, ne de başka sosyal
bilim alanlarındaki araştırmacılar için kolay olmuştur. Aynı
konuda çalışan kişilerin bile onlarca farklı biçimde tanımladığı
bu kavram için bu çalışmaya üç bilim insanının yaptığı tanım
alınmıştır. Sosyolog Anthony Giddens’a göre sosyolojik açıdan
kavram olarak ele alındığında kültür çok geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Kültür, belirli bir grubun ayırt edici özellikleri
olan değerler, törenler ve yaşam biçimlerinin bileşimidir (Giddens, 2012, s. 1066). Edward Burnett Tylor ise kültürün bugün
çağdaş antropologlar tarafından yaygın olarak kabul edilen ve
kullanılan en eski ve en açık tanımlarından birini yapmıştır. Ona
göre kültür, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak insan
tarafından edinilen bilgi, inanç, sanat, ahlâk, hukuk, gelenek
ve diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür
(Street). Kültür üzerine önemli bilimsel araştırmalar yapmış olan
Onur Bilge Kula “insanın doğadan bağımsızlaşmak, doğaya egemen olmak ve kendini geliştirmek, yenileştirmek için harcadığı
bilinçli, amaçlı, seçici ve değerlendirici çabaların tümü kültürü
oluşturur” derken, tanımın sonunda kullandığı sıfatları da kültüre yaklaşımı belirlemeleri açısından son derece önemli bulmaktadır (Kula, 1992, s. 15).
Kültür, insanı diğer canlılardan ayıran, yani salt insana özgü
bir kavramdır. Zihinsel bir faaliyet gerektirir. Zihinsel faaliyet
hayvanlar tarafından da yapılır, ancak yalnızca insan gelişmiş
düşünce yetisinin ürünlerini nesneye dönüştürebilir. Bu bakış
1 Kültürün farklı anlamları :
1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.
2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.
3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4. Bireyin kazandığı bilgi.
5. Tarım.
6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme (Kültür, https://sozluk.gov.tr/ )

24

Okuma Kültürü ve Kütüphaneler

açısı ile insan eliyle üretilen her şey, kültür kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca birbirleri ile konuşarak anlaşabilen tek canlının insan olması, dilin önemini ortaya çıkarır. Dilin sözlü ve
yazılı kullanımının kültür ve eğitim üzerindeki rolü çok fazladır.
Kültür dil sayesinde yaygınlaşır, dönüşür, çeşitlenir, aktarılır,
etkilenir, etkiler ve kalıcı hale gelir. Ortaya çıkan ürünler ister
yazılı, ister sözlü, isterse basılı ya da dijital ortamda olsun, dilin
kendisi kültürün bir parçasıdır.
Kültürün eğitim ile yakın bir ilişkisi vardır. Aynı zamanda
eğitimi de kapsayan dinamik bir oluşumdur. Çünkü eğitim kendi içeriklerini, yöntem ve yönelimlerini kültürün var olan durumundan alır. Diğer taraftan kültürel birikimin genç kuşaklara
aktarımı da eğitim sayesinde gerçekleşir. Eğitim güncel kültürü
biçimlendirirken, toplumun beklenti ve gereksinimlerine yanıt
verebilen insanı da yetiştirir, böylece “toplumsallaştırma” işlevini de görür. Özerk düşünen ve davranan insan yetiştirebilen bir
eğitim sisteminde ancak güdülenmenin olmaması durumunda
gençler bağımsız, kendisinden her istenileni yapmayan ve kolayca istismar edilemeyen bireyler olarak yetişebilir (Kula, s. 22-25).
Ancak bağımsız düşünceye sahip bireyler kendilerini sınırlayan
dar kalıpları kırarak yaratıcılıklarını geliştirebilir ve yeni bir şeyler üretebilir.
Dijital kültür ise, basılı kaynakları okuma eyleminin elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarını okumaya, yani dijital okumaya
dönüşmesi ile birlikte gelişmiş bir kavramdır. Dijital ortamda
kullanıcısına ulaşan bilgi kaynakları insan yaşamına da köklü değişiklikler getirmiştir. Her şeyden önce, okurun duvarları kalkan
kütüphaneye fiziksel olarak gitme zorunluluğu ortadan kalkmış,
kütüphanenin açık olduğu saatler, mesai saati gibi vb. kavramlar
önemini yitirmiş, kitabın kaybolması, başka bir okur tarafından
alınmış olduğu için rafta bulunamaması gibi sorunlara da artık
rastlanmaz olmuştur. Hatta aynı kitap, aynı anda birden fazla
kişi tarafından okunabilir hale gelmiştir. Yanı sıra dijital yayının
dağıtım ve erişim kolaylıkları, metin ve fotoğraf gibi hareketsiz
görsellere video gibi hareketli görsellerin eklenebilmesi vs., hem
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kullanıcılar, hem de baskı sorunları ile uğraşmak istemeyen yayıncılar için caziptir ve tercih nedenidir. Basılı kaynakların ana
maddesi olan kağıdı üretebilmek için kesilen ağaçlarla ormanların hızla azalması ve kağıt üretiminde tonlarca su kullanılması
zorunluluğu, insanlığın bu kültürden uzaklaşmasında ve dijital
kültüre doğru yakınlaşmasında etken olmuştur.
E-kitap, e-dergi gibi yeni kavramların altını dolduran dijital
okuma eylemi, okuma kültürünü de etkilemiştir. Önceleri basılı
bir metni okumak için okuma bilmek yeterli iken, dijital ortamdaki bilgiyi elde edebilmek için buna ek olarak okuru dijital bilgiye eriştirecek araçların olması ve bu araçları kullanabilmek için
gerekli bilgi okuryazarlığı becerisine de sahip olunması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dijital okuma eylemine aracı olan bilgisayar, tablet, televizyon, e-kitap okuyucusu, internet bağlantısı,
akıllı cep telefonu gibi teknolojik ürünlere sahip olmak ve bunları bu amaç doğrultusunda kullanabilmek, klasik anlamdaki okuma kültürü kavramını da dijital okuma davranışları içeren bir
dijital kültüre dönüştürmüştür.
Dijital okuma davranışlarını dijital kültüre dönüştüren toplumsal algı ve yansımalar da basılı kaynak dönemine göre çok
farklılaşmıştır. Şöyle ki; kitap geçmişten beri okuyana, onu taşıyana ve başkasına armağan edene toplum içerisinde bir saygınlık ve olumlu yönde farklılık kazandırıyordu. Bugün ise dijital
okuma eyleminin gerçekleştirildiği araçlar aynı zamanda eğlenceden sohbete varana kadar farklı pek çok eyleme de aracılık ettiği için, kişinin kitap okuma eylemini gerçekleştirdiği fark
edilmemektedir. Çünkü yapılan iş, basılı kitap okuyan kişilerde olduğu gibi etrafındaki diğer insanlar tarafından açık ve net
bir şekilde anlaşılmamaktadır ve internette eğlence, alışveriş vb.
okuma ile ilgisi olmayan başka amaçlarla gezindikleri zannedilmektedir (Odabaş, 2017, s. 278).
Kâğıt Materyalden Dijitale Geçişte Neler Değişti?
Dijital dünyanın ürünleri insan yaşamına girdikçe, her şey-
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den önce okuma kültürü ve alışkanlıklarında bazı değişiklikler
olmaya başladı. Öyle ki, bu değişim neredeyse kuşaklar arasındaki farkları oluşturan unsurlar haline geldi. Eğitim bilimci Firdevs Güneş’in kağıttan okuma alışkanlığını ekrandan okuma ile
karşılaştırdığı bir bilimsel çalışmasında dijitalleşmenin okuma
kültürü ve alışkanlığına olan etkileri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir (Güneş, 2016, s. 12-14) :
- Bilgiyle ilişkiler değişiyor: Bilginin üretim şekli ve süreci, bilgiye ulaşma, kullanma, paylaşmada büyük değişimler yaşanmaktadır. Arama motorları ve web siteleri bu bilgi yığınının
içerisinden aranılan bilginin bulunmasına yardımcı olmaktadır.
Küreselleşmeye katkıda bulunan dijital bilgi, çok kültürlülüğü
ve çok dilliliği de desteklemektedir.
- Okuma kültürü değişiyor: Dijital kaynakların basılı kitapta olmayan hareketli görsellere yer verebilmesi ve kağıt israfını ortadan kaldırması basılıya olan rağbeti azaltınca, kitapların etkinliği de azalmış oldu.
- Okuma alışkanlığı değişiyor: Çocuklara okuma alışkanlığının
kazandırılması için kitap okuyarak örnek olma, evde kitaplar
hakkında konuşma, kitap hediye etme, evde kütüphane oluşturma, kütüphanelere, fuarlara, yazar söyleşilerine, imza gününe
vs. götürme gibi geleneksel yöntemlerin yavaş yavaş terk edilmesi, okuma alışkanlıklarının da değiştiğini göstermiştir. Günümüzde bunların yerini e-posta, sosyal medya, What’s Up, kısa
mesajlar vs. almıştır.
Tarih boyunca bilgiyi taştan kil tablete, papirüsten parşömene, kağıttan ekrana bir çok farklı ortamda toplayıp kullanıcılarına
sunmuş olan kurumlar olan kütüphaneler her konudaki teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yaşam boyu öğrenmenin en önemli kurumlarıdır. Her yaştaki insanın gidebileceği
ve okumaktan keyif alacağı kaynakları barındıran bir kütüphane
türü mutlaka vardır. Tarih boyunca insanlığa bile yön verebilmiş
olan kütüphaneler bugün dijital iletişim yöntemlerine de kolaylıkla uyum sağlayarak, yaşam boyu öğrenmeye olan desteklerini
sürdürmektedir.
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Kültür-Kütüphane İlişkisi
Okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı bir kültür işidir ve
bu kültürün toplum içerisinde yerleşebilmesinin yolu, alışkanlık haline getirilmesi ile olur. Herhangi bir alışkanlığın oluşması
için belli bir sürece gereksinim vardır. Pedagojik araştırmalar çocuğun bütün beceri ve birikimlerinin 6 yaşına kadar oluştuğunu
ve bu yaştan sonra öğrenilenlerin bu yaşa kadar öğrenilenlerin
üstüne konulduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle ileride okuma kültürüne dönüşebilecek bir okuma alışkanlığının da 3-6 yaş
aralığında kazandırılabileceği söylenmektedir (Kakırman Yıldız,
2015, s. 97). Bu yaş aralığındaki çocukların okuma alışkanlığı
edinme süreci iyi yönetilirse okuma kültürüne dönüşür ve yaşam boyu sürer.
Kütüphaneler, bilgi ürünlerini tek çatı altında toplar ve gerektiğinde de bunun dağıtımını yapar. Depolama/saklama yöntemi dijital formata geçse bile, var olan iki özelliği değişmez.
Bunların birincisi, bilgiyi erişilebilir hale getirir ve iletir. İkincisi
de, kütüphane insanlara toplanma ve sosyalleşme için yer sağlar.
Sosyalleşme, görevi bilgiyi ona gereksinim duyanlara ulaştırmak
olan kütüphaneci ile etkileşim şeklinde olabildiği gibi, akademik
ya da gündelik sıradan topluluklar ile de olabilir. Bireyin bir kitap ya da bilgisayar ile baş başa kalmasının da bir sınırı vardır.
İnsanın sosyal bir varlık olarak diğer insanlar ile iletişim kurma
gereksinimi doğuştan gelen temel bir gereksinimdir. Kütüphane binası bu iletişimi sağlarken, kültürümüz ve uygarlığımız ile
sürdürülebilir bir bağ kuran bilginin bir sembolü olarak da işlev
görür (Crosbie, 2003, s. 9).
IFLA (International Federation Library Association) tarafından yayınlanan Halk Kütüphanesi Hizmeti adlı kitapta (Halk
Kütüphanesi…, 2004) “halk kütüphanesinin temel amacı, bireylerin ve grupların dinlenme ve boş zamanını da içine alan,
eğitim, bilgi ve kişisel gelişim konularındaki gereksinimlerini
karşılamak için çeşitli ortamlarda kaynak ve hizmet sağlamaktır. Halk kütüphaneleri, bireylerin çok geniş biçimde çeşitli bilgi,
düşünce ve fikirlere erişimlerini sağlayarak, demokratik bir top-
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lumun geliştirilmesinde ve yaşatılmasında önemli rol oynarlar”
denilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere kütüphaneler toplumun kültürel kimliğinin oluşmasında, hatta bazen biçimlenmesinde büyük pay sahibidir. Kurulma ve yaşatılma nedeni basılı ve diğer ortamlardaki bilgiye herkesin erişimini sağlayarak
örgün ve yaygın eğitimi desteklemektir. Öğrenme yaşam boyu
süren bir etkinliktir ve yaş sınırı da yoktur. Kütüphaneler tam
da buna uygun bir hizmet politikası ile ayrım yapmaksızın, toplumun her kesimine hizmet veren kurumlardır. Bu yaklaşımları
ile kütüphaneler kullanıcıları arasındaki sosyoekonomik farklılıklardan oluşan fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırarak tam bir
sosyal hizmet verirler.
Dijital kültür ile birlikte satın alma davranışları da değişmiştir. Kitaplardan da önce elektronik ortama aktarılmaya başlanan
süreli yayınlar, dijital kültüre geçişe çok büyük oranda katkıda
bulunmuşlardır. Tek sayı olarak ya da yıllık abonelik yöntemi ile
tamamı satın alınan basılı dergiler artık kullanıcısına elektronik
ortamda ulaşmakta, içerisindeki bir makale için tamamını satın
alma zorunluğu da ortadan kalkmaktadır. Yerleşik alışkanlıkları
değiştirmek kişiler için de, kurumlar için de kolay bir şey değildir. Ancak her türlü yeniliğe açık kurumlar olan kütüphaneler
dijital kaynaklara uyum sağlamakta fazla zorluk çekmemişler,
hatta basılı kaynaklara alışık olan kullanıcılarına da çeşitli eğitimler vermek suretiyle okuma alışkanlıklarının dijital okumaya
dönüşmesine destek vermişlerdir. Bireysel aboneliklerin yerini
ise veri tabanlarının içerisine taşınan dergilerin aboneliği şeklinde kurumsal abonelikler almıştır. Özellikle de üniversite kütüphanesi kullanıcıları bu tür kurumsal abonelikler yolu ile araştırma konuları hakkında veri tabanlarından taramalar yaparak
istedikleri makaleye erişebilmektedir.
Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan kütüphane kurumu ile kültür arasındaki ilişkiye bakıldığında, tarih boyunca birbirlerini
destekledikleri ve geliştirdikleri görülür. Kütüphaneler kültürel
varlıkları toplayan, düzenleyen, kayıt altına alan, koruyan ve gereksinim duyulduğunda da bu varlıkları kullanıcıları ile buluş-
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turan kurumlardır. Ülkelerin kültür politikalarının uygulandıkları yerler olarak kültürel kalkınma ve gelişmenin de önemli bir
öğesidir. Çünkü kültür bir anlamda kütüphanelerden beslenir ve
yayılır. Özellikle de halk eğitiminde büyük pay sahibi olan halk
kütüphaneleri aslında bünyelerinde ülkenin toplumsal kültürünü oluşturan materyalleri barındırırlar. Bu yüzyılda her ne kadar kütüphane materyalleri elektronik ortamlara taşınıyor olsa
da, bu hizmetlerin planlandığı, yürütüldüğü ve kültürel mirasın
korunduğu mekânlar olan kütüphane binaları dün olduğu gibi
bugün de işlevlerini devam ettirmektedir. Bu değişime rağmen
kütüphane hizmetlerindeki sürdürülebilirliğin devam ediyor
olmasının nedeni, buna ayak uydurabildikleri içindir. Eğer kütüphaneler elektronik kaynaklara geçiş ve buna bağlı olarak gelişen dijital kültüre uygun bir şekilde mekânsal değişiklikleri de
gerçekleştiremeseydi, zaman içerisinde yok olmaya mahkûmdu.
Aradığı bilgiyi kütüphaneye gelmeden de elde edebilecek okuyucuyu kütüphanede tutabilmenin yolu, mekânı da bu değişime
uyarlamaktan geçmiştir. Basılı bilgi kaynaklarına göre tasarlanmış olan binalara bilgisayarların, görsel-işitsel materyallerin, cd,
dvd gibi bilgi taşıyıcılarının girmesi ile var olan mekânların bunlara uyarlanması, büyük ölçüde kart kataloglar, mikrofilm/mikrofiş makineleri vb. eşya ve araç gerecin yerlerini bunlara terk
etmesi ile olmuştur. Kütüphanelerin tamamen sessiz çalışma ortamları olmaktan çıkarak bünyelerinde alçak sesle konuşulabilecek yeni mekânların (örneğin grup çalışma odalarının, film izleme salonlarının, kafeteryanın vs.) eklenmesi, binaların değişen
zamanın yeni okuma kültürünün gereksinimlerine uyumuna bir
örnektir. Yanı sıra binalarda çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin de yapılabileceği mekânlar oluşturulması/eklenmesi, masa
ve sandalyeden oluşan klasik çalışma alanlarının rahat oturulan,
hatta yatılan minderlere dönüşmesi, kullanıcılarına evlerindeki
rahatlığı sağlamıştır. Böylece kütüphaneler toplumu oluşturan
bireylerin ev ve iş yerlerinden/okullarından sonra en çok kullandıkları üçüncü mekânlardan biri haline getirmiştir.
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Mekân Kavramı
Kullanıcılarını etkilediği düşünülen mekân nedir? Neden ve
nasıl yaratılır? Bu soruları sorarak bunların yanıtları üzerinden
bu etkiyi irdelemek, belki konunun öneminin daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olur. Mekân kavramı aslında insanın barınma
içgüdüsü ile ortaya çıkmıştır ve mimarlık mesleğinin temelini
oluşturan ve hiç değişmeyen tek unsurudur. Çünkü bu mesleğin her uygulaması, mekâna dayalı özel bir yapı eylemidir. Bu
kadar vazgeçilmez bir unsur olmasına rağmen mekânın mimari
yapılarda çoğu zaman kesin sınırlar ile tanımlanmış olduğunu
söylemek zordur. Hatta bazen mimari bir mekânın tam olarak
nerede başlayıp nerede bittiği bile tam anlaşılabilir değildir. Birbirine kesin olmayan yumuşak sınırlar ile bağlı mekânlar bazen
bir bölümü ile başka bir mekâna da ait olabilir (Ropoport, 1977,
akt. Arabacıoğlu, 2007, s. 32).
Doğan Hasol Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’nde mekânı
“insanı çevreden belli ölçülerde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk” olarak tanımlamış ve “mimari bir mekân yaratmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj
mekânından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlamaktır”
demiştir (Hasol, 1979, s. 344). Bu sınırlamanın arkasında öncelikli olarak mahremiyeti koruma ve güven altına alma vardır.
Bina insan tarafından gereksinimleri karşılamak için oluşturulmuş yapma bir çevre, bir kabuktur. İç ve dış çevreleri ile
bir bütündür. Dermeyi oluşturan materyallerin, bu materyalleri
kullanan okuyucuların ve çalışanların bulunduğu bir bina olan
kütüphane binası da, içerisinde kütüphane kurumu tarafından
hizmet verilen ve bu hizmete dahil olan materyalin toplanıp işlemden geçirilerek hizmete sunulduğu bir mekândır. Bu gereksinimleri karşılayabilecek binanın tasarımı ve üretiminden sorumlu olan kişi ise, mimardır.
Yeni Nesil Kütüphaneler-Mekânlar-Kullanıcılar
Geçmişten beri kütüphanelerin, özellikle de halk kütüphane-
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lerinin en önemli görevlerinden biri, kullanıcılarının okuma alışkanlıklarını geliştirmesine ve boş zamanlarını değerlendirmesine
katkı sağlamaktır. Çünkü kütüphaneler kitapların okuyucuları
ile buluşma noktalarıdır. Bu buluşma gittikçe sanal ortamlara
taşınıyor ve pek çok okurun fiziksel olarak kütüphaneye gelmesini gerektirmeyecek yönde ilerliyor olsa da, kütüphane binaları
hala bu buluşmaya aracı mekânlar olma özelliklerinden bir şey
kaybetmemiştir. Bina, hala kütüphaneyi oluşturan unsurlardan
biri olmaya devam etmektedir. Basılı bilgi kaynaklarının yerini
almaya başlayan dijital kaynakların da yönetim merkezlerinin
yine kütüphaneler ve kütüphaneciler olduğu unutulmamalıdır.
Yeni neslin kütüphaneleri artık birer iletişim merkezi haline
gelmiştir, kütüphaneciler de bu iletişimin mimarlarıdır. Danışma kütüphanecisi kavramı gittikçe daha önem kazanmıştır. Dijital çağ da denilen günümüzde elde edilen bilginin güvenilirliği,
bu yığın içerisinde gerekli olanı bulma ve öncelikli olanı saptamadaki zorluklar bu çağ ile beraber gelmiş ve insanlık bunları
çözmek ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yığın içerisinde bilginin
doğru ve gerekli olan kadarına en kısa yoldan erişim sağlayacak
olan meslek grubu, yine kütüphaneci ve arşivcilerdir. Dijital ortamdaki her bilgi güvenilir olmadığı gibi, güvenilir bilginin de
güvenliğini sağlama sorunu vardır. Dijitalleşme kültürel, sosyal,
ekonomik ve siyasal yönden yaşamımızı etkilemiştir. Bilgiye erişimdeki kolaylıklar zaman ve mekân sınırlamalarını kaldırdığı
için de mekânsal kütüphane algısını değiştirdiği söylenmektedir
(Karagözoğlu Aslıyüksek, 2017, s. 47-48). Dijitalleşme sayesinde
engelli, yaşlı, hasta vb. dezavantajlı bir özelliği bulunmasından
dolayı kütüphaneye gelemeyen kullanıcılar sanal ortamda verilen kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Daha önce
ancak fiziksel olarak kütüphaneye gelen okura yardımcı olabilen
kütüphaneci de artık onun gelmesini beklemeden hizmeti onun
ayağına götürmektedir. Bu şekilde okuma alışkanlığı alt düzeylerde olan kişiler de kütüphaneye kazandırılabilmektedir (Sağlamtunç, 1994, s. 108). Kütüphanenin hizmetlerini tanıtma çalışmaları kapsamında bilgilendirmeler yapılmakta ve web sayfaları
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etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya da kütüphanelerin kullanıcılarına ulaşmadaki bir başka hızlı ve etkin yoldur.
Farklı Tasarlanan Kütüphane Binasının Kullanıcıları Çekmeye ve Okuma Alışkanlıklarını Geliştirmelerine Etkisi
Olur mu?
Kütüphanenin okuyucuları ile fiziksel olarak buluşmasına
yardımcı olabilecek birincil koşul, binanın şehir halkı tarafından
kolay ulaşılabilir bir bölgede bulunmasıdır. Çünkü kütüphaneden yararlanmak isteyen kişinin öncelikle evinden çıkıp binaya
kadar gelebilmesi gerekir. Kütüphanenin hizmet verdiği bölgede engelli, yaşlı, bütçesi toplu taşımayı kullandığında bile etkilenebilen vs. kişiler olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. Kolay
ulaşılabilir olmanın kütüphane kullanımına etkilerine örnek olabilecek bir araştırma Kanada’nın Montreal kentinde yapılmıştır. Şehir merkezinde günde 73.000 kişinin kullandığı bir metro
istasyonu üst geçidinde deneme amaçlı olarak açılan bir şube
kütüphane çok fazla ilgi görmüş ve hayatında hiç kütüphaneye
gitmemiş olan binlerce yeni üyeyi kütüphaneye kazandırmıştır
(Lavigne, 1984, akt. Sağlamtunç, s. 110).
Mimarın görevi kullanıcılarının gereksinimlerini karşılayabilecek bina tasarlamak olduğuna göre, dijital ortama kaydıkça
cazibesini yitirmeye başlayan kütüphane binalarının kullanıcılarına yeni gereksinimler sunmak gerekiyordu. Çünkü geçmişte
hizmet alabilmek için kütüphaneye gelmek zorunda kalan kullanıcı için binanın durumu çok da önemli değildi. Ancak bu zorunluluğun ortadan kalkması ile bağlantılı olarak binaya talep
azaldı. Bu bir çeşit ticari piyasaların arz-talep dengesi olarak da
düşünülebilir. Binaya talebin azalması, arzın (piyasaya mal sürülmesi, sunu) daha farklı bir şekilde sunulmasını gerektirdi. Binaların insanlar üzerindeki etkisini bilen mimarlar son yıllarda
özellikle de halk kütüphanelerini yalnızca kolaylıkla ulaşabilecekleri bölgelere yapmakla kalmayıp, binanın aynı zamanda bir
cazibe merkezi olmasına da özen göstermekte, adeta karanlığı
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aydınlatan bir ışık gibi bulunduğu bölgenin canlılığına katkıda
bulunabilecek şekilde tasarlamaktadır. Hatta bazı binalar bulundukları şehirlerin sembolü olan simgesel (ikonik) yapılar haline
gelmiştir. Binanın işlevini yansıtması nedeniyle kitap şeklinde
bina ya da binanın bir cephesini rafa dizilen kitaplar şeklinde
tasarlamak, Türkiye’de de örnekleri olan ve gittikçe daha fazla
yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir (bkz. Şekil 1 ve 2).
Burada önemli olan, henüz kütüphaneye hiç gelmemiş ve kütüphane kullanma alışkanlığı olmayan potansiyel okuyucuların
dikkatini çekerek onları kütüphaneye kazandırmaktır.

Şekil 1. Seattle Halk Kütüphanesi Merkez Binası (Foto: N. Delfino)
(https://historylink.org/File/8773)
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Şekil 2. Kansas Şehri Halk Kütüphanesi (Foto: D. King) https://www.atlasobscura.com/places/kansas-city-library-s-giant-bookshelf

Bina, her zaman hem dış, hem de iç mekân özellikleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Dış mekân özellikleri ile içeride ne
olduğu merak ettirilen ve kütüphaneye adeta davet edilen halk
eğer iç mekânlarda aradıklarını bulamaz, diğer bir deyişle beklentilerini gerçekleştiremez ise, o kütüphaneye tekrar gelmeleri
çok zordur. İç mekân özellikleri dış mekânı tamamlayıcı olmalı,
kendisine gelen kullanıcıyı adeta kucaklamalıdır.
Mekânsal Özelliklerin Kütüphane Kullanıcıları Üzerindeki Etkileri
Çocuk yaşta yaşamış olduğu yerdeki kütüphane ile ilgili
anılarını bugün okurları ile paylaşan yazar Aytül Akal’ın sözleri, küçük bir kız çocuğunun mekân olarak kütüphaneden nasıl
etkilediğini gösteren bir örnektir. Akal’ın çocukluğunda kütüphane ile ilk tanışması ile ilgili anısı aynı zamanda 50-60 yıl
öncenin kütüphaneleri hakkında genel bir bilgi de veriyor. Bu
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anı, muhtemelen kendi okulunda okul kütüphanesi olmadığı
için ödev yapmaya halk/çocuk kütüphanesine giden o kuşağın
diğer çocuklarının anıları ile benzerdir. Yazı, kütüphaneci-kitaplar-mekân bağlamında ele alındığında kütüphanenin Akal’ın
üzerinde oldukça olumsuz bir etki bıraktığı görülebilir. Yazarın
karşılaştığı olumsuzluklar ile ilgili anıları bilgi almak için başvurduğu asık yüzlü kütüphane görevlisi -bu kişiye “kütüphaneci” demek biraz zor- ile başlıyor, siyah-beyaz, sarımtırak renkli
sayfalarını çevirdikçe tozları insanı hapşırtan ve kendi kapakları
çoktan yırtıldığı için tek tip ciltlenmiş az sayıda kitap ile devam
ediyor. Burada özellikle mekân ile ilgili olarak yaptığı betimlemeler, küçücük bir çocuğun bile bulunduğu çevreden ne kadar
etkilenebildiğini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü “kütüphane” deyince, yazarın ilk olarak aklına gelen şey gıcırdayan
tahtalar, dar uzun pencerelerinden sızan günışığının görünür
kıldığı yüksek raflar ve yürüdükçe burnuna çarpan kesif küf kokusu oluyor. Beş duyusunun da olumsuz etkilenmesine rağmen
sonrasında okuma alışkanlığı edinebilmiş olmasında kendi kişisel gayreti ve ilgisinin yanı sıra, muhtemelen dükkânını kapatıp,
kızını kütüphane ile tanıştıran babasının da rolü olmuştur (Akal,
2011). Ancak bu ve buna benzer diğer kütüphanelerin aynı
olumsuzluk etmenlerine maruz kalan başka çocukların okuma
alışkanlığı edinmeleri konusunda fazla bir katkılarının olmaması olasılığı daha kuvvetlidir.
Günümüzde kütüphanelerin artık salt kitap ve dergi gibi materyallerin bulunduğu yerler olmaktan çıkarak çeşitli bilimsel ve
sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan mekânlara dönüşmesi,
halkın gözünde kütüphane algısını olumlu yönde değiştirmiştir. Kullanıcı eskiden ilgisini çeken kitabı ödünç alıp binayı terk
ederken, artık huzur bulduğu bu mekânda daha fazla vakit geçirmektedir. Gittikçe daha fazla insan kütüphaneleri yaşadıkları konutlardan ve okul/iş yerinden sonra üçüncü mekân olarak
benimsemektedir. Dijitalleşmeye rağmen kütüphanelerden hizmet alan kişi sayısında düşüş olmadığı, hatta artış olduğu, yine
yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Nicholas A. Basbanes
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The library: an illustrated history adlı kitabın önsözünde Amerika Birleşik Devletleri’nden örnekler vererek kütüphanelerdeki
artış istatistiklerini paylaşmıştır (Murray, 2009, s. viii). Bu artış
aynı zamanda kütüphane binasının kullanım verimliliğinin de
artması demektir.
Kütüphaneyi kullanması istenen hedef kitlenin buraya gelme
ve kütüphane hizmetlerinden yararlanmasında fiziksel yapısının ve görünümünün etkisi vardır. Kasvetli ve soğuk görünümü
ile itici görünen binalar yerine gün ışığından en iyi şekilde yararlanan ferah, dekorasyonunda gözü yormayan canlı renklerin
kullanıldığı aydınlık bir ortam, bina içerisinde kaynaklara erişim
kolaylığı gibi özellikler, şüphesiz gelen kullanıcıları olumlu yönde etkileyecektir (Üstün, 2000, s. 107). Kütüphanelerin mekân
olma özelliklerinin genç kullanıcılar üzerindeki etkilerini araştıran bir bilimsel çalışmada üniversite öğrencilerinin hocaları
tarafından yönlendirmemelerine rağmen araştırma yapmak ve
ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ettikleri görülmüştür. Bu
araştırmada ortaya çıkan önemli sonuç, gençlerin kütüphanenin
sessiz, temiz, düzenli ve huzurlu mekânlar olmasını bekledikleri
yönünde verdikleri yanıtlardır. Kendilerine bunu sağlayamayan
kütüphanelerde zorunluluk olmaması durumunda, örneğin boş
zamanlarını değerlendirmek için kalmak istemediklerini belirtmişlerdir (Koç Erdamar ve Demirel, 2009, s. 2239).
Gürültü, kütüphaneden sessiz bir ortam özelliği bekleyen
kullanıcı için en istenmeyen durumlardan biridir. Diğer kütüphane kullanıcılarının ve kütüphane çalışanlarının konuşma sesleri, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi ofis araç gereçlerinin çıkardıkları sesler, zeminden çıkan ahşap gıcırtısı, topuklu ayakkabı
sesi gibi iç mekânlardaki gürültü kaynakları kullanıcılar için
rahatsızlık verici durumlardır. Ayrıca binanın dışından gelen
trafikteki araçların çıkardıkları sesler, çevre binalardan gelen
inşaat sesleri gibi dış kaynaklı sesler de kullanıcıların mekânsal
konforlarını etkiledikleri için kütüphanede kalma sürelerini kısa
tutmalarına sebep olur. Ofis alanlarının yeniden planlanması,
doğru akustik tasarımı ve yalıtım, bu sorunun çözümüne büyük
ölçüde yardımcı olur.
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Binanın dışında ve içerisinde yönlendirici tabela ve işaretlerin
olmaması, engellilere uygun olmayan tasarımlar, yapı içi hava
kalitesinin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek özelliklere sahip olması, termal konfor da denilen sıcaklığın ve nemin yetersiz ya da gereğinden fazla olması, aynı şekilde yetersiz
ya da fazla aydınlatılmış ortamlar, binanın kullanım verimliliğine doğrudan etki eder. Uluslararası standartlara uyulmadan
tasarlanıp üretilmiş olan kütüphane binaları kullanıcılarını fiziksel, biyolojik ve psikolojik yönlerden etkileyerek sağlık sorunları oluşturabilirler. Örneğin tozlu kitap rafları, masa vb. yerler
kirlilik oluşturmanın yanı sıra alerjik reaksiyonları da tetikler
(Küçükcan, 2007). Gerekli sıklıkta ve hijyenik şekilde temizlenmeyen tuvaletler hastalık tehlikesi yaratırken, yaratacağı tiksinti
duygusu ile de kişinin psikolojik yapısını olumsuz yönde etkiler.
Bir işletme olarak kurulan ve yönetilen kütüphane kurumunun kullanıcılarına günümüzde artık şirketlerdeki gibi müşteri
olarak bakılmakta, onların beklentileri ve bunların ne kadarının,
ne oranda karşılandığı da müşteri merkezli bir yaklaşımla ele
alınmaktadır. Kütüphanelerin verdikleri hizmetin kalitesinin
ölçümünde kütüphanenin fiziksel koşullarından duyulan memnuniyet de kaliteye etki eden bir ölçüt olarak değerlendirmelere
katılmaktadır. Doğal olarak mekânsal sorunlar kütüphane kullanıcısını olumsuz yönde etkiler ve memnuniyetsizlik yaratır (Çevik, 2015). Olumsuz etkiler kullanıcının kütüphaneden uzaklaşmasına sebep olur.
Yeni Nesil Kütüphane Kullanıcılarının Mekândan Beklentileri ve Mimari Tasarımlarda Yeni Yaklaşımlar
Değişen zamana bağlı olarak kütüphane kullanıcılarının da
alışkanlıkları, beklentileri, bilgiyi arama davranışları vs. değişmiştir. Özellikle de ilk olarak dış görünümünü fark ettiği için
kütüphaneye gelen yeni nesil okuyucuyu içeride tutabilmenin
yolu, öncelikle ona evinde olduğu gibi rahat bir mekân sağlamaktır. Teknolojiyi günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline
getirmiş, internetin ve sosyal ağların olmadığı bir dünyayı bil-
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meyen ve Z kuşağı olarak adlandırılan 2000 yılı ve sonrasında
doğmuş olan günümüz gençliğinin önceki kuşaklardan farklı
alışkanlıkları ve beklentileri bulunmaktadır. Rahatını seven ve
bir yere bağlı kalmaktan fazla hoşlanmayan (Emese Csobanka,
2016, s. 66) bu özgür ruhlu kuşağın kütüphaneye bağlılığını sağlamak için mekânsal düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Teknolojinin de yardımı ile aradığı bilgiyi kütüphanelerin dışında
da bulabilecek iken fiziksel olarak gelmeyi tercih etmesinin pek
çok nedeni vardı. Buralarda ücretsiz internet bağlantısı olması
bile onlar için kütüphaneyi tercih nedeni oldu. Teknik altyapının
sağladığı olanaklardan ücretsiz yararlanma ile fiziksel konforun
birleşimi, bu kuşağın kütüphaneye olan ilgisini eksilmemesini
sağladı. Canının istediği yere istediği gibi oturabilmesi, hatta
yatabilmesi, herhangi bir eşyaya zarar vermediği ve başkalarını
rahatsız etmediği sürece kütüphane görevlisi tarafından da uyarılmıyor oluşu, onları belki de kendi evlerinden bile daha fazla
kütüphanede rahat ettirdi. Bugün gelinen noktada görünen odur
ki, kütüphaneler bunu başarabildikleri ölçüde genç kuşağı etkileyebilmektedir.
Teknolojiyi iyi kullanan ve dijital kültürü benimseyen kuşağın kütüphanesi eski klasik formundan çıkarak adeta yeni nesle
uygun olarak tasarlanıp üretilmeye başlandı. Böylece kullanıcılarına mekânsal çeşitlilikler sunan, iç mekânlarda katı sınırların
eridiği esneklikler içeren, estetik, dikkat çekici ve davetkâr bir
görünüm kazandı. Günün gereksinimlerine uygun mekânsal organizasyonlara da olanak tanıyan bu tasarımlarda form-cephe,
plan şeması, sirkülasyon şeması, doğal aydınlatma, atrium, renk
ve mekânsal çeşitlilikler öne çıktı (Al Şensoy ve Midilli Sarı, 2020,
s. 285). Bu süreçte daha önceleri evinden çıkamadığı için kütüphaneye de gelememesi normal karşılanan engelliler konusundaki toplumsal algı da değişime uğradı. Onlara da eğitim, öğretim,
dolayısı ile kütüphaneden eşit yaralanma hakkının, yani fırsat
eşitliğinin sağlanması gerektiği gerçeği toplumsal kabul gördü.
Bu yaklaşım yasal düzenlemelere de girdi. Kütüphane binası
gibi kamusal alan niteliğindeki binaların tasarımları buna göre
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yapıldı, buna uymayanlar da elden geçirilerek uygun hale getirildi (Küçükcan ve Öztürk, 2017, s. 295). Mekânın şekillenmesini
sağlayan parametreler yeniden ele alındı. 21. yüzyılın kütüphane kullanıcıları için iç mekânlarda salt mobilya/mefruşat ile
değil, alan tasarımı ile ilgili de yenilikler yapıldı. Örneğin kendileri ile baş başa kalabilecekleri bireysel çalışma alanlarının yanı
sıra, grup çalışmaları ve etkinlikler yapabilecekleri yeni alanlar
ayrıldı.
Okuma alışkanlığı edinme ve bunu yerleşik bir kültüre dönüştürmede çocukluk dönemi çok önemlidir. Çocuk kütüphanelerinin bu alışkanlığı kazandırmadaki rolünün öğretmen adaylarına
sorulmak suretiyle araştırıldığı bir bilimsel çalışmada (Türkben,
2019, s. 367) mekânsal tasarımın çocuğu kendisine çekebilecek
fiziki koşullara göre yapılmasının önemi vurgulanmıştır. İç
mekânların çocukların yaş ve gelişim düzeylerini dikkate alarak
onların rahat edebileceği biçimde düzenlenmesi önemlidir. Ayrıca kullanılan malzemenin kalitesinin ve niteliğinin, renklerin,
yapı içi hava kalitesinin ve aydınlatmanın çocuk ve kütüphane
ilişkisinin kurulmasında çok etkisi olmaktadır. Öğretmen adayları kütüphanenin hem mimarisinin, hem de kütüphane materyallerinin çocuğun duygu dünyasına hitap edebilmesi gerektiğini, sevilen çizgi film karakterleri ve hayvan motifleri ile süslü
duvarların, minder ve salıncaklardan oluşan okuma köşelerinin
çocuğu kütüphaneye çekeceğini, dolayısıyla okumaya da alıştıracağını savunmuşlardır (Türkben, s.385).
IFLA (International Federation of Library Associations) tarafından yayınlanmış olan 0-18 yaş grubundaki çocuklar için
kütüphane rehberinde mekânın tasarımının çocukları sıcak bir
şekilde kucaklayacak ve hem bugünün, hem de gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde olması gerektiği belirtilmiştir.
Rehberde özellikle de mekânın çocuk yaştaki kullanıcı üzerindeki etkisinden dolayı davetkâr ve rahat bir alan sağlanmasının
önemi üzerinde durulmuştur. 0-18 yaş dilimindeki kullanıcılar
arasında fiziksel farklılıkların ve okuma-araştırma düzeyi farklarının çok fazla olması, tasarım için evrensel standartlar oluştur-
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mayı zorlaştırmıştır. Ancak yapılacak olan çocuk kütüphanesinin mekânsal planlamasında göz önüne alınması gereken temel
bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar kütüphanenin yerinin merkezde, mümkünse zemin katta bulunması, özel gereksinimler de
dahil olmak üzere her yaş grubunun gereksinimini karşılamaya
uygun (yönlendirme tabelaları, tuvaletler, bebek bezi değiştirme
ve emzirme alanları, doğal ve/veya yapay aydınlatma, gürültü,
termal konfor, mobilyalar vb.) tasarımlar yapılması ve hepsinde
çocukların güvenliğinin düşünülmesi olarak belirtilmiştir (IFLA,
2018).
Bir çocuk kütüphanesinin onu kullanan yarının büyüklerine
okuma, araştırma, bilgiye erişme, keşfetme, oyun oynama, dil,
hayal gücü ve düşünme yeteneklerinin gelişimi ile birlikte, onların sosyalleşmelerini de sağlaması gerekir. Bunu yaparken de bu
gereksinimleri karşılayabilen, onları fiziksel olarak zorlamayan
ve evlerindeymiş hissi veren güvenli bir mekân, yani kütüphane
binası gerekir (Yılmaz, 2019, s. 19-20). Bu gereklilikler göz önüne
alındığında, okuma alışkanlığının en kolay edinilebildiği yaşlarda olan çocuk yaştaki kütüphane kullanıcılarının öneminin
farkına varıldı. Çocuk zaten ödev yapabilmek için geliyor, etrafındakilerin ne kadar farkında olabilir ki yaklaşımı terk edildi
ve “ödevlere yardımcı olunabilecek kütüphaneler okul kütüphaneleridir, çocuk kütüphaneleri onlara okuma alışkanlığı kazandırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için vardır” anlayışı
hâkim oldu. Mimari tasarımlar bu yaklaşımın da etkisi ile yeniden gözden geçirildi. Neredeyse yalnızca kitap, dergi, masa ve
sandalyeden oluşan çocuk kütüphanelerinde önce kitapları raflardan çocukların kendilerinin kolaylıkla bulabileceği sistematiklikte sınıflama sistemleri geliştirildi ve raflara da yaş gruplarına uygun şekilde yerleştirildi. Tüm raf boyutları yaş gruplarına
göre ayarlandı. Kütüphane ile ilgili mekânsal beklentilerinden
materyal seçimine kadar her konuda çocukların da fikri alınarak kütüphane ile ilgili aidiyet hissetmeleri sağlandı. Görsellik
artırıldı, kütüphane içerisinde oyun alanları yaratıldı, yaşlarına
uygun oyuncaklara da yer verildi. Bunlar sayesinde çocuk yaşta
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kütüphane kullanma alışkanlığı edinen küçükler, büyüdüklerinde de kütüphane kullanımını bir gereksinim olarak gördüler
ve kütüphaneler onların yaşamlarının içerisinde üçüncü mekân
olarak yerini aldı.
Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tüm iyi niyetli
girişimlere rağmen halk ve çocuk kütüphanelerimiz nitelik ve
nicelik yönünden istenilen düzeye gelememiştir. 2018 yılında İstanbul’daki 30 halk kütüphanesinde okul öncesi çocuklarına ayrılmış alanların yeterliği ile ilgili olarak yapılan geniş kapsamlı
bir araştırmada bu alanlar fiziksel ve görsel açıdan değerlendirilmiştir. Okul öncesi çağda olan çocuklarımızın %80’inin herhangi
bir eğitim kurumuna devam etmedikleri ülkemizde çocuğun kitap ile tanışabileceği neredeyse tek yer, çocuk kütüphaneleridir.
İstanbul’daki halk ve çocuk kütüphanelerinin mekân olarak okul
öncesi dönem çocuklarına uygun olup olmadığına dair sorulan
soruya kütüphanecilerin verdiği yanıt, durumu ortaya koyması açısından çok önemlidir. 30 kütüphaneden yalnızca üçü buna
olumlu yanıt vermiş, dördü ise uygulama aşamasında olduklarını belirtmişlerdir. Olumlu yanıt veren üç kütüphanenin de yeterli bulma ölçütleri yine kendi değerlendirmelerine göre olup,
uluslararası standartlara göre değildir. Araştırmanın en önemli sonucu ise, halk ve çocuk kütüphanelerinin en önemli sorununun mimari tasarım ile ilgili mekânsal sorunlar olduğunun
saptanmış olmasıdır (Kakırman Yıldız, Yalçınkaya ve Saydam,
2018). İstanbul Türkiye’nin en büyük ve en fazla halk kütüphanesine sahip şehridir. Burada elde edilen sonuçların ülke genelini yansıttığı söylenebilir. Bu nedenle bu araştırmanın sonuçları
dikkatle değerlendirilmelidir.
Mekânsal düzenlemelere belli bir standart getirebilecek yeterli yasal düzenlemeler ise hala yapılamamıştır. Halen yürürlükte
olan 11.01.2012 tarih ve 28170 sayılı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (Halk…, 2012) oldukça eksiktir. Yönetmeliğin 4. maddesinin c fıkrasına göre çocuk kütüphaneleri on dört yaşına kadar
olan çocuklara hizmet vermektedir. Ancak bu çocukluk dönemi
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yaş gruplarına göre ayrılmamış, personelinin sahip olması gereken nitelikler ve bina ilke ve standartları ayrıntılandırılmamıştır.
Örneğin 2018 yılından beri açılmaya başlanan bebek kütüphaneleri ve bunların sahip olması gereken mekânsal özellikler ile ilgili
hiçbir bilgiye bu yönetmelikte yer verilmemiştir.
Türkiye’deki Yeni Nesil Kullanıcıların Beklentilerini Karşılayabilmek İçin Yenilenen Halk Kütüphanesi Örnekleri ve
Yeni Mekânların Kullanıcılara Etkileri
Ülkemizde günümüzün var olan kütüphanelerinin bir kısmı
iç ve dış mekânlarına bazı restorasyon, onarım işlemleri, alanları
yeniden planlama, döşeme, mobilya, perde gibi mefruşat yenileme vb. yenilemeler yapılmak suretiyle şimdiye kadar bahsedilen
değişim ve gelişmelere uyarlandı. Böyle kullanıcılarının gereksinimlerini daha iyi karşılayacak yenilenmiş kütüphaneler oluşturulmaya çalışıldı. Aşağıdaki araştırmada tüm bu mekânsal
değişikliklerin kullanıcılar üzerinde etkisinin olup olmadığını
anlamak için bu kurumlardan bazı istatistiksel veriler toplandı
ve analiz edildi.
Araştırma Sorusu : Kütüphane binalarının mekânsal özelliklerinin kullanıcılarının fizyolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yapılarını etkilediği ve bu etkinin onların kütüphane kullanma kültürüne yansıdığı doğru mudur?
Sınırlılıklar : Türkiye’deki yedi halk ve çocuk kütüphanesi ile
sınırlıdır.
Evren ve Örneklem : Araştırmanın evrenini, mekânlarında
değişiklikler yapan halk ve çocuk kütüphaneleri oluşturmaktadır. Mekânlarında değişiklikler yapılmış, ancak işlem yılı 2018
ve sonrasındaki yıllar olan Burdur, Bursa, Kırşehir, Muş, Sakarya, Uşak gibi illerin kütüphanelerinin verileri değerlendirmeye
alınmamıştır. Çünkü değerlendirme için tadilat sonrası iki tam
yılın verileri gerekiyordu. 2020 yılında Covid-19 salgını olması
nedeniyle genel olarak halk kütüphanelerinin çalışma saatleri
daha sınırlandırıldı, personelin bir kısmı risk grubuna girdi-
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ği için rapor kullandı, personel dönüşümlü olarak kütüphaneye gelmek ya da evden çalışmak suretiyle kullanıcılara hizmet
verdi. Konferans, sergi, yazar günleri gibi etkinlikler ya hiç yapılamadı, ya da internet üzerinden yapılmaya çalışıldı, sonuçta
kullanıcı sayıları azaldı. Ancak bu azalmanın en önemli nedeni,
mekânın büyüklük durumuna göre aynı anda kütüphanede bulunabilen kullanıcı sayısının azaltılması, kullanıcıların ise hastalanma endişesi ile fiziksel olarak kütüphaneye gelmekten çekinmeleri idi. Örneklem olarak ele alınan yedi kütüphanenin hepsi
halk ve çocuk kütüphanesidir. Mekân açısından bakıldığında bu
her iki grup da aynı şekilde etkilendiği için aynı tip tablolar ile
değerlendirilmiştir.
Verilerin Toplanması : Öncelikle mekânsal değişiklik geçiren
kütüphanelerin hangileri olduğu araştırıldı. Sonrasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve bazı il halk kütüphanelerinin müdürleri ile iletişim kurularak mekânsal değişikliğin
yapıldığı yıl(lar)ın öncesindeki ve sonrasındaki ikişer yılın kullanıcı, üye ve ödünç verme verileri istendi.2
Verilerin Analizi : Onarım işleminin yapıldığı yılın öncesindeki ve sonrasındaki ikişer yılın verileri karşılaştırılarak, mekân
değişikliklerinin kullanıcıya olan etkileri sayısal olarak hesaplanmıştır. Bunun için önce onarım vb. işlemlerin yapıldığı yılın
öncesindeki iki yılın kullanıcı sayısı, üye sayısı ve ödünç verilen
materyal sayılarının ayrı ayrı ortalamaları alındı. Bu ortalama
hesaplama işlemi, onarım sonrasındaki iki yıl için de tekrarlandı. Sonrasında bu iki veri arasındaki değişim oranı yüzdeleri hesaplandı ve yapılan mekânsal işlemlerin kütüphane kullanımına
olan etkileri saptanmaya çalışıldı. İşlem yapılan yıl kütüphanenin kısmen ya da tamamen kapanmasına neden olduğu için bu
yıllara ait veriler bu karşılaştırmada kullanılmadı ama bilgi olması açısından tablolarda bunlara da renklendirilmiş olarak yer
verildi.
Bulgular ve Değerlendirme : Araştırmanın bu bölümünde kütüphanelerden toplanan veriler tablolar haline dönüştürülmüş
2

Verilerin sağlandığı kişiler teşekkür kısmında belirtilmiştir.
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ve onarım öncesinden onarım sonrasına ne kadar değişim gösterdiğine dair yüzdelik oranlar eklenmiştir. Bu değişim oranlarının tamamı pozitif yönde olduğu için bu alana da “artış yüzdesi” denilmiştir. Bahsedilen ölçütlere uyan, ancak onarım yılları
farklı olan bu yedi halk ve çocuk kütüphanesinin istatistiksel
verileri her kütüphane için ayrı ayrı tablolaştırılmıştır.
Tablo 1. Balıkesir Gaziosman Paşa Şube Halk Kütüphanesi 2014-2018
verileri
2016
2014

2015

(onarım
yapılan yıl)

2017

2018 Artış Yüzdesi

KULLANICI SAYISI
3.679
ÜYE SAYI
306
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 3.671

6.502
63
4.106

Onarım
Onarım
Onarım

4.237
341
4.774

7.680
503
5.011

%17.05
%128.72
%25.81

Tablo 2. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 2009-2013 verileri
2009

2010

2011
(onarım
yapılan yıl)

2012

2013 Artış Yüzdesi

KULLANICI SAYISI
283.082 182.282 251.281 246.601 389.345
ÜYE SAYI
2.363
2.477
3.407
10.470 20.674
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 42.209 39.460 38.387 45.335 142.238

%36.65
%543.47
%129.67

Tablo 3. Elazığ İl Halk Kütüphanesi 2013-2017 verileri
2013

2014

2015
(onarım
yapılan yıl)

2016

2017 Artış Yüzdesi

KULLANICI SAYISI
287.824 289.777 298.557 329.432 395.555
ÜYE SAYI
2.286
2.300
9.843
13.653 19.716
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 22.920 38.075 39.383 54.943 72.898

%90.81
%627.62
%109.59

Tablo 4. İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi 2011-2015 verileri
2011

2012

KULLANICI SAYISI
65.970
ÜYE SAYI
2.610
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 15.025

78.120
3.475
16.675

2013
(onarım
yapılan yıl)

61.404
3.701
16.576

2014

2015 Artış Yüzdesi

184.241 198.187
4.163
7.997
31.439 107.142

%165.40
%99.83
%337.16
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Tablo 5. Kars Atatürk Çocuk Kütüphanesi 2011-2017 verileri

2011
KULLANICI SAYISI
1.642
ÜYE SAYI
68
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 398

2012

2013-15

(kısmen
onarım
yapılan
yıl)

yapılan

287
2
70

(onarım

2016

2017 Artış Yüzdesi

6.545
183
2.405

7.440
274
1.738

yıllar)

Onarım
Onarım
Onarım

%624.98
%552.85
%785.25

Tablo 6. Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi 2009-2015 verileri
2011-13
2009

2010

KULLANICI SAYISI
69.650
ÜYE SAYI
1.737
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 27.391

93.290
2.320
34.440

(onarım
yapılan
yıllar)

83.275
16.786
39.411

2014

2015 Artış Yüzdesi

389.255 399.936
17.004 15.794
250.597 125.208

%384.34
%708.42
%507.79

Tablo 7. Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi 2013-2017 verileri
2013

2014

KULLANICI SAYISI
167.081 86.401
ÜYE SAYI
6.124
3.395
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI 68.553 45.719

2015
(onarım
yapılan yıl)

71.546
6.822
42.962

2016

2017 Artış Yüzdesi

236.877 246.813
11.886 16.016
69.532 84.037

%90.81
%193.11
%34.38

Yukarıdaki yedi farklı kütüphanenin bulguları analiz edildiğinde onarım öncesi ve sonrasındaki kullanıcı sayılarında artış yaklaşık %17 ile 625 arasında bulunmuştur. Ancak yaklaşık
%625 oranında fark gösteren 5. Tablodaki Kars Atatürk Çocuk
Kütüphanesi’nin onarım çalışmaları tabloda onarım öncesi yıl
gibi değerlendirilen 2012 yılından başlamıştır. Bu seneki sayı ortalamayı düşürdüğü için, aradaki fark bu kadar yüksek çıkmıştır. 2010 yılı verilerinin de bulunmaması nedeniyle tablo 2011 yılından başlatılmıştır. Bu kütüphane için aynı gerekçe üye sayıları
ve ödünç verilen materyal sayları için de geçerlidir.
Kütüphanelerin üye sayılarına bakıldığında artış oranının
%100 ile 708 gibi çok yüksek bir sayı olduğu görülür. Bu yüksek
orandaki artışta mekânsal değişikliklerin yanı sıra ülkenin aldığı
dış göçlerin ve iç nüfus hareketliliklerinin, web sayfalarındaki
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duyurular, tanıtım çalışmaları ve düzenlenen kültürel etkinlikler ile daha fazla kütüphane kullanıcısına ulaşılmış olmasının da
rolü olduğu düşünülmektedir.
Ödünç verilen materyal sayısında da %26 ile 785 arasında büyük bir artış görülmektedir. Özellikle alan planlamaları sayesinde
yeni materyallere yer açılabilmesi, kitap alım bütçelerindeki artış
ve sosyal medya sayesinde kitap bağışlarının artışı ile dermelerinin hızla büyümesinin, kütüphanelerin dolaşım sayılarının bu
kadar yüksek oranda olmasına etki ettiği düşünülmektedir.
Tablolardaki verilerin değerlendirilmesi sonucunda var olan
mekânlar üzerinde yapılan her türlü değişiklik ve düzenlemenin kütüphane kullanıcılarını olumlu yönde etkilediği ortaya
çıkmıştır. Bu kütüphaneler ülkenin farklı coğrafi bölgelerinden
olduğu için, varılan sonuçların ülke genelinde geçerli olduğu
söylenebilir.
Kütüphaneye fiziksel olarak gelmek suretiyle ondan hizmet
alan okuyucu sayısı artışında mekân ile birlikte şüphesiz başka etmenler de söz konusudur. Bunlar arasında dermenin sayısı
ve niteliğindeki değişiklikler, hizmet veren personelin mesleki
bilgisi ve okur ile kurduğu iletişim, kütüphanelerdeki kültürel
ve sosyal etkinliklere katılım, bedensel engeli olduğu için kütüphaneye gelmekte ve/veya geldikten sonra bina içerisinde aradığı bilgiye bir şekilde ulaşmakta sorun yaşayan engelli okurun
bu sorununun çözülmüş olması, dijital teknolojiler sayesinde
eskisinden çok daha etkili tanıtım ve duyuru çalışmalarının yapılabilmesi gibi etmenler de sayılabilir. Ancak bu değişimlerin
işlemlerin yapıldığı yıl(lar)ın hemen ertesinde anlamlı bir artış
olması, bu değişikliğin en fazla mekân ile bağlantılı olduğunu
göstermektedir.
Sonuç
Kütüphanelerin dijitalleşmenin bu kadar hız kazandığı günümüzde bile okuma alışkanlığı ve bazı temel yaşam becerilerinin kazanılmasında, okuma kültürünün gelişmesinde ve yaşam
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boyu öğrenmeye dönüşmesinde halk eğitimine ve toplumsallaşmaya olan katkılarının devam ediyor oluşu, artık daha fazla
önemsenmeleri gerektiğini göstermektedir. Bina, hala bir kütüphane olmanın temel unsurlarındandır. Bu araştırmanın sonucunda kütüphane binalarının mekânsal özelliklerinin kullanıcılarını
bu bahsedilen konularda etkiliyor olduğunun ortaya çıkması,
tesadüf değildir. Çünkü mekân, insanı, insan da mekânı etkiler.
Bu etkilenme günümüz çocukları ve gençliği üzerinden kütüphane boyutunda değerlendirildiğinde ise, yeni nesil kullanıcıların bu mekânlarda ne kadar rahat ediyorlar ise, o kadar daha
fazla buralarda bulunmak istedikleri sonucuna ulaştırmaktadır.
Artık ciddi bir iş yaptığı dış görünümünden de belli olsun diye
inşa edilmiş soğuk ve renksiz binalar yerine sıra dışı tasarımları
ile şehrin dikkat çeken binaları olma, iç mekânlarda ise klasik
masa-sandalye-raf üçlemesinden kurtulma zamanıdır. Kütüphanelerin bundan sonra varlıklarını sürdürebilmeleri, bu değişime
ne kadar ayak uydurabildikleri ile bağlantılı olacaktır.
Değişimin adeta bizleri zorladığı bu yaklaşımın ülkemizdeki
yansımalarına bakıldığında kütüphanelerimizin mekânsal özelliklerinin çağa uyması konusunda hala yapılması gereken çok
iş bulunduğu görülür. Bunun farkında olan Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Kızılcahamam Ankara’da konusunda
uzman kütüphanecileri, mimarları, öğretim üyelerini ve firma
temsilcilerini bir araya getirerek Halk Kütüphanelerinde Mimari
Uygulamalar Çalıştayı’nı düzenledi. Bahsedilen meslek gruplarının hepsinden temsilcilerin bulunduğu altı farklı grup, kütüphanelerin mimari ile ilgili sorunlarını tartıştı. Bu yararlı çalıştayın
sonuç raporu da yayınlandı (Halk…, 2017). Ancak son yıllardaki
bu iyi niyetli çabalara rağmen kütüphane kullanıcılarının ve personelinin gereksinimlerini tam olarak karşılayabilen kütüphane
binaları ülkenin geneline yayılamadı ve var olan kütüphaneler
içerisinde sınırlı sayıda kütüphaneye uygulanabildi.
Teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde uzaktan erişimin,
hatta uzaktan eğitimin uygulandığı günümüzde her şeye rağ-
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men kütüphanelerde mekân-kullanıcı bağının hala devam ettiği görülmektedir. Ancak bu bağın zayıflamaması ve kütüphane
kurumunun insan yaşamındaki yadsınamaz yerinin devamı için
kütüphanelere yapılan yatırımların artırılması çok önemlidir.
Daha ekonomik olduğu için hala uygulamada olan tip projelerden derhal vaz geçilmeli, yeni tasarlanacak olan kütüphane binaları için proje yarışmaları düzenlenmeli, düzenleme komitesinde
binayı kullanacak olan kütüphanecilerin ve halktan kişilerin,
özellikle de gençlerin bulunması sağlanmalı, seçilen projeler sergilenmeli ve internet üzerinden halkın oylamasına açılmalıdır.
Aksi takdirde genç kuşağı kaybetmemek her geçen gün daha zor
olacaktır.
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