
Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?

Eskiden çocukların en büyük yardımcıları ve kitaplarla tanışma kanalları kütüphanelerdi, şimdi onların yerini bilgisayarlar aldı.

Yaşadığımız toplumun sadece yüzde birinin kütüphane kullanıyor oluşu bu denli çok 
toplumsal soruna sahip oluşumuzu açıklamıyor mu?
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Böyle güzel bir günde ve de böylesine yoğun ekonomik ve politik gündemin içinde bu 'kütüphane' lafı 
da nereden çıktı şimdi? Hem 'kütüphane' dediğiniz şey, hani şu çocukluğumuzda arkadaşlarımızla 
toplanıp "Doğan Kardeş", "Ayşegül Tatilde" falan okumaya gittiğimiz, genellikle asık yüzlü, yaşı 
ilerlemiş gözlüklü kadınların arada bir "Susun bakayım!" diye uyarılarda bulundukları yerler değil mi? 
Geçenlerde bindiğim taksinin şöförü: "Abi, çocuğun bir ödevi için bizim oradaki kütüphaneye gitmiştim. 
Arkadaşlardan birisi görmüş. Benimle bir hafta dalga geçtiler!" Hoş, artık çocukların bile gitmelerine 
pek gerek yok; evde gazeteden aldığımız ansiklopediler ne güne duruyor? Gerçi komşular o 
ansiklopedinin CD'lisini almışlar, çocukları bilgisayardan bakıyormuş! Eee! Ne olsa 'Bilgi çağı'ndayız. 
Zaten, çok yakında kitap-dergi falan da kalmayacak ortalıkta; örneğin Yaşar Kemal'i yatağımızda 
yatarken 'LapTop'umuzdan okuyacağız? Sabah gazetemizi internetten izlemiyor muyuz? Evimizden 
Amerika'daki kütüphaneye bile ulaşabiliyoruz. O zaman bu kütüphaneleri kapatsak olur hani! Çocuklar 
kitap okumayı da pek sevmiyorlar zaten. Oysa, ben onların yaşındayken nasıl da okurdum! Tabii, 
şimdi işler, yaşamın yoğunluğu falan pek okuyamıyoruz. Televizyon izliyoruz bol bol. Hadi biz neyse 
de, çocuklar bu kadar izlememeli bu televizyonu. Dinletemiyoruz! 
Tarihin bir de öncesi var. Karanlık çağ diyorlar adına. Tarih yazının bulunması ile başlıyor. Neden 
peki? Hiç düşündünüz mü? Efendim, söz uçar yazı kalır. Kalıcılık çok önemli. Yeniyi eskiden 
üretirsiniz. 17. yüzyıl kimyası olmasaydı bugünkü süper deterjanları yapabilir miydiniz? Kütüphane 
dediğiniz şey bilgiyi kalıcılaştırır; onun da ötesinde kullanılır hale getirir. Kütüphane yoksa bilim de yok. 
Üretmenin yasası bu. Görmüyor musunuz, bilimadamları kütüphanelerden çıkmıyorlar (bir bölümü en 
azından!). Kütüphanelerin tarihle yaşıt oldukları biliniyor. Yani, yazının bulunmasıyla. Babil, Mısır 
uygarlıklarının ürünü, o uygarlıklarının parçası. Nerede uygarlık varsa kütüphane de var. Sanki 
uygarlığın ölçüsü. Kil tabletlerle başlamış kütüphane kaynaklarının birikmesi, papirüs tomarları, sonra 
rulolar, parşömen ve kodeksler. Şimdilerde internet, veri tabanları, CD'ler, enformasyon ağları, diğer 
elektronik kaynaklar dolduruyor içlerini. Sanalından söz ediliyor. Antik çağın hemen her kentinde var 
kütüphane; bundan 2000-2500 yıl öncesi. O zamanki yaşamın vazgeçilmez ögesi. Hani şu her 
birisinde, o kentte yaşayanların yüzde otuzunun geleceği varsayımıyla kurulan antik tiyatroların olduğu 
kentlerde. Yüzde otuz! Bugün Türkiye'de toplumun yüzde kaçı tiyatroya gidiyor acaba? Yoksa, 
antikçağ insanı bizden uygar mıydı? Ortaçağın ulu gücü manastırlardaki kütüphanelerde zincirlenmiş 
kitaplar. Ya da yapraklarına zehir bile sürülmüş bazen; okuyanlar sayfa çevirirken yaladıkları 
parmakları ile ölsün diye. Rönesans, o bir başka büyük doğuş! Aydınlanma, sanayileşme, akıl, 
yetenek, beceri, birey, liberalizm, yeni sınıflar, demokrasi, sosyalizm, insan, sosyal-devlet, zorunlu-
parasız eğitim, milliyetçilik, üniversite, entelektüel, hümanizm hepsi bu yeni toplumsal-ekonomik 
oluşumun ürünleri. Kütüphane de tabii. Ulusal, üniversite, halk, okul, çocuk kütüphaneleri gibi türlere 
ayrılarak. Herbirisi tarihin ürünü. Gereksinimlerin sonucu. Aksesuvar değil. Toplumsal adalet önemli bir 
kavram. Kapitalizmin başlarında üç günlük çalışma ücretini bir kitaba ayıramazdı işçi elbette. O zaman 
onun çocuğu eğitilmesin mi? Okur-yazar olmasın mı? Eğitim bir insan hakkı değil miydi? Hem artık 
fabrikalar da okuma yazma bilenleri tercih ediyorlardı. Daha iyi çalışıyorlar, daha verimliler diye. Halk 
kütüphanesi bunların ürünü tarihte. Parasız eğitimin ve eşitlik anlayışının. Bir de işsiz, lümpen 
takımının serseriliklerini birazcık azaltmak, onları denetleyebilmek, meyhanelerden, genelevlerden 
uzaklaştırmak için kullanılmış yönetenler tarafından. En çok da entelektüellerin gittikleri yerler olmuş. 
Bilgi üretenlerin, aklı ile toplumu değiştirmeye çalışanların yani. 
Entelektüel okuyarak yaratabilir. Kütüphane onun için istediği kitabı buluyor ve veriyor. Aklı olan, aklını 
kullanmak isteyen herkese veriyor. Parasız. Demokratik bir kurum yani. Kütüphane kullanmayan 
entelektüel olabilir mi? O halde, entelektüelin, varlık koşulu sayılacak bu kuruma ilişkin bir bilinci olmalı 
değil mi? Peki, var mıdır? Yani, yalnız kütüphane kullanırken karşılaştığı soruna isyan eden değil de, 
Türkiye'deki kütüphanelerin boğuştuğu sorunlar üzerine düşünen entelektüel bilinç örneğin. Ülkenin 
ulusal kütüphanesinde yalnızca 18 meslek eğitimi almış kütüphanecinin bulunduğunu; can çekişen 



1400 halk kütüphanesinde 270 kütüphanecinin komik ücretlerle topluma hizmet vermeye çalıştığını, 
üniversite kütüphanelerine ayrılan bütçelerin üniversite yöneticilerinin kişisel anlayış ve insaflarına 
kaldığını biliyor mudur sizce? Ya da çocuğunun okulunda bir kütüphane olmayışını yaşamsal bir 
eksiklik olarak okul yönetimine iletmiş midir hiç? 
Ya bizler, aklı ile yaşayan toplumun, yani çağdaş toplumun koşulu ve sonucu ve de göstergesi olan bu 
kurumlarla ilişkimizi sorguladık mı bugüne dek? Çocuğumuzun okuyan, soru soran, sorgulayan birey 
olmasının yolunun bir anlamda kütüphane kullanmaktan geçtiği hiç aklımıza gelmiş midir? Kötü 
durumda olmalarını gitmeyişimize bahane kılmak yerine, bu durumlarının bizim suçumuz olduğunu 
düşündük mü hiç? Aslında, onlara sahip çıkmayışımız bizim bilgi ile olan ilişkimizin zayıflığından 
kaynaklanıyor. Yaşadığımız toplumun sadece yüzde birinin kütüphane kullanıyor oluşu bu denli çok 
toplumsal soruna sahip oluşumuzu açıklamıyor mu? Bu kadar kolay kandırılan, acınacak durumlara 
düşürülen bir toplum oluşumuzu da tabii. Kütüphanelerinin bugünkü durumu dünya kültürünün üçte 
birini yaratmış bu coğrafyaya hiç mi hiç yakışmıyor, kısaca.Böyle güzel bir tatil gününde başımıza bir 
de kütüphane konusu çıktı! Kim icat etmiş bunları yahu! Ben biraz kestireceğim! 
Bırak allasen! 
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