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Öz
Çocuk kütüphaneleri, çocuklar› küçük yaﬂlarda kitap ve
kitaplar›n dünyas› ile tan›ﬂt›ran, biliﬂsel becerilerini ve düﬂ
dünyalar›n› geliﬂtiren, sosyalleﬂmelerine zemin haz›rlayan
en önemli ortamlard›r. Çocuk kütüphanelerinin çocuklar›
kendine çekebilecek özellikte olmas› kütüphaneleri kendi
dünyalar›ndan bir yer olarak görmesi, geleceklerinde de
kütüphane kullanma al›ﬂkanl›¤›n› geliﬂtirmesi bak›m›ndan
çok önemlidir. Bu çal›ﬂmada, çocuklara yönelik kütüphane
hizmeti veren iki büyükﬂehir belediyesinin - Bursa ve ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi- sunmuﬂ oldu¤u hizmetler uluslararas›
standartlar› içeren IFLA “Guidelines for Children's Library
Services” (Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri ‹çin ‹lkeler)
k›lavuzuna ba¤l› biçimde de¤erlendirilmektedir. Çal›ﬂman›n
temel amac› söz konusu kütüphanelerin k›lavuz çerçevesinde
de¤erlendirilmesi ve gerekli hizmetleri sun(a)mayan di¤er
belediyelere örnek oluﬂturulmas›d›r. Çal›ﬂma kapsam›nda
çocuk kütüphaneleri hakk›nda bilgi verilerek, belediye çocuk
kütüphaneleri ve yurtd›ﬂ›nda belediyelerin çocuklara yönelik
sundu¤u hizmetlere örnekler verilmekte, iki büyükﬂehir
belediyesine uygulanan anketler ve yap›lan görüﬂmeler ile
elde edilen sonuçlar de¤erlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Belediye, büyük ﬂehir belediyeleri,
belediye çocuk kütüphaneleri, Bursa, ‹stanbul.
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Giriﬂ
Çocuklar, yetiﬂkinlerin minyatürü olarak görülmektedir. Ancak
onlar›n geliﬂimlerini sa¤layabilmeleri ve bilinçli, bilgili
yetiﬂkinler olabilmeleri ad›na bir tak›m gereksinimleri
bulunmaktad›r. Bu gereksinimler fizyolojik ve psikolojik
gereksinimlerdir. Psikolojik gereksinimleri;
•
•
•
•
•
•

Sayg› duyulup sevilmesi,
Be¤enilip onanmas›,
Oldu¤u gibi kabul edilmesi,
Baﬂar› tad› almas›,
Özgüven duymas›,
Kendini güven içinde duymas› (Nas, 2014, s.13).

Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar› Sözleﬂmesine göre “18
yaﬂ›na kadar herkes çocuk say›l›r” (B.M.- Çocuk Haklar›
Sözleﬂmesi).
En basit anlam›yla verilen bu tan›m, sadece çocuklu¤u yaﬂ
olarak tan›mlam›ﬂt›r. Peki, nedir çocuklar›n özellikleri? “Sofi’nin
Dünyas›” isimli kitap asl›nda çocu¤u en iyi biçimde anlatm›ﬂt›r:
çocuk bir filozofa benzer; hayret etme yetene¤i çok güçlüdür,
hayata ﬂaﬂ›rarak bakar, tereddütsüzdür. Küçük bir çocukla
filozofun ortak yan›; ikisi de dünyaya al›ﬂmay› beceremez,
ikisi için de dünya ak›l almaz, s›rlarla ve gizemlerle dolu bir
yerdir. (Gaarder, 2013, s.26-27).
Yaﬂad›¤› ve gördü¤ü her ﬂey onun için yenidir. Biz yetiﬂkinler
için çok normal ve s›radan olan bir ﬂey asl›nda onlar için
çok ﬂaﬂ›rt›c› bir durumdur. En basit örne¤i ile bardakla su
içmek bizim için ola¤an bir durumdur. Oysa bir çocu¤a göre
bu durum ilk kez böyle bir eylemde bulundu¤u için inan›lmaz
bir deneyimdir. Bu sebeple çocuklar yetiﬂkinlerden farkl›d›rlar.
Onlar›n hayat› tan›malar› ve geliﬂimleri için her ﬂeyi ö¤renmeleri
gerekir. Bu ba¤lamda da onlar›n hayat›na giren her nesne,
ö¤e ve olay›n e¤itici bir önemi vard›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi, çocuklar›n hiçbir
ayr›ma tabii tutulmaks›z›n (Yaﬂ, ›rk, cinsiyet, din, ulusal ve
kültürel geçmiﬂ, dil, toplumsal durum, kiﬂisel beceri ve
yeteneklere) her yönden geliﬂimleri için bilgi, materyal ve
programlara eﬂit koﬂullar alt›nda ücretsiz ve aç›k eriﬂim hakk›
oldu¤unu belirtmektedir (Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar›
Sözleﬂmesi).
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Çocuk kütüphaneleri, sosyo-ekonomik durumu ne olursa
olsun, bütün çocuklara kütüphane hizmetlerinden yararlanma
olana¤› sunar. Düﬂük gelirli ailelerin çocuklar› kreﬂ ve benzeri
e¤itim kurumlar›na gidememektedir. (Y›lmaz, 2007, s.293).
Sonuç olarak bu çocuklar, kendilerine yönelik kitaplarla
tan›ﬂamamakta ve ailelerinin verece¤i e¤itimle s›n›rl›
kalmaktad›rlar. Çocuk kütüphanelerinin varl›¤› bu imkânlardan
yoksun kalan çocuklar için bir olanak sunmaktad›r. Böylece
hem yaﬂ›t› olan çocuklarla bir arada olma ﬂans›n› elde etmekte
hem yaﬂ›na uygun kitaplarla tan›ﬂabilmekte hem de geliﬂimi
ad›na önemli etkinliklere kat›labilme olana¤› bulmaktad›r.
Ayr›ca çocuklar›n kitab›, kütüphaneyi bilerek e¤itim hayat›na
baﬂlamas› ve devam etmesi, onlar›n hem gelecekteki baﬂar›s›n›
hem de okuyan, araﬂt›ran birer birey olmalar›n› etkilemektedir.
K›nal›’dan aktaran Özerdim (1955, s.150) ”Çocuk kütüphaneleri sadece kitap ve raf isteyen kuruluﬂlar de¤ildir. Buraya
gelen çocuklar yar›n için haz›rlanacaklard›r. Onlar›
korkutmamak ve kütüphaneleri sevdirmek için pek çok ﬂey
laz›md›r,” derken çocuk kütüphanelerinin di¤er kütüphanelere
farkla ne kadar önemli oldu¤unu dile getirmiﬂtir. Çünkü
çocuk kütüphaneleri asl›nda “kütüphane sever” bir kuﬂak
yetiﬂtirmenin anahtar rolünü üstlenmektedir.
Kütüphanelerin birer bilgi evi oldu¤unu, her türlü bilgiyi
orada bulabilece¤ini bilen, çocuklu¤unda kütüphanelerde
zaman geçirmiﬂ bir bireyin kütüphaneler hayat›n›n bir parças›
halini almaktad›r. Çünkü o birey kütüphanelerin kokusunu
içine çekmiﬂtir art›k ve o koku al›ﬂkanl›¤a dönmüﬂtür.
Çocuk kütüphanelerinin amaçlar› IFLA rehberinde (2003,
s.7) ﬂu ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r:
• Her bebek ve küçük çocu¤un hakk› olan
oyuncaklar, kitaplar ve multimedyan›n bulundu¤u
bir ortam ile çocuklar, ebeveynler, bak›c›lar ve
çocuklarla çal›ﬂan di¤er yetiﬂkinler için materyal
sa¤lamak;
• Kitap ve okuma sevgisini özendirmek için zengin
bas›l› ortam oluﬂturmak;
• Teknoloji kullan›m› ve multimedya becerilerinin
geliﬂimine erken yaﬂta eriﬂim olana¤› sa¤lamak;
• Toplumdaki kültürel çeﬂitlili¤i sergileyici materyalleri
bulundurmak;
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• Bebeklerin ve küçük çocuklar›n konuﬂma
geliﬂimlerini teﬂvik etmek;
• Özellikle dilsel ve etnik az›nl›klar›n, dil ve çift dil
becerilerini geliﬂtirmek;
• Özellikle dilsel ve etnik az›nl›klar›n, dil ve okuma
becerilerinin geliﬂimi için okuman›n/sesli okuman›n
önemini ailelere vb. bildirmek;
• Çocuklar›n geliﬂimini ve okul öncesi becerilerini
iyileﬂtirmeye yönelik olarak, aileleri ve bak›c›lar›
sesli okuma, kitaplar›n ve di¤er materyallerin
kullan›m› konular›nda e¤itmek;
• Halk kütüphanelerindeki materyallerin ve
kaynaklar›n yaﬂ gruplar›na uygunlu¤u konusunda
aileleri ve bak›c›lar› bilgilendirmek;
• Çocuklara, ebeveynlerine ve bak›c›lar›na di¤er
ailelerin ve kültürlerin sergilendi¤i öyküleri tan›tmak;
• Yaﬂam boyu okur-yazarl›k baﬂar›s›na yol açmak
için baﬂar›l› kütüphane ziyaretlerini al›ﬂkanl›k haline
getirmek;
• ﬁimdi ve gelecekte bebeklerin ve küçük çocuklar›n
bak›m› ve e¤itimi için, onlarla birlikte yaﬂayan birer
destekçi ve yol gösterici olmak;
• Çocuklar›n bak›c›lar›yla birlikte paylaﬂma ve
sosyalleﬂme ad›na bir araya gelebilecekleri bir alan
sa¤lamak;
• Çocuklar ve aileleri için s›cak ve güvenli alanlar
sa¤lamak” (IFLA, 2003, s.7).
Çocuk kütüphaneleri, çocuklar›n kütüphane ve kitap sevgisi
edinmeleri için önemli yerlerdir. 2000 y›l›nda halk
kütüphaneleri bünyesine al›nan çocuk kütüphanelerinin
say›s›n›n 72 oldu¤u bilinmektedir (Demircan, 2006, s. 179).
Halk kütüphanelerinin içerisinde yer alan çocuk kütüphanelerinin d›ﬂ›nda özel giriﬂimlerin ve belediyelerin de çocuk
kütüphaneleri bulunmaktad›r (Demircan, 2006, s.180).
Belediye Kanunu’nun 77. Maddesine göre “Belediye; sa¤l›k,
e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park,
trafik ve kültür hizmetleriyle yaﬂl›lara, kad›n ve çocuklara,
engellilere, yoksul ve düﬂkünlere yönelik hizmetlerin
yap›lmas›nda beldede dayan›ﬂma ve kat›l›m› sa¤lamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla
gönüllü kiﬂilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular”.
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Kanun gere¤i, kütüphane hizmetlerine yer vermesi belediyelerin görev ve sorumluluklar› aras›nda belirtilmiﬂtir. Bu
kapsamda ülkemizdeki belediyelerin birço¤u kütüphane
hizmeti sunmas›na ra¤men özellikle Büyükﬂehir Belediyelerinin
d›ﬂ›nda kalan il belediyelerinde çocuk kütüphanesi örneklerine
çok az rastlanmaktad›r.
Çal›ﬂman›n bundan sonraki bölümünde yurtd›ﬂ›nda yer alan
Belediye çocuk kütüphanelerinin verdi¤i hizmetlere iliﬂkin
örnekler sunulmaktad›r.
Barselona ‹l Belediye Kütüphaneleri
Bebeklere ve 1-3 yaﬂ aras›ndaki küçük çocuklara okuma
hizmeti sunmaktad›r. Amac› çocuklar›n çok erken yaﬂlardan
itibaren okumaya ilgilerini uyand›rmakt›r. Çocuklar ebeveynleri
ile birlikte bu hizmetlerden yararlanabilir (IFLA, t.y., s.18).
Osaka Belediyesi Merkez Kütüphanesi
“Öykü Anlatma Beﬂi¤i” adl› bir program sunmaktad›r. Bu
program, 5-12 ay aras› bebekler ile 12-25 ay aras› çocuklar›
kapsamaktad›r. Önceden kay›t yapt›rma koﬂulu ile aileler
programa dahil olabilmektedir. En fazla 15 aile programa
al›nmaktad›r. Etkileﬂimli tekerleme oyunlar› ve sesli resimli
kitap okuma etkinlikleri gerçekleﬂtirilmektedir.
Bu programa ek olarak ayda 2 kez düzenlenen “Çocuklar
ve Ebeveynler ‹çin Oyun Alan›” adl› bir program da yer
almaktad›r. Bu programa kay›t al›nmaks›z›n, gönüllüler ya
da hemﬂirelerin kütüphaneciler ile iﬂbirli¤i yaparak
gerçekleﬂtirdikleri ve program içerisinde ebeveynlerin küçük
çocuklar›yla tekerlemeler ve kitaplar arac›l›¤›yla nas›l etkileﬂim
içerisinde olacaklar› anlat›l›r. (IFLA, t.y., s.22).
Bookstart Projesi
Booktrust hay›r kurumu taraf›ndan ilk olarak Birleﬂik Krall›k’ta
uygulamaya konulan bu projenin amac›, bebeklere (0-12 ay)
ve küçük çocuklara (toddlers, 1-3 yaﬂ) kitap vb. materyalleri
içeren bir çantay› ücretsiz olarak hediye etmektir. Bu sayede
hem küçük yaﬂlarda çocuklar›n kitaplarla tan›ﬂmalar› sa¤lanm›ﬂ
olunacak hem de aileler ve bak›c›lar kitap ve kütüphane
konusunda bilinçlenmiﬂ olunacakt›r. Böylelikle çocuklar›na
okuma ve kütüphaneler konusunda gerekli e¤itimi verebilmeleri sa¤lanacakt›r.
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Paketin içeri¤inde; iki adet karton kapakl› kitap, bir adet
tekerleme kitab›, nitelikli bebek kitaplar› listesi ve kitap
önerileri, kütüphaneler hakk›nda bilgi ve kütüphane üyelik
daveti bulunmaktad›r. ﬁiir ya da öykü zaman› gibi resmi
olmayan etkinlikler de sunulmaktad›r.
‹ngiltere’de, 2006 y›l›ndan bu yana ek olarak iki paket türü
daha uygulanmaktad›r:
• 18 ayl›k çocuklar için “Kitaba Baﬂlang›ç Art›”
(Bookstart Plus)
• 3 yaﬂ›ndaki çocuklar için “Hazine Sand›¤›m” (My
Bookstart Treasure Hest) (Gürbüz, 2015, s. 171172).
Bu proje Japonya ‘da 1,840 yerel yönetimden 597 tanesinde
uygulanmaktad›r. Buna ek olarak Urayasu Belediyesi bebekler
ve ebeveynler için kütüphanelerinde hizmet sunmaktad›r.
(IFLA, t.y., s.22)
Örneklerinde de görüldü¤ü üzere belediye kütüphaneleri
çocuklara ve ailelerine kütüphane hizmetleri ve kitap sa¤lama
ba¤lam›nda destek olabilmektedir. Belediye çocuk
kütüphanelerinin amaçlar› aras›nda okuma al›ﬂkanl›¤›
kazand›rmak ve ailelere bu konuda rehberlik yapmak gibi
iﬂlevler de yer almaktad›r. Bu amaçlar› gerçekleﬂtirmek ad›na
hem materyal sa¤lama hem de aileleri bilinçlendirmek ad›na
projeler de yap›lmaktad›r.
Ülkemizde de çocuklara yönelik kütüphane hizmetleri sunan
Belediye kütüphaneleri bulunmaktad›r. Bu kütüphanelerin
sundu¤u hizmeti ortaya koymak ve ülkemizdeki belediye
çocuk kütüphanelerinde ne tür hizmetler sunuldu¤unu
belirlemek ad›na bu çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Çal›ﬂma kapsam›nda 2 Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan
hizmete sunulan 2 çocuk kütüphanesi IFLA rehberi kapsam›nda
de¤erlendirilmiﬂtir.
Çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinde, çocuklar›n bilgi
gereksinimleri, bu ba¤lamda haklar›, okuryazarl›k ve okuma
konular›nda halk kütüphanelerine uluslararas› düzeyde
rehberlik etmek üzere IFLA Çocuklar ve Genç Yetiﬂkinler
‹çin Kütüphaneler Bölümü (IFLA Libraries for Children and
Young Adults Section) taraf›ndan haz›rlanan (2003) “Çocuk
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Kütüphanesi Hizmetleri K›lavuzu” (Guidelines for Children’s
Libraries Services) bu çal›ﬂmaya dayanak oluﬂturmaktad›r.
Çocuklara yönelik kütüphane hizmeti veren iki büyükﬂehir
belediyesinin sunmuﬂ oldu¤u hizmetler bu k›lavuza ba¤l›
biçimde de¤erlendirilmekte ve bu hizmetleri sun(a)mayan
di¤er belediyelere örnek olmas› bu çal›ﬂman›n temel amac›n›
oluﬂturmaktad›r.
Çocuklara yönelik kütüphane hizmeti veren iki büyükﬂehir
belediyesinin sunmuﬂ oldu¤u hizmetler bu k›lavuza ba¤l›
biçimde de¤erlendirilmekte ve bu hizmetleri sun(a)mayan
di¤er belediyelere örnek olmas› bu çal›ﬂman›n temel amac›n›
oluﬂturmaktad›r. Çal›ﬂman›n hipotezi ﬂu ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
“Bursa ve ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesine ait çocuk kütüphaneleri, a¤›rl›kl› olarak bu konuda haz›rlanm›ﬂ IFLA standartlar›na uygun ﬂekilde hizmet sunmaktad›r.”
Çal›ﬂmada yöntem ve veri toplama teknikleri olarak, literatüre
dayal› yöntem ile Bursa ile ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyelerinde
yer alan çocuk kütüphanelerine uygulanan anketler
kullan›lm›ﬂt›r. Anketler kütüphane sorumlular›na gönderilmiﬂ
olup kütüphaneler hakk›nda genel bilgiler almak amaçlanm›ﬂt›r.
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan hizmete sunulan 5
farkl› kütüphane bulunmaktad›r. Bunlar:
• Bursa Büyükﬂehir Belediyesi ﬁehir Kütüphanesi
• ﬁehbenderler Kona¤› Kütüphanesi
• Lala ﬁahin Paﬂa Çocuk Kütüphanesi
• Han›mlar Lokali Kütüphanesi
• Ali Paﬂa Oyuncak Kütüphanesi (Kütüphanelerimiz,
2016).
Hizmete sunulan 5 kütüphane içerisinde çocuklara özel olan
tek kütüphane; Lala ﬁahin Paﬂa Çocuk Kütüphanesi konumuz
gere¤i tercih edilmiﬂtir.
Eski eserlerin restore edilerek halk›n kullan›m›na aç›lmas›n›n
büyük önem taﬂ›d›¤›n› ön gören Bursa Büyükﬂehir Belediyesi;
han, hamam, medrese gibi yap›lar› yeniden düzenleyerek
kullan›labilir hale getirmektedir. Bu ﬂekilde hem tarihi yap›lar›n
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ayakta kald›¤› hem de kullan›ma aç›larak kentin tarihi
dokusunu oluﬂturuldu¤una inan›lmaktad›r. Lala ﬁahin Paﬂa
Çocuk Kütüphanesi olarak kullan›lan yap›, Rumeli Beylerbeyi
Lala ﬁahin Paﬂa taraf›ndan 1339 y›l›nda yapt›r›lm›ﬂt›r.
Cumhuriyetin ilk y›llar›na kadar e¤itim hizmeti verilen
medrese, 2009-2010 y›llar›nda restore edilmiﬂ ve kütüphane
olarak hizmete sunulmuﬂtur (Lala ﬁahin Paﬂa Çocuk Kütüphanesi, 2016).

ﬁekil 1. Lala ﬁahin Paﬂa Kütüphanesi

Kütüphane ile yap›lan görüﬂme sonucunda kütüphane
koleksiyonun 4417 oldu¤u, ayr›ca koleksiyon içerisinde
oyuncaklar›n da yer ald›¤› bilgisi elde edilmiﬂtir.
Kütüphane web sayfas›nda, belediye baﬂkan› ise kütüphanenin
okuma salonu, çocuk oyun odas› ve internet odas›ndan
oluﬂtu¤unu belirtmiﬂtir. Ayr›ca kütüphanenin 7 gün boyunca
hizmete aç›k oldu¤u bilgisini paylaﬂm›ﬂt›r (Lala ﬁahin Paﬂa
Çocuk Kütüphanesi, 2016).
Ankette kütüphanenin sundu¤u hizmetler konusunda yer
alan soruya;
•
•
•
•

Çocuklara kütüphanenin tan›t›m›,
Kütüphane tarihinin anlat›m›,
Kitap ödünç verme iﬂlemi,
Ücretsiz internetten faydalan›lmas›,
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• Oyun odas›nda oyuncaklarla oynanmas›,
• Yazar davet edip çocuklarla buluﬂturulmas›,
• Drama gösterileri,
• Çeﬂitli meslek çal›ﬂanlar›n›n davet edilip çocuklarla
buluﬂturulmas›,
• Belirli gün ve haftaya yönelik etkinlikler yap›lmas›,
• Çocuklara k›rtasiye malzemeleriyle çeﬂitli etkinlikler
yapt›r›lmas›,
• Kitap okuma saati,
• Çeﬂitli konularda söyleﬂiler yap›lmas›,
• Ö¤retmenlerle çocuklara ücretsiz ders verilmesi
vb. yan›tlar al›nm›ﬂt›r.
Sunulan hizmetlere bak›ld›¤›nda bir çocuk kütüphanesinin
sunmas› gereken hizmetlerin büyük ço¤unlu¤u sa¤lanmaktad›r.
Kütüphanenin tan›t›m› için afiﬂler ve sosyal medyan›n
kullan›ld›¤› ankette belirtilmiﬂtir. Sosyal medya tarand›¤›nda
kütüphanenin kendine ait bir sayfas›n›n oldu¤u ve bu sayfa
üzerinden gerçekleﬂtirilecek ve gerçekleﬂtirilmiﬂ etkinliklerin
foto¤raflar›yla birlikte duyuruldu¤u gözlenmiﬂtir.
Kütüphane bünyesinde 3 adet bayan personel bulundu¤u
bunlar›n 2 tanesinin lisans mezunu oldu¤u 1 tanesinin ise
lise mezunu oldu¤u belirtilmektedir.
Kütüphanede kaynak seçimi kütüphaneci personele
b›rak›lm›ﬂt›r. Buradan anlaﬂ›lmaktad›r ki kütüphaneci personelin
bu konudaki düﬂünce ve deneyimleri önemli görülmektedir.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Belediye, 21 farkl› kütüphane hizmeti sunmaktad›r.
Bu hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atatürk Kitapl›¤›
Ahmet Kabakl› Kütüphanesi
Ahmet Süheyl Ünver Halk ve Çocuk Kütüphanesi
Bar›ﬂ Manço Halk ve Çocuk Kütüphanesi
Erdem Beyaz›t Halk ve Çocuk Kütüphanesi
Eyüp Sultan Halk ve Çocuk Kütüphanesi
Sesli Kütüphane
Halil ‹nalc›k Kütüphanesi
Okçular Vakf› Kütüphanesi
Kad›n Eserleri Kütüphanesi
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• Metin And Kütüphanesi
• Muallim Cevdet Kütüphanesi
• Nail- Nimet Bayraktar Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Osman Nuri Ergin Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Osman Akf›rat Kütüphanesi
• Rasim Özdenören Kütüphanesi
• ‹dris Güllüce Kütüphanesi
• Fatma Aliye Halk ve Çocuk Kütüphanesi
• Hac› Bektaﬂ-› Veli Kütüphanesi
• Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi
• Muhsin Ertu¤rul Tiyatro Kütüphanesi (‹BB
Kütüphaneleri, 2016).
Kütüphaneler içerisinde çocuklara özel yap›lm›ﬂ olan tek
kütüphane “Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi” konu gere¤i
tercih edilmiﬂtir.

ﬁekil 2. Nasreddin Hoca Kütüphanesi

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan 2014 y›l›nda hizmete
sunulan Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 5.600’l›k bir
dermeye sahiptir.
Kütüphane tamamen çocuklara yönelik tasarlanmakla birlikte
2 kattan oluﬂmaktad›r. Alt kat›nda oyuncak alan›, üst kat›nda
ise okuyucu salonu bulunmaktad›r. Kütüphane 7 gün hizmete
aç›kt›r.
Sundu¤u hizmetler aras›nda; haftada 2 gün masal saati, hafta
içi oyuncak saati, 15 günde bir resim ve karikatür dersleri
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gibi hizmetler bulunmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda e¤itim etkinlikleri,
belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler, söyleﬂiler, kitap
ödünç verme gibi hizmetler sunmaktad›r.
Kütüphane bünyesinde 4 personel çal›ﬂmaktad›r. 2’si alan
mezunudur.
Çocuk kitaplar› seçimi konusunda bir politikalar› olmamakla
birlikte çocuklara yönelik kitaplar tercih edilmektedir. 17
yaﬂ›na kadar kullan›c› kitlesi bulunmaktad›r.
Kütüphane tan›t›m faaliyetlerini broﬂür, afiﬂ ve sosyal medya
arac›l›¤› ile yapmaktad›r. Sosyal medya incelendi¤inde
kütüphanedeki etkinlikler ve foto¤raflar›n›n burada yer ald›¤›
gözlenmiﬂtir.
Kütüphaneyi kullanan çocuklar›n ailelerinin yapm›ﬂ oldu¤u
geri bildirimde, çocuklar›n kütüphane kullan›mlar› ile birlikte
sosyalleﬂtikleri belirtilmiﬂtir.
Sonuç ve De¤erlendirme
Çal›ﬂma kapsam›nda incelenen “Lala ﬁahin Paﬂa Çocuk
Kütüphanesi” ve “Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi”, IFLA
“Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için ‹lkeler” baﬂl›kl› k›lavuz
kapsam›nda; kütüphane sorumlular›na gönderilen 11 soruluk
form arac›l›¤›yla al›nan bilgiler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
K›lavuzda yer alan “mekan”, “hizmetler”, “iﬂbirli¤i”, “tan›t›m”,
“insan kaynaklar›”, “koleksiyon”, “seçim” ölçütleri de¤erlendirme kaynaklar› olarak ele al›nm›ﬂt›r.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Nasreddin Hoca Kütüphanesi
ve Bursa Büyükﬂehir Belediyesi Lala ﬁahin Paﬂa Kütüphaneleri,
Mekan: Bu konuda IFLA rehberine göre; her yaﬂtan çocu¤un
kütüphaneyi, çekici ve ürkütücü olmayan yerler olarak görebilmeleri ve çocuklara sunulacak hizmeti kolaylaﬂt›rabilecek
dekorasyon olarak di¤er kütüphanelere göre farkl› gereksinimleri bulunmaktad›r.
Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda çocuk kütüphaneleri mekan olarak
di¤er kütüphanelerden oldukça farkl› yap›da olmal›d›r. Gerek
mobilyalar›n yaﬂlar›na uygun olmas› gerekse renkli dünyalar›n›
yans›tabilmeleri aç›s›ndan onlara uygun özelliklerde olmal›d›r.
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‹ki kütüphane örne¤ine de bak›ld›¤›nda mobilyalar, yer
döﬂemeleri, raf boyutlar› ve renklerinin, çocuklar› kendine
çekebilecek özellikte oldu¤u görülmektedir. Mekan ba¤lam›nda
çocuk kütüphaneleri standartlar›na uygundur denilebilir.
Hizmetler: Bu kapsamda IFLA rehberinde ﬂunlar belirtilmiﬂtir:
•
•
•
•

Çeﬂitli materyalleri ödünç vermek,
Bilgi ve dan›ﬂma hizmeti sunmak
Çocuklara materyal seçiminde yard›m etmek,
Materyal seçimi ve kütüphane hizmetlerinin
geliﬂtirilmesi sürecine çocuklar› da katmak,
• Kütüphane kullan›m› ve bilgi okuryazarl›¤› e¤itimi
vermek,
• Güdüleyici etkinlikler yapmak (okuma teﬂviki),
• Yarat›c› programlar ve öykü okuma hizmeti sunmak,
• Ebeveynlere ve bak›c›lara e¤itim vermek,
• Bak›c›lara, okul öncesi ö¤retmenlere, ö¤retmenlere
ve kütüphanecilere dan›ﬂma hizmeti sunmak ve
e¤itim vermek,
• Kurum ve kuruluﬂlar› desteklemek ve iﬂbirli¤i
yapmak (IFLA, 2003, s.11).
Her iki kütüphanede de bu hizmetlerin büyük ço¤unlu¤u
sunulmaktad›r. Özellikle ‹stanbul’da bulunan “Nasreddin
Hoca Çocuk Kütüphanesi”nde resim ve karikatür derslerinin
verilmesi hizmet konusunda iyi olduklar› ve genel olarak
kütüphane iﬂlevlerini yerine getirdikleri söylenebilir. Ayr›ca
kütüphanelerde yer alan oyuncak alan›yla uygulanan “oyuncak
saatleri” uygulamas› çocuk kütüphanelerinden beklenen bir
hizmet türüdür.
‹ﬂbirli¤i: Sa¤l›k merkezleri, gündüz bak›m merkezleri, çocuk
yuvalar›, okullar ve di¤er bak›m kurumlar› özellikle çocuklar›n,
ebeveynlerin ve profesyonellerin okuma teﬂviki etkinliklerinde
çocuk kütüphanelerinin gerekli ve önemli ortaklar›ndand›r.
Ayr›ca çocuk kütüphaneleri toplulu¤un bilgi ve kültürel
gereksinimlerinin araﬂt›r›lmas›nda ve bu gereksinimlerin
kütüphane kaynaklar› ile karﬂ›lanmas›nda yerel kurumlarla
rekabet de¤il çocuklar›n yarar›na iﬂbirli¤i yapmal›d›r (IFLA,
2003, s. 12). Bu anlay›ﬂla hizmet vermesi beklenen çocuk
kütüphane örneklerine bakt›¤›m›zda iki kütüphanenin de
hiçbir kurumla iﬂbirli¤i içerisinde bulunmad›¤› gözlemlenmiﬂtir.
‹ﬂbirli¤i ile ilgili soruya kütüphane yöneticileri “Belediyemizin
tek baﬂ›na yürüttü¤ü bir kütüphanedir” ﬂeklinde yan›t
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vermiﬂlerdir. Bu da göstermektedir ki yap›lan iﬂin ve verilen
hizmetin tek baﬂ›na sahiplenilmesi önemli görülmektedir.
Anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, baﬂka kurum ya da kuruluﬂlar›n bu
konuda destek sa¤lamas› kendilerinin zay›f oldu¤unu
düﬂünmelerine neden olmuﬂtur.
Tan›t›m: Bir çocu¤un zaman›n›n artt›r›lmas› ve dikkatinin
geliﬂtirilmesinde rekabetin büyüdü¤ü düﬂünülürse, çocuk
kütüphaneleri hakk›nda olumlu bir genel profil çok önemlidir
(IFLA, 2003, s. 13). Günümüzde çocuklar›n dikkatini çeken
ve zaman›n› çalan olumlu/olumsuz birçok etken bulunmaktad›r. Özellikle olumsuz etkenlerle rekabet edebilmek
ve çocuklar› daha iyiye çekebilmek ad›na çocuk kütüphanelerinin tan›t›mlar›n› en iyi ﬂekilde yapmas› gerekmektedir.
Teknolojiyi yak›ndan takip eden ve s›kl›kla kullanan bu yeni
nesle ulaﬂmak için yeni yollar denenmelidir. Özellikle sosyal
medya hayatlar›n›n her an›na girdi¤inden bu yola
baﬂvurulmal›d›r. Kütüphane örneklerimize bak›ld›¤›nda, her
ikisi de broﬂür ve afiﬂ d›ﬂ›nda sosyal medyay› yo¤un bir
ﬂekilde kullanmaktad›r. Bu noktada tan›t›mlar›n› en iyi ﬂekilde
yapmaktad›rlar.
‹nsan Kaynaklar›: Etkin ve profesyonelce çal›ﬂan çocuk
kütüphaneleri e¤itimli ve adanm›ﬂ çocuk kütüphanecilerine
gereksinim duyar. Ayr›ca kütüphanecilerden; hevesli, güçlü
iletiﬂime sahip, iﬂbirli¤i yetene¤ine sahip, giriﬂimci olmalar›
beklenmekle birlikte; çocuk psikolojisi ve geliﬂimi, okuma
geliﬂimi ve kuramlar›, sanatsal ve kültürel olanaklar, çocuk
edebiyat› konular›nda bilgi sahibi olmalar› da beklenmektedir
(IFLA, 2003, s.14). Ele al›nan kütüphanelerde, alan›nda e¤itim
alm›ﬂ kütüphaneciler çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca kütüphanelerde
sunulan hizmetlere ve kütüphane yap›lar›na bak›ld›¤›nda
buralarda çal›ﬂan kütüphanecilerin yukar›da sözü geçen
niteliklere sahip oldu¤u yorumu yap›labilmektedir.
Koleksiyon: Çocuk kütüphaneleri, çocuklar›n geliﬂimine
uygun bas›l› materyal (kitap, dergi, çizgi roman, broﬂür),
medya (CD, DVD, kasetler), oyuncaklar, ö¤renme oyunlar›,
bilgisayar, yaz›l›m ve internet ba¤lant›s›n› da içeren her türden
materyali bulundurmal›d›r (IFLA, 2003, s. 9). Çal›ﬂma
kapsam›nda ele al›nan kütüphanelerde ad› geçen materyallerin
hemen hemen hepsi bulunmaktad›r. Özelikle teknoloji
anlam›nda da kendilerini geliﬂtirmeleri ve internet hizmeti
sunmalar› önemli görülmektedir.
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Seçim Ölçütleri: Kütüphaneciler; yüksek nitelik, yaﬂa uygunluk,
güncel ve do¤ru bilgi, çeﬂitli de¤erleri, görüﬂleri, yerel topluluk
kültürünü yans›tan ve küresel topluma giriﬂi sa¤layan
ölçütlerini, derme ve hizmet seçiminde kullanmal›d›rlar (IFLA,
2003, s.9). Bu ba¤lamda seçilen kütüphanelerde bir seçim
politikas› bulunmamas› bir eksiklik olarak görülmekle birlikte,
kütüphanecilerin çocuklar›n yaﬂlar›na uygun yay›nlar seçti¤i
bilgisi verilmiﬂtir.
Sonuç olarak; kütüphanelerin k›smen de olsa, IFLA “Çocuk
Kütüphanesi Hizmetleri için ‹lkeler” baﬂl›kl› k›lavuza uygun
nitelikte hizmet sundu¤u gözlenmiﬂtir. Kütüphanelerin
eksiklikleri anlam›nda iﬂbirli¤i ve politikalar konular›nda
kendilerini geliﬂtirmeleri önerilebilir. Bütçelerinin belediye
bütçesinden ayr›larak kendine özgü bir bütçe sa¤lanmas›
kütüphanelerin daha da geliﬂmesine katk› sa¤layabilir.
Ülkemizde ise genel olarak çocuk kütüphanelerinin eksik
hizmetlerine iliﬂkin kendilerini geliﬂtirmeleri önerilebilir.
Büyükﬂehirler d›ﬂ›nda kalan özellikle taﬂra say›labilecek
yerlerdeki belediyeler çocuk kütüphanesi hizmeti olana¤›ndan
yoksundur. Bu ba¤lamda çocuk kütüphanesi bilincinin di¤er
belediyelere de kazand›r›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca yurtd›ﬂ›
örneklerinde yer alan hizmetin ülkemizde ki belediyelerde
de uygulanmas› ailelerin kütüphaneler konusunda
bilinçlenmesini ve çocuklar›n da küçük yaﬂlardan itibaren
okumaya ilgi duymas›n› sa¤layabilir. Söz konusu hizmetlerin,
belediyelerin di¤er kurum ve kuruluﬂlarla olan iﬂbirliklerini
artt›rabilece¤i öngörülmektedir.
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