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Öz
Dünyadaki bilgi kaynaklar›n›n tümünün, say›lar›nda ve
hacimlerinde gerçekleﬂen h›zl› art›ﬂ yads›namayacak bir
gerçektir. Bu kadar çok bilgi kayna¤›n›n aras›ndan bizim
için gerekli olan, do¤ru bilgiye ulaﬂabilmek, ço¤u zaman zor
ve zaman al›c› olabilir. ‹nsan›n s›n›rs›z ö¤renme ve bilgi
edinme iste¤ine karﬂ›l›k olarak ortaya ç›km›ﬂ olan
kütüphaneler (‹nce, 1989, s. 1), kullan›c›lar› ulaﬂmak istedi¤i
bilgi ve belgeye götüren en direkt yoldur. Parças› bulundu¤u
toplumun, bilgiye olan gereksinmesini karﬂ›lamaya yönelik
hizmetler veren kütüphaneleri di¤er toplumsal kurumlardan
ay›ran en önemli özellik, bilginin iletimini ve kullan›lmas›n›
hedef alan bir yap›ya sahip olmas›d›r (Çak›n, 1986, s. 10).
"Bilgi ça¤›" olarak nitelendirilen günümüzde, bilgiye ulaﬂ›rken
harcanan çaba ve zaman› azaltmak büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu amaçlarla, Dünya'da ve ülkemizde birçok farkl›
konu alan›nda tematik kütüphaneler kurulmuﬂtur.
Bu çal›ﬂmada, tematik kütüphanelerin özellikleri ve hizmetleri;
toplum kültüründeki yeri, kamunun bu konudaki deste¤inin
niceli¤i ve niteli¤i, bir tematik kütüphane örne¤i olan Özgen
Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi üzerinden ele al›narak;
kütüphanenin kuruluﬂ amac›, projeleri ve hizmetleri hakk›nda
bilgiler verilmiﬂtir. Ayr›ca Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi ile Kad›köy Belediyesi'nin iﬂ birli¤ine yer
verilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Tematik kütüphane, Özgen Berkol
Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi, bilimkurgu, Kad›köy
Belediyesi.
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Giriﬂ
Araﬂt›rman›n amac›; tematik kütüphanelerin önemine dikkat
çekmek, alan›nda tek olan Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi üzerinden tematik kütüphaneleri incelemek ve
belediyeler ve di¤er kütüphaneler aras›ndaki iﬂ birli¤i aç›s›ndan
özel bir örnek ortaya koyan bu kütüphanenin Kad›köy Belediyesi ile iﬂ birli¤ini ortaya koymakt›r.
Dört bölümden oluﬂan araﬂt›rmada birinci bölümde; tematik
kütüphanelerin tan›m› ve tarihçesi, kütüphane türleri aras›nda
tematik kütüphanelerin yeri, yap›sal unsurlar›, özellikleri ve
hizmetleri, ikinci bölümde; toplum kültüründeki yeri ve
kamu deste¤i, üçüncü bölümde Özgen Berkol Do¤an
Bilimkurgu Kütüphanesi örne¤i, dördüncü ve son bölümde
ise; Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi ve Kad›köy
Belediyesi iﬂ birli¤i sunulmuﬂtur.
Tan›m ve Tarihçe
Türk Dil Kurumu'na ait bir tan›ma göre, Frans›zca’dan dilimize
geçmiﬂ olan tematik kelimesi; “bir tema etraf›nda oluﬂan”
anlam›na gelmektedir (Türk Dil Kurumu [TDK], t.y.). Tematik
kütüphaneler ise; özel bir hedef kullan›c› kitlesi olan ve bu
kullan›c› kitlesine ba¤l› olarak özel bir dermeye sahip olan
kütüphanelerdir. Hizmet verdikleri konu alan›nda yay›nlanm›ﬂ
tüm bas›l› ve elektronik kaynaklar› bünyelerinde bulundurmakla kalmay›p, bu bilgi kaynaklar›n› araﬂt›rmac›lar›n ve
ilgili kullan›c›lar›n hizmetine sunarlar (“Special Libraries”,
t.y.).
Tematik kütüphanelerin ilk ortaya ç›k›ﬂlar› konusunda çeﬂitli
fikirler olsa da, baz› yazarlara göre tematik kütüphanelerin
tarihi, ilk kütüphane tarihi kadar eskilere dayanmaktad›r.
Babil'deki kil tablet kütüphanesi, ticaret ve hukuk konular›n›
kapsayan, tematik kütüphane özellikleri gösteren bir kütüphane
idi. Ortaça¤daki manast›r kütüphaneleri de dermelerinin
kutsal kitaplara yo¤unlaﬂmas› nedeniyle tematik kütüphanelerdi
(Musiker, 1970, s. 38-39). Baz› yazarlara göre ise resmi
kurumlar›n kütüphaneleri ilk tematik kütüphaneler olarak
ele al›nmal›d›r. Örne¤in 1780’de ‹ngiltere’de Foreign Office
(D›ﬂiﬂleri Kütüphanesi) bu özellikte bir kütüphane idi
(Ashworth, 1979, s. 59).
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19. yüzy›la gelindi¤inde kuruluﬂlar küçük iﬂletmelerden büyük
ﬂirketler haline dönüﬂmüﬂ ve bilginin deste¤ine duyulan
ihtiyaç artm›ﬂt›r. ‹statistik, finans raporlar›, standartlar, resmi
karar ve kanun görsel iﬂitsel materyallerinde h›zl› art›ﬂlar
yaﬂanm›ﬂt›r. Bu kaynak art›ﬂ› beraberinde tematik ﬂirket
kütüphanelerini getirmiﬂtir.
‹kinci Dünya Savaﬂ› ve arkas›ndan gelen bilgi türü ve
hacmindeki art›ﬂ, tematik kütüphanelerin geliﬂimi için uygun
bir ortam yaratm›ﬂt›r. Hem birinci hem ikinci dünya savaﬂ›
sonras›nda bilimsel ve teknik araﬂt›rma ihtiyac›nda art›ﬂ
olmuﬂtur. Bunun sonucunda araﬂt›rmalar kurumsallaﬂm›ﬂ ve
her çeﬂit ve boyutta araﬂt›rma merkezleri kurulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu geliﬂmeye paralel olarak araﬂt›rma
merkezlerinin kütüphaneleri de araﬂt›rma sürecine katk›da
bulunmak üzere geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Ancak tematik kütüphanelerin yayg›n olarak ortaya ç›k›ﬂlar›
20. yüzy›l›n baﬂlar›nda olmuﬂtur. Özel (burada tematik
anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r) kütüphanelere ait istatistiksel bilgilere
rastlamak, özel kütüphanenin tan›m›ndan kaynaklanan
sorunlar sebebiyle çok güçtür. ABD'de yap›lan bir araﬂt›rmaya
göre, 1978 y›l›nda ABD'de t›p, hukuk ve üniversite
kütüphanelerinin say›s›ndaki h›zl› art›ﬂ 1976'da IFLA'n›n özel
kütüphaneler bölümü oluﬂturmas›yla da kan›tlanm›ﬂ olmuﬂtur
(‹nce, 1989, s. 10).
Kütüphane Türleri Aras›nda Tematik Kütüphanelerin
Yeri
Kütüphaneler hizmet verdikleri kullan›c›larla var olan ve
onlara verdikleri “kaliteli” hizmetlerle varl›klar› anlam kazanan
e¤itim ve kültür kurumlar›d›r (Y›lmaz, 2002, s.171). Kütüphaneler, amaçlar›na ve ba¤l› olduklar› örgüte göre çeﬂitli
s›n›flara ayr›lm›ﬂlard›r. Amaçlar›na göre kütüphaneler aras›nda:
milli kütüphaneler, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri,
üniversite kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri ve özel konulu
kütüphaneler (tematik kütüphaneler) say›labilirken; ba¤l›
olduklar› örgüte göre kütüphaneler aras›nda devlet yönetimine
ba¤l› kütüphaneler, il idarelerine ba¤l› kütüphaneler, yar›
resmi kuruluﬂlara ve bilim kurumlar›na ba¤l› kütüphaneler,
kiﬂilere, ailelere, özel kuruluﬂ ve kurumlara ait kütüphaneler
say›labilir (Ötüken, 1947, s. 8-11).
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Tematik kütüphaneler; bir bilim ya da bilgi dal›nda geniﬂleyerek
kitap toplayan, özel bir konuda derinleﬂen kütüphanelerdir
ve resmî ya da özel kuruluﬂlara ba¤l› olabilirler. Bir devlet
dairesinin (TBMM, Çal›ﬂma Bakanl›¤›, Devlet Plânlama
Teﬂkilat›... gibi) kütüphanesi; bir bilim kurumunun ya da
derne¤in kütüphanesi (Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu,
Türk Hukuk Kurumu... gibi), özel kiﬂilerin evlerinde kurduklar›
-ölümlerinden sonra bir yere ba¤›ﬂlanmas›n› da vasiyet
edebilecekleri- kütüphaneler bunlar aras›ndad›r. Üniversitelerin
Fakülte ve seminer kütüphaneleri, Devlet Konservatuar›,
Güzel Sanatlar Akademisi gibi yüksekokullar›n kütüphaneleri
de özel konulu kütüphanelerdir (Özerdim, 1967, s. 22).
Tematik Kütüphaneler
Yap›sal Unsurlar› ve Özellikleri
Tematik kütüphaneleri, bir kütüphanenin hizmetlerinin
planlanmas›nda etkin unsurlar olan personel, derme, bina,
bütçe ve kullan›c› baﬂl›klar› alt›nda inceleyebiliriz.
Personel
Tematik kütüphane personel ya da personelleri, kütüphanenin
hizmet verdi¤i konu alan›nda kaynak seçimi yapabilecek
kadar yeterli bilgiye sahip olmal›d›r. Ayn› zamanda konuyla
ilgili araﬂt›rma yapmal›, yeni geliﬂmeleri ve ç›kan yeni
kaynaklar› takip etmelidir. Bu, kütüphane dermesinin çeﬂitlili¤i
ve yeterlili¤i için oldukça önemlidir. Bu süreçte kütüphane
personelinin yeterli olamad›¤› noktalarda konunun
uzmanlar›ndan dan›ﬂma deste¤i al›nabilir.
Derme
Tematik kütüphaneleri di¤er kütüphanelerden ay›ran en
temel özellik dermeleridir. Derme bir veya birbiriyle ilgili
birkaç konudan oluﬂabilir. Bütün konu alanlar›ndan kayna¤a
sahip tematik kütüphaneler de vard›r ancak böyle
kütüphanelerde her alandan bilgi kayna¤› olsa da, a¤›rl›k bir
ya da birkaç konu alan›na verilmiﬂtir. Derme kitap, süreli
yay›n, afiﬂ, broﬂür, resim, harita, dia, CD, DVD vb. gibi birçok
görsel iﬂitsel materyalden oluﬂabilece¤i gibi, tek tür materyalden
de oluﬂabilir. Örne¤in; harita kütüphanesi gibi (Ashworth,
1979, s. 59).
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Derme; kütüphanenin kapsad›¤› konu alan›na, politikalar›na
ve kullan›c› ihtiyaçlar›na göre oluﬂturulmal›d›r. Hizmet verilen
konu alan›ndaki kullan›c›lar için gerekli ve yarar sa¤layaca¤›na
inan›lan kaynaklar›n mümkün oldu¤unca tümünü içermelidir.
Bu konuda yap›lacak olan seçim ve al›mlarda yine personele
büyük görevler düﬂmektedir. Kullan›c›lar›n istek ve ihtiyaçlar›n›
belirleyerek, bu do¤rultuda do¤ru seçimler yapmak gerekir.
Tematik kütüphanelerde derme, o alanda bilgi edinmek
isteyen kullan›c›n›n dermeyi en etkin ﬂekilde kullanmas›n›
ve edinmek istedi¤i bilgiye eriﬂimini sa¤layacak ﬂekilde
hizmete sunulmal›d›r (‹nce, 1989, s. 12-13).
Bina
Di¤er kütüphane türlerinde de oldu¤u gibi tematik
kütüphanelerde de, kütüphanenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
bir yer seçimi yap›lmal›d›r. Bina, mümkün oldu¤unca hizmet
verilen konu alan›ndaki kullan›c›lar›n en yo¤un oldu¤u ya
da kolay ulaﬂabilecekleri yerlerde kurulmal›d›r. Bölüm
kütüphanelerini buna örnek gösterebiliriz.
Kütüphanenin kuruluﬂ süresince yer seçimi yap›l›rken, derme
geliﬂtirme politikalar› ve verilecek hizmetler iyi belirlenmeli,
dermenin gelecekteki hacmi ve kullan›c› yo¤unlu¤u
düﬂünülerek hareket edilmelidir. Örne¤in; müzik alan›nda
bir tematik kütüphane kurulacak ve bas›l›-elektronik
kaynaklar›n yan› s›ra çeﬂitli müzik aletleri de kullan›c›lar›n
kullan›m›na sunulacak ise, kullan›c›lar›n müzik aletlerini
kullanabilmeleri için uygun ve gerekli donan›ma sahip alanlar
tasarlanmal›d›r. Ya da yaln›zca çocuklara hizmet verecek bir
kütüphane kuruluyorsa, çocuklar›n ilgisini çekecek, kolay
kullanabilecekleri, fiziklerine uygun, renkli, e¤lenceli ve rahat
okuma alanlar› oluﬂturulmal›d›r.
Bütçe
Kütüphane için özel olarak oluﬂturulmuﬂ ayr› bir bütçe
olabilece¤i gibi, ba¤l› oldu¤u ana kuruluﬂ bütçesi içerisinde
de olabilir. Özel ve tüzel kiﬂiler, hükümetler, topluluklar ve
kuruluﬂlar, endüstriyel ve ticari örgütler, akademik kuruluﬂlar
ve yerel yönetimler taraf›ndan desteklenebilir.
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Kullan›c›
Tematik kütüphaneler yap›lar› gere¤i di¤er kütüphanelerden
daha farkl› ve özel bir kullan›c› grubuna sahiptir. Genelde
s›n›rl› say›da olmalar›na ra¤men, çok s›k ziyaret eden kullan›c›
gruplar› vard›r. Özel bir veya birkaç konuda hizmet verdikleri
için, o konuda araﬂt›rma yapan araﬂt›rmac›lar›n ya da bilgi
edinmek isteyen okuyucular›n ilk geldikleri kütüphanelerdir
(Çelik, 2007, s. 60). Örne¤in sanat tarihi alan›nda araﬂt›rma
yapan bir araﬂt›rmac›n›n, gidece¤i ilk kütüphane; e¤er varsa
o alanda kurulmuﬂ bir tematik kütüphane olacakt›r. Bu
kullan›c›lar arad›klar›n› tematik kütüphanelerde bulamazlarsa,
daha sonra di¤er kütüphanelere giderler. Ancak genellikle
bu kütüphaneler hizmet alan›na giren araﬂt›rmac›lar›n baﬂka
yerlerde kolay kolay bulamayacaklar› kaynaklar› bulabildikleri
ve kullanabildikleri yerlerdir (Çelik, 2007, s. 59).
Tematik kütüphaneler bazen yaln›zca belirli bir yaﬂ grubu,
akademik derece ya da belli bir derne¤in üyeleri, kuruluﬂ
çal›ﬂanlar› gibi belirli bir kullan›c› grubuna hizmet verdikleri
gibi, bazen de herkesin kullan›m›na aç›k olabilirler.
Hizmetler
Yukar›da bahsedildi¤i üzere özel bir dermesi ve buna ba¤l›
olarak, özel bir kullan›c› hedef kitlesi olan tematik
kütüphaneler, dermelerini kullan›c›lar›n›n hizmetine sunarlar.
Kütüphanenin hizmet etti¤i konuya göre seçilerek haz›rlanm›ﬂ
bu özel derme, özellikle bahsi geçen alanda bulunmas› ya
da ulaﬂ›lmas› zor olan kaynaklar› da kullan›c›lar›n hizmetine
sunarak, toplumun bilgiye ulaﬂma ihtiyac›n› karﬂ›lar.
Hizmet alan›nda bulunan nadide kaynaklar› kullan›c›lar›n›n
hizmetine sunan tematik kütüphaneler, bu alanda araﬂt›rma
yapan araﬂt›rmac›lar›n araﬂt›rmalar›n› derinleﬂtirmelerine ya
da bu alana ilgi duyan insanlar›n bilgilerini bir üst seviyeye
ç›karmalar›na yard›mc› olurlar.
Bu ba¤lamda verdikleri bir di¤er hizmet ise, hizmet verdikleri
konu alan›ndaki geliﬂmeleri takip ederek, kullan›c›lar›n›
güncel bilgilerden haberdar etmek ve yeni ç›kan bas›l›elektronik bilgi kaynaklar›n› sa¤lamakt›r. Bu sebeptendir ki,
araﬂt›rmac›lar ço¤unlukla kendi alanlar›ndaki tematik
kütüphanelerde çal›ﬂmak isterler. Çünkü bu kütüphanelerde
hem daha rahat çal›ﬂ›rlar, hem de çal›ﬂmalar›nda emek ve
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zaman israf› olmaz. Zaman ve emek israf›n›n yan› s›ra tematik
kütüphaneler vas›tas›yla kaynak israf› da önlenmiﬂ olur.
Örne¤in bir halk kütüphanesinde çok fazla gereksinim
yaratmayacak uzmanl›kla ilgili bir kaynak, alan›ndaki bir
tematik kütüphanede en çok ihtiyaç duyulan kaynaklardan
birisi olabilir.
Tematik kütüphanelerden yararlanan kullan›c›lar, kendi ilgi
alanlar›nda çal›ﬂan ve bu alana merak duyan di¤er kullan›c›larla
bir araya gelme f›rsat› bulurlar. Ayn› konuya ilgi duyan ve
bu alanda araﬂt›rma yapanlar›n bir araya gelmesiyle oluﬂan
bilgi ve birikim de¤iﬂimi, kiﬂilerin bireysel bilgi kazan›mlar›na
yol açmakla kalmay›p, ayn› zamanda toplumsal bilgi birikimini
art›r›r.
Tematik Kütüphanelerin Toplum Kültüründeki Rolü
Kültür; insanlar aras›ndaki ba¤lar›n ve iliﬂkilerin tümünü
kapsama özelli¤i ile toplumsal bir varl›k alan›d›r ve insan›n
geliﬂimi ile ayn› anlama gelmektedir. Toplumlar›n süreklili¤ini
sa¤layan temel unsur olarak görülen kültür, insanlar›n do¤al
güçlerin bask› ve etkisinden ba¤›ms›z bir sosyal yaﬂama sahip
olmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Kültür, toplumsallaﬂma sürecini tamamlam›ﬂ farkl› görüﬂlere
sahip insanlar› ortak hedefler ve de¤erler u¤runa bir araya
getirebilme gücüne sahiptir (Y›lmaz, 2009, s. 17-18). 1948
y›l›nda kabul edilen ‹nsan Haklar› Bildirgesinin 27. maddesinin
ilk bölümünde; “Herkes toplumun kültürel yaﬂam›na özgürce
kat›lma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel geliﬂime
kat›lma ve bundan yararlanma hakk›na sahiptir” ifadesi yer
almaktad›r (United Nations, 1948, s.7). UNESCO'nun 1969
y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i toplant›lar›nda ortaya at›lan ve ilk
kez kullan›lan kültür politikas› ifadesi de bu maddenin kültür
hakk› kavram›na dayand›r›lmaktad›r (UNESCO, 1969, s.10).
UNESCO’nun 1970-1998 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i
uluslararas› düzeydeki 4 konferans› kütüphaneleri ilgilendiren
kararlar› nedeniyle dikkat çekmektedir. Bunlar aras›nda
özellikle 1998 y›l›nda Stockholm’de 30 Mart – 2 Nisan tarihleri
aras›nda yap›lan konferansta benimsenmiﬂ olan baz› ilkeler,
kültür politikalar› ile kütüphaneler aras›ndaki iliﬂkiye iﬂaret
etmektedir. Toplant› sonucunda belirlenen beﬂ hedef
kütüphanelerin toplumsal görev ve sorumluluklar› ile örtüﬂmesi
aç›s›ndan dikkate de¤erdir. S›ras›yla;
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• Kültür politikas›n› geliﬂim politikalar›n›n temel
unsurlar›ndan biri haline getirmek,
• Kültürel hayata kat›l›m› ve yarat›c›l›¤› desteklemek,
• Taﬂ›nabilir ve taﬂ›namaz kültürel miras ürünlerinin
korunmas› amac›yla politikalar geliﬂtirmek,
• Bilgi toplumunda kültürel ve dilsel çeﬂitlili¤i art›rmak.
Kültürel geliﬂim için daha fazla insan ve para yard›m› yapmak
olarak s›ralanabilecek hedefler kütüphanelerin gerek varoluﬂ
nedenlerinin yan› s›ra ileriye dönük plan ve programlar›nda
yer verdikleri ilke ve hedeflerle örtüﬂmektedir (O¤uz, 2011,
s. 9).
Kültür Politikalar› Dünya Konferans›'nda; kültürel kimlik,
geliﬂimin kültürel boyutu, kültür ve demokrasi, kültürel miras,
artistik ve düﬂünsel yarat›c›l›k ve sanat e¤itimi, kültürün
e¤itim, bilim ve iletiﬂimle iliﬂkisi, kültürel aktivitelerin
planlanmas›, yönetimi ve finanse edilmesi ile uluslararas›
kültürel iﬂbirlikleri konu baﬂl›klar› alt›nda ele al›nan kültür
politikalar› kapsam›nda kütüphaneler, do¤rudan kültürel
miras baﬂl›¤› alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Bu ba¤lamda
kütüphaneler insanlar›n ruhsal ve fiziksel anlamda yaﬂamlar›na
anlam katan de¤erlerin bulundu¤u merkezler olarak
de¤erlendirilmektedir. Bu konferansta ele al›nan konu kültürel
kimlik, geliﬂimin kültürel boyutu, kültür ve demokrasi, kültürel
miras, kültürün e¤itim, bilim ve iletiﬂimle iliﬂkisi, uluslar aras›
kültürel iﬂbirlikleri ve kültürel faaliyetlerin planlanmas›,
yönetimi ve finanse edilmesi olarak s›ralanan temel konu
baﬂl›klar› göz önünde bulunduruldu¤unda her birinin
kütüphanelerle yak›ndan iliﬂkili oldu¤u görülmektedir
(UNESCO, 1982, s. 3).
1997 y›l›nda Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Birli¤i’nin
üzerinde önemle durdu¤u kütüphanelerin ekonomik, sosyal
ve kültürel yaﬂam› destekleyen kurumlar›n baﬂ›nda geldi¤ini
vurgulayan “Enformasyon Toplumu Kültür ve E¤itim Karar›”
(Resolution on the Role of Libraries in the Information
Society) ad›n› taﬂ›yan rapor kabul edilmiﬂtir (Morgan, 1997).
Bülent Y›lmaz’›n “Türkiye'de Kültür Politikas› ve Kütüphane”
kitab›nda ele ald›¤› gibi; kütüphanelerin, kültürün toplumsallaﬂmas› sürecindeki rolü insan taraf›ndan üretilen maddi
ve manevi ürünlerin toplumla paylaﬂ›lmas› ve gelecek nesillere
aktar›lmas› sürecine arac›l›k etmesiyle ortaya ç›kmaktad›r.
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‹nsano¤lunun üretti¤i maddi ya da manevi tüm de¤erler
özünde bilgi içerirler. Bu bilginin toplumsallaﬂmas› yani
toplumun kullan›m›na sunulmas› da yaz›l› kay›t alt›na al›nmas›,
toplanmas›, düzenlenmesi ve kullan›ma sunulmas› ile
mümkündür. Sözü edilen bu iﬂlevler kütüphanelerin görev
ve sorumluluklar› aras›ndad›r. Kütüphane insan›n üretti¤i
bilgiyi topluma sunarak kültürün ortak duyuﬂ ve düﬂünüﬂ
yaratma bir baﬂka deyiﬂle toplumsallaﬂt›rma iﬂlevini yerine
getirmesine yard›m etmekte ve yine toplumsallaﬂma anlam›na
gelen belli bir yaﬂam biçiminin gerçekleﬂmesine katk›da
bulunmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle kütüphane bilgiyi toplumsallaﬂt›ran bir kurumdur (Aktaran: O¤uz, 2011, s. 12). Bu
ba¤lamda tematik kütüphanelerin kültürün toplumlaﬂmas›
sürecindeki katk›lar›n›, ufak farkl›l›klar da olsa, genel olarak
kütüphanelerin katk›lar›ndan ayr› tutmak olanaks›zd›r. Tematik
kütüphanelerde konu özel olsa da, bilginin toplumsallaﬂmas›;
yaz›l› kay›t alt›na al›nmas›, toplanmas›, düzenlenmesi ve
kullan›ma sunulmas› ile gerçekleﬂtirilir.
Kütüphanelerin sahip oldu¤u rol, toplumsal kültürü oluﬂturan
unsurlar› bir araya toplayarak onlar› yine toplumun kullan›m›na
haz›r hale getirmektir (O¤uz, 2011, s. 19). Bu noktada tematik
kütüphanelerin önemli bir özellikleri vard›r. Tematik
kütüphaneler, toplum kültüründe kendisine henüz yeni yer
edinmeye baﬂlam›ﬂ konularda da karﬂ›m›za ç›kabilirler. Bunu,
bu çal›ﬂmada ele al›nan Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi üzerinden örneklendirecek olursak; ülkemiz
genel edebiyat alan›nda oldukça geliﬂmiﬂ ancak ayn› geliﬂmeyi
bilimkurgu edebiyat› alan›nda gösterememiﬂtir. Bilimkurgu
gibi, toplumumuzun kültüründe ilgi duyulan ancak henüz
geliﬂmekte olan bir konuyu ele alarak, bu konudaki bilgileri
toplamak, düzenlemek ve eriﬂilebilir olmas›n› sa¤lamak bu
konuda kurulan bir tematik kütüphane sayesinde gerçekleﬂmektedir.
Tematik Kütüphanelere Kamu Deste¤i
Bilgi toplumunda kültürel ve dilsel çeﬂitlili¤in art›r›lmas›na
yönelik hedefte kütüphaneler, arﬂivler, müzeler ve di¤er bilgi
merkezlerinin geliﬂimi ve korunmas› için politikalar geliﬂtirilmesi
öngörülmektedir. Ad› geçen kurumlar›n yaﬂam boyu ö¤renme
merkezleri haline dönüﬂmesi için gerekli tan›t›mlar›n yap›lmas›
ve içeriklerine say›sal ortamda eriﬂim sa¤lanmas› için gerekli
olanaklar›n sa¤lanmas› gerekmektedir (UNESCO, 1998, s. 6).
Bu çerçevede kütüphanelerde gerçekleﬂen tüm etkinliklerin
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desteklenmesi ve düzenlenmesi amac›yla merkezi ve yerel
yönetimlerce politikalar uygulanmal›d›r (Bennett, 2006, s.
122).
Kültür Politikalar› Dünya Konferans›nda kültür iﬂlerinin
yönetiminde iki tür yap›lanman›n varl›¤› benimsenmiﬂtir.
Bunlardan ilki, kültür varl›klar›n›n korunmas›n›n; müzeler,
kütüphaneler, tarihsel yap›lar›n sorumlulu¤unun devlette
oldu¤u ve devlet eliyle desteklendi¤i merkeziyetçi yönetim
ﬂeklidir. Bu ba¤lamda ulusal kültür varl›klar›n›n tan›t›m›,
sanatsal etkinliklerin desteklenmesi, kültür alan›nda çal›ﬂacak
personelin e¤itiminin sa¤lanmas›, bunun içi yasalar ve tüzükler
haz›rlanmas› gerekmektedir. Di¤er yönetim biçimi ise, kültür
yönetimini özerkleﬂtiren bir baﬂka deyiﬂle özelleﬂtiren görüﬂtür
(UNESCO, 1982, s. 1). Kültür iﬂlerinin özelleﬂtirilmesinin
özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde çeﬂitli sorunlar yarataca¤›ndan hareketle bu konferansa kat›lanlar ulusal bütçeden
en az %1’inin kültür altyap›lar›n›n oluﬂturulmas› ve personel
e¤itimi için harcanmas› gerekti¤i yönünde öneride
bulunmuﬂlard›r (Topuz, 1998, s. 30-31).
UNESCO taraf›ndan 1998 y›l›nda Stockholm’da gerçekleﬂtirilen
Kalk›nmak ‹çin Kültür Politikalar› Konferans›’nda (The
Intergovernmental Conference on Cultural Policies for
Development), ulusal kalk›nman›n kilit 8 noktalar›ndan
birinin kültür politikas›na sahiplik oldu¤u ifade edilmiﬂ,
ülkelerin kültürel geliﬂmeye daha çok insan gücü ve finansman
ay›rmas› gerekti¤i ilke olarak benimsenmiﬂtir (UNESCO, 1998,
s. 6).
Bunun yan› s›ra 1998 y›l›nda kütüphanelerin desteklenmesine
ça¤r› niteli¤inde olan Ryynänen raporu olarak da bilinen
“Ça¤daﬂ Dünyada Kütüphanelerin Rolü” (Resolution on the
Role of Libraries in Modern World) isimli rapor Avrupa
Komisyonu'nca kabul edilmiﬂ ve kütüphanelerin güncel
araﬂt›rma alanlar› aras›nda yer alan yaﬂam boyu ö¤renme,
telif haklar›, bilgi okuryazarl›¤›, bilgiye eriﬂimde halk
kütüphanelerinin rolü gibi konularda çal›ﬂmalar baﬂlat›laca¤›
ilan edilmiﬂtir (Ryynänen, 1998).
Kütüphanelere verilen kamu deste¤inin, ayn› ﬂekilde tematik
kütüphaneler için de geçerli oldu¤u görülmektedir. UNESCO,
tematik kütüphanelere hem kendisi projeler düzenleyerek,
hem de hükümetlerin ya da yerel yönetimlerin düzenledi¤i
projelere yard›m ederek destek vermektedir. Bu yard›m ço¤u
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zaman, alan›nda uzman kiﬂilerin dan›ﬂman olarak kütüphane
projelerine atanmas› ve nitelikli personel yetiﬂtirmek için
e¤itmen yollamak ﬂeklinde gerçekleﬂir. Örne¤in, ‹ran ve Suriye'de, birçok üniversite kütüphanesinde UNESCO'nun görevlendirdi¤i Avrupal› kütüphaneciler çal›ﬂmaktad›r. Suriye'de
hükümet taraf›ndan düzenlenen Suriye Kütüphane Projesi'ne
dan›ﬂman olarak ‹sviçre Ulusal Kütüphanecisi Pierre Bourgeois
getirilmiﬂtir. ‹ran'da ise t›pk› Suriye'de oldu¤u gibi Avusturya
Ulusal Kütüphanecisi Josef Stummvoll, bu ülkedeki UNESCO
görevinin baﬂ›na getirilmiﬂtir (Carter, 1952, s.228).
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi Örne¤i
Bilimkurgu çal›ﬂmalar›n›n hem akademik bir disiplin haline
gelmesi, hem de insanlar aras›nda popülerleﬂmesi dolay›s›yla,
tüm Dünya'da birçok bilimkurgu kütüphanesi, müzesi ve
arﬂivi kurulmuﬂ, genel kütüphanelerde bilimkurgu özel
bölümleri oluﬂturulmuﬂtur. Bu kurumlar›n amaçlar› aras›nda,
bilimkurgu alan›ndaki tarihi de¤eri olan kitaplar› ve bu türde
yay›mlanm›ﬂ tüm eserleri toplamak baﬂta gelmektedir (“Science
Fiction Libraries and Museums”, t.y.).
Dünyada birçok örne¤i olmas›na karﬂ›n, Türkiye'de bilimkurgu
alan›nda tek bir tematik kütüphane bulunmaktad›r. Özgen
Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi, 2007 y›l›nda aram›zdan
ayr›lan Özgen Berkol Do¤an'›n an›s›n› yaﬂatmak üzere, ailesi
ve dostlar› taraf›ndan 2012 y›l› Aral›k ay›nda Kad›köy'de
kurulmuﬂtur. Kütüphane, halka aç›k bir kütüphane olarak
hizmet vermektedir.
Kütüphane kurucular›; “bilimkurgu türünün hayal gücünü
geliﬂtirmeye, eleﬂtirel düﬂünmeye ve bilim yapmaya katk›
sa¤lad›¤›na inand›klar›ndan dolay› bir bilimkurgu kütüphanesi
kurmay› istediklerini; bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyat›
alanlar›nda Türkiye’de yay›nlanm›ﬂ eserlerin tümünü ve
mümkün oldu¤unca di¤er dillerdeki eserleri edinerek; bu
alandaki eserlere ulaﬂmak isteyen okuyucular›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamay› amaçlad›klar›n›” ifade etmektedirler. Bu amaç
do¤rultusunda kütüphane dermesinde sadece Türkçe de¤il
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, Rusça, ‹talyanca, Arapça,
Azerice ve S›rpça bilimkurgu eserleri de bulunmaktad›r.
Bütün bunlar›n yan› s›ra, Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi tematik bir kütüphane olmas›na ra¤men,
kütüphane dermesinde bilimkurgu ve fantastik edebiyat›n
yan› s›ra; Türk ve Dünya Edebiyat›, sosyal bilimler, fen
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bilimleri, teknoloji, resim, müzik, mimarl›k, spor, sinema,
felsefe ve psikoloji gibi farkl› birçok alanda 12000 bas›l›
kaynak mevcuttur. Tematik konunun d›ﬂ›nda, dermeye her
konu alan›ndan eser dâhil edilmesi ile birlikte, belirli bir
alandaki kullan›c›lar›, di¤er ilgi alanlar›ndaki kullan›c›larla
bir araya getirmek amaçlanm›ﬂt›r.
Geçmiﬂten günümüze Türkiye Edebiyat›’nda yer alm›ﬂ önemli
ﬂah›slar›n kütüphanelerinin bir k›sm›n› kütüphaneye
ba¤›ﬂlamalar› yoluyla dermede, imzal› ve çok de¤erli referans
kitaplar da bulunmaktad›r. Bu kapsamda, yazar ve gazeteci
Fikret Adil’e ait, Türk Edebiyat›’n›n birçok önemli yazar ve
ﬂairi taraf›ndan imzalanm›ﬂ kitaplar, mektuplar ve di¤er
yaz›ﬂmalar eﬂi Gülen Adil’in ba¤›ﬂ›yla zenginleﬂen kütüphanede
“Fikret Adil Koleksiyonu” bölümünde sergilenmektedir.
Herkesin bilgiye ulaﬂmas›n› ve kitaplarla buluﬂmas›n› sa¤lamak,
okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak, kitaplarla kurulan iliﬂkinin
pasif bir iliﬂki oldu¤u önyarg›s›n› k›rmak, kat›l›mc› bir okuyucu
kitlesi yaratmak, kütüphane kullan›m›n› art›rmak ve fark›ndal›k
yaratmak amac›yla, kütüphanenin aç›ld›¤› ilk dönemden bu
yana her Perﬂembe günü ücretsiz söyleﬂi ve film gösterimleri
düzenlenmektedir. Fizik, edebiyat ve bilimkurgu söyleﬂileri,
alan›nda uzman akademisyen, yazar ve ilgili araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan, her ay›n belli perﬂembeleri gerçekleﬂtirilirken,
ay›n ilk perﬂembeleri ise bilimkurgu film ve anime
gösterimlerine ayr›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra, öneriler ve
talepler do¤rultusunda felsefe, t›p, foto¤rafç›l›k, da¤c›l›k,
müzik, sinema ve toplumsal tarih gibi birçok farkl› alanda
da söyleﬂiler gerçekleﬂtirilmektedir. Video kayd›na da al›nan
bu etkinlikler, önemli bir arﬂiv niteli¤indedir.
Kütüphane kullan›m› ve etkinliklere kat›l›m herkese aç›kken,
kitap ödünç almak için kütüphaneye üye olmak gerekmektedir
(“Hakk›m›zda”, t.y.).
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi ve
Kad›köy Belediyesi ‹ﬂ Birli¤i
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi özel bir tematik
kütüphane olmas›na karﬂ›n, belediyeler ile iﬂ birli¤i konusunda
farkl› bir örnek teﬂkil etmektedir. Kad›köy Belediyesi, çeﬂitli
yay›nevleri ve ba¤›ﬂç›lar taraf›ndan desteklenen kütüphane;
belediyeler ve di¤er kütüphaneler aras›ndaki iliﬂki ve iﬂ
birli¤ini yans›tan en güzel örneklerden biridir.
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Kütüphanenin kuruldu¤u ilk y›llarda karﬂ›laﬂ›lan yetkin
personel s›k›nt›s›, 2014 y›l›ndan itibaren, Kad›köy Belediyesi’ne
ba¤l› ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü mezunu olan
bir kütüphane sorumlusunun Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi'nde görevlendirilmesiyle çözümlenmiﬂtir.
Kütüphanenin kataloglama, sa¤lama ve yararland›rma
hizmetleri, web sitesi ve sosyal medya hesaplar›n›n daha
aktif olarak kullan›lmas› gibi hizmetler bu görevlendirmeyle
daha sistematik hale gelmiﬂtir. Öncelerde personel için ayr›lan
bütçe, bu destek ile korunarak, kaynak al›m› ve kütüphanenin
di¤er giderleri için kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Belediye bünyesinde olan broﬂür ve gazetelerde çeﬂitli haber
ve röportajlarla, kütüphanenin tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r. Zaman
zaman belediyenin sosyal medya hesaplar›ndan, kütüphanede
gerçekleﬂtirilen etkinlikler duyurularak, etkinliklerin daha
çok kiﬂiye ulaﬂmas›na katk› sa¤lanm›ﬂt›r.
Tüm bu iﬂ birli¤i ve sonuçlar› göz önünde bulunduruldu¤unda,
Kad›köy ilçesi ile özdeﬂleﬂen ve alan›nda Türkiye'de tek olan
böyle bir kütüphanenin kurumsallaﬂmas›nda, Kad›köy
Belediyesi ile olan iﬂ birli¤inin önemi aç›kça görülmektedir.
Sonuç
Çal›ﬂmada elde edilen bulgu ve de¤erlendirmeler çerçevesinde
ﬂu sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
• “Bilgi ça¤›" olarak nitelendirilen günümüzde, bilgiye
ulaﬂ›l›rken harcanan çaba ve zaman› azaltmak,
kaynak israf›n› önlemek oldukça önemlidir. Bunun
için, tematik kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktad›r.
• Dünya örneklerinde de oldu¤u gibi, Türkiye'de
birçok farkl› kurum ya da kuruluﬂa ba¤l› tematik
kütüphane vard›r. Hangi kurum ya da kuruluﬂa
ba¤l› olurlarsa olsunlar, tematik kütüphanelerin
toplum kültürüne katk›lar› yads›namayacak kadar
çoktur.
• Türkiye'de var olan tematik kütüphanelerin say›lar›,
Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu Kütüphanesi'nin
alan›nda tek oldu¤u düﬂünülecek olursa, art›r›lmaya
çal›ﬂ›lmal›d›r. Böylelikle, toplum kültüründe
kendisine fazlas›yla yer edinmiﬂ konular›n yan›
s›ra, özel uzmanl›k alanlar›na duyulan toplumsal
ilginin ve araﬂt›rmalar›n artmas›na katk› sa¤lanabilir.
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• Bilimkurgu kütüphanelerinin Türkiye’deki ilk ve
tek örne¤i olan Özgen Berkol Do¤an Bilimkurgu
Kütüphanesi’nin üstlendi¤i görev bu anlamda
oldukça büyüktür. Kütüphane, kuruldu¤u günden
bu yana h›zla geliﬂen dermesi ve gün geçtikçe
artan kullan›c› say›s›yla vermiﬂ oldu¤u hizmetleri
büyütmekte ve böylelikle, bilimkurgu ve fantastik
edebiyat alan›ndaki bilgi gereksinimini
karﬂ›lamaktad›r.
• Kütüphanelerin yerel sorumluluklar oldu¤u
düﬂünülecek olursa; belediyelerin kütüphanelerle
iﬂ birli¤i içerisinde olmas› için, o kütüphanenin
yaln›zca bir belediye kütüphanesi olmas›
gerekmedi¤i, kütüphanelerin toplumsal kazan›mlar
oldu¤u görülmektedir. Belediyeler ve kütüphaneler
aras›ndaki bu iﬂ birlikleri, kütüphanelerin geliﬂimi
ve gelecekteki projelerini gerçekleﬂtirebilmeleri
için hayati önem taﬂ›maktad›r.
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