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Öz

Bu çal›flman›n temel amac›, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesin-
de yürütülmekte olan Elektronik Müzik Kütüphanesi ve müzik koleksi-
yonuna yönelik aç›klay›c› bilgiler vermektir. Ayr›ca, elektronik ortamda
eriflime yönelik çal›flmalar hakk›nda Elektronik Müzik Kütüphanesinin
geliflimi ve kullan›m›ndaki deneyimlerin aktar›lmas›d›r.

Anahtar sözcükler: Elektronik müzik kütüphanesi, Müzik kütüphane-
si,Say›sal kütüphane, Elektronik kaynaklar, Say›sallaflt›rma.

Abstract

The aim of this article is to give explanatory information concerning the
Digital Music Library which is situated at the Selcuk University Central
Library. The information provided includes development and future
goals of the mentioned library together with gained experience
throughout the time. Some condensed user information has been
supplied too. 
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Girifl

Teknolojideki yeni geliflmeler her alanda oldu¤u gibi kütüphaneleri de yak›n-
dan etkilemektedir. Bilginin h›zla art›fl› ve buna paralel olarak bilgi kaynakla-
r›ndaki de¤iflim, geleneksel kütüphane hizmetlerinin farkl›laflmas›na neden
olmakta ve en son teknolojik geliflmelerin kütüphanelerde kullan›lmas›n›
gerektirmektedir. Bu aflamada geleneksel kütüphane hizmetlerinden elektro-
nik kütüphanelere baflka bir adland›rma ile say›sal kütüphaneye do¤ru bir
geçifl söz konusudur. Elektronik kütüphaneler, sahip oldu¤u her türlü kayna-
¤›n say›sal olarak tutulmas› ve bunun kullan›c›ya elektronik ortamda sunul-
mas› esas›na dayan›r.

Elektronik kütüphanelerin temel özellikleri, bilgi teknolojilerinin kullan›larak
kaynaklar›n elektronik ortamda depolanmas›n›, farkl› elektronik kütüphaneler
aras›nda a¤ ba¤lant›lar›n›n kurulmas›n› ve kullan›c›lar›n bu kaynaklara
elektronik ortamda eriflmesini sa¤lamalar›d›r (Drabenstott, 1994).

Kütüphanelerin bütün dünyada standartlar çerçevesinde hizmet verdi¤i
düflünülürse, elektronik kütüphanelerinde birbirleriyle ba¤lant› kurmas› için,
standartlara uygun olarak düzenlenmesi ve kullan›c›lara hizmet vermesi
gerekmektedir.

Elektronik kütüphanelerin oluflmaya bafllamas› ile birlikte, bu teknolojik
geliflimden en çok yararlanacak alanlardan birisi de müzik e¤itimi veren okul-
lard›r. Müzisyenlerin ve müzik okulu ö¤rencilerinin müzik eserlerine ve nota-
lara ulaflmadaki ihtiyaçlar›, bu kaynaklar›n formatlar›ndaki farkl›laflmaya
uygun olarak de¤iflmektedir. Günümüzde kullan›c›lar, müzik eserlerine veya
herhangi bir bölümüne h›zl› bir flekilde eriflmek ve müzik eseri üzerinde
notalar›yla birlikte çal›flmak istemektedirler. 

Dünyada çeflitli kurulufllar ve üniversiteler taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan
elektronik müzik kütüphanesi örnekleri bulunmaktad›r. Bunlar›n içinde en kap-
saml› ve geliflmifl olan› Indiana Üniversitesi’ndeki Elektronik Kütüphane Proje-

si kapsam›nda gerçeklefltirilen Variations* projesidir. Projenin temel amac›,
müzik okullar›ndaki ö¤rencilerin, derslerinde kulland›klar› müzik parçalar›na
eriflim sa¤lamalar›n› ve parçalar üzerinde çal›flmalar›na olanak tan›maktad›r.
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* The Indiana University. (2004). Digital Library Program. http://www.dlib.indiana.edu/ adresin-
den eriflildi.
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Bu geliflmeler do¤rultusunda, Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Baflkanl›¤›, geleneksel kütüphane hizmetlerinin d›fl›nda müzik-
le ilgilenen kullan›c›lara hizmet veren elektronik ortamda bir kütüphane olufl-
turulmay› planlanm›flt›r. Bu makalede Selçuk Üniversitesi Elektronik Müzik
Kütüphanesi çal›flmalar› incelenerek amac›, geliflimi, koleksiyonun oluflturul-
mas›, düzenlenmesi ve eriflime sunulmas› ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Selçuk Üniversitesi Elektronik Müzik Kütüphanesi

Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) bünyesinde, müzikle ilgili olarak Devlet Konserva-
tuar› ve E¤itim Fakültesi Müzik Ö¤retmenli¤i Bölümü e¤itim vermektedir.
Devlet Konservatuar›’n›n Opera/fian, Türk Sanat Müzi¤i ve Tiyatro Bölümle-
rinde yaklafl›k olarak 200 konservatuar ö¤rencisi ve akademik personel,
E¤itim Fakültesi Müzik Ö¤retmenli¤i Bölümünde ise 250 ö¤renci ve akademik
personel mevcuttur.

Devlet Konservatuar› ve E¤itim Fakültesinin Müzik Ö¤retmenli¤i Bölü-
münde ö¤rencilerin ve akademik personelin derslerde kulland›klar› CD-ROM
ve ses kasetlerinden oluflan bir müzik arflivi bulunmaktayd›. Bunun yan› s›ra
‹letiflim Fakültesine ba¤l› Üniversite Radyosunun da genifl kapsaml› bir
müzik arflivi vard›. Ayn› tür kaynaklarla, ayn› konuda çal›flan kullan›c›lara
hizmet veren arflivler, birbirinden farkl› yerlerde idi. Geleneksel yöntemlerle
bu kaynaklar›n fotokopi ile ço¤altmas›, ödünç verilmesi gibi hizmetler
düzenli bir flekilde sunulamamakta ve baz› zorluklar yaflanmaktayd›. Bu
noktada kütüphane, ifllevsel olarak ön plana ç›kmay› ve soruna teknolojinin
de yard›m›yla çözüm getirmeyi amaçlam›flt›r.

Öncelikle,  Devlet Konservatuar›, E¤itim Fakültesi Müzik Bölümü ve S.Ü.
Radyosu müzik arflivlerinin bir araya toplanarak genifl bir müzik arflivi haline
dönüfltürülmesi hedeflenmifltir. Böylece oluflturulan S.Ü. Elektronik Müzik
Kütüphanesinin amac›, belli bir katalog program›nda müzikle ilgili eserleri
bibliyografik bilgileriyle birlikte tutmak ve bu eserlerin, müzik e¤itimi alan
ö¤rencilerinin çal›flmalar›nda ve derslerinde kullanabilmeleri için çevrim içi
eriflimini sa¤lamakd›r. Ayn› zamanda bütün ö¤rencilerin müzik dinleyerek
ders çal›flabilecekleri bir ortam ve müzik koleksiyonundaki kaynaklara uzak-
tan eriflim olana¤› da yarat›lacakt›r.
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S.Ü. Elektronik Müzik Kütüphanesinin Geliflimi

S.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl›¤›, bu konudaki kullan›c›
isteklerinin artmas›, teknolojideki geliflmeler ve bilgi kaynaklar›ndaki çeflitlili¤i
göz önünde bulundurularak bir elektronik müzik kütüphanesi kurulmas›na
karar vermifltir. 1999 y›l›nda kütüphane binas› infla edilirken, ses geçirmeyen,
havaland›rma sistemine sahip, müzik dinlemeye uygun, genifl sekiz oda,
Müzik Kütüphanesi için müzik kabini olarak düzenlenmifltir. Böylece Üniver-
site bünyesindeki arflivlerdeki müzik eserlerinin sesleri ve notalar›, standart-
lara uygun genifl bir müzik arflivi içinde toplanacakt›r. Ayr›ca müzik notalar›-
n›n da, taray›c›lardan geçirilerek elektronik ortama aktar›lmas› planlanmaktad›r.

Koleksiyon, Müzik Bölümü ö¤rencilerinin müzik e¤itimini desteklemek
amac›yla klasik Bat› müzi¤i, klasik Türk müzi¤i, opera ve caz eserlerinden
oluflmaktad›r. Bunun yan›nda üniversitedeki di¤er ö¤rencilerin istekleri
do¤rultusunda popüler müzik parçalar› da koleksiyonda bulundurulacakt›r.
Devlet Konservatuar› ve Müzik Ö¤retmenli¤i Bölümündeki müzisyenlerin
istekleri ve ihtiyaçlar› dikkate al›narak koleksiyon gelifltirme çal›flmalar›
devam edecektir.

Çal›flman›n bir proje kapsam› içinde aflamalar halinde yürütülmesi düflü-
nülmüfltür. Her bir aflama test edildikten sonra bir di¤erine geçilmesi ve ç›ka-
bilecek sorunlar›n bir sonraki aflama öncesinde çözülmesi planlanm›flt›r.
Projenin, Devlet Konservatuar›, E¤itim Fakültesi Müzik Ö¤retmenli¤i Bölümü
ve ‹letiflim Fakültesinin de iflbirli¤i ile yürütülmesine karar verilmifltir. ‹lk afla-
mada, koleksiyondaki müzik eserlerine kütüphanedeki müzik kabinlerine
konan bilgisayarlardan, ikinci aflamada ise üniversite dahilinde web üzerinden
eriflim hedeflenmektedir. Böylece üniversite akademik personeli ve ö¤rencile-
ri, kütüphaneye gelmeden de müzik koleksiyonundan yararlanabilecektir. 

Bu proje için, bilgi ifllem birimi bir elektronik müzik kütüphane yaz›l›m›
gelifltirilmifltir. Ayr›ca CD’lerin elektronik ortama aktar›lmas› için çevirici prog-
ramlardan yararlan›lmaktad›r. Müzik eserleri için mp3 ses dosyalar› kullan›l-
mas›na karar verilmifltir. 2000’li y›llar›n bafl›nda bafllayan ve bugün kullan›la-
bilecek hale gelen bu proje, müzik e¤itimi veren okullarla ve ‹letiflim Fakülte-
siyle birlikte gelifltilmeye devam etmektedir.
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S.Ü. Elektronik Müzik Kütüphanesinin Teknik Aç›dan ‹ncelemesi

Elektronik bir müzik kütüphanesi için, öncelikle ses kay›tlar›n›n elektronik
ortama aktar›lmas›nda hangi dosya biçiminin kullan›laca¤›na karar verilmeli-
dir. Müzik eserlerinin her bir bölümü üzerinde ayr› ayr› çal›flma yap›labilmesi
için, her birinin ayr› bir ses dosyas› olarak düzenlenmesi öngörülmüfltür.
Projedeki müzik eserleri için dosya büyüklü¤ünün küçük, ses kalitesinin ise
yüksek olmas› istendi¤i için mp3 format›n›n kullan›lmas› tercih edilmifltir.

Koleksiyonun Elektronik Ortamda Oluflturulmas›

Koleksiyon kapsam›nda bulunan orijinal formdaki CD’lerin elektronik ortama
dönüfltürülmesi için bir çevirici program kullan›lmakta ve müzik eserlerinin
her bir parças› mp3 ses dosyas› haline dönüfltürülmektedir. Mp3 format›nda-
ki müzik parçalar›n› CD kalitesinde bilgisayara kaydetmek için proje kapsa-
m›nda tam donan›ml› bilgisayarlar kullan›lmakta ve kay›t ifllemlerinde ö¤ren-
ciler çal›flmaktad›r. 

Müzik parçalar› bilgisayara aynen CD’lerde oldu¤u gibi 16 bit geniflli¤inde
44.1 Khz oran›nda ses dosyalar› olarak depolanmaktad›r. CD’lerdeki wav
format›ndaki dosyalar çevirici program sayesinde mp3 format›na çevrilmekte
ve do¤rudan sabit diske aktar›lmaktad›r. Say›sal forma çevrilme ve kay›t
aflamalar›nda yüksek ses kalitesi elde etmek için dikkatli çal›fl›lmal› ve ses
kay›plar›n›n olmamas› için önlemler al›nmal›d›r. 

Ses dosyalar› oluflturulurken ayn› zamanda müzik parçalar›yla ilgili k›sa
bilgiler (besteci ad›, eser ad›, parça ad›, toplam süre, bafllang›ç süresi) yük-
lenmektedir. Ancak bu bilgiler bibliyografik kay›t için yeterli de¤ildir. CD’lerin
kapa¤›nda müzik eserlerinin tan›mlanmas› aç›s›ndan önemli olan bilgiler
(bafllang›ç ve toplam süresi) ayr›nt›l› bir flekilde verilmektedir. Eserin toplam
süresi belirlenirken bir müzik eserinden di¤erine geçiflteki boflluklar›n göz
önünde tutulmas› önemli bir noktad›r. Geçifller aras›ndaki bekleme süresi
belirlenmeli ve toplam süre yaz›lmal›d›r.

Sonraki ifllem olarak ses dosyalar› ftp ile ana makinaya gönderilmekte ve
ana makineden müzik kabinlerindeki bilgisayarlara da¤›t›lmaktad›r.
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Koleksiyonun Elektronik Ortamda Saklanmas›

Projede, ses dosyalar›n› saklamak için iki sunucu makine kullan›lmaktad›r.
Bunlar ana sunucu ve arflivleme yap›lan bilgisayardir. Ana sunucu 500 gbt’l›k
yaklafl›k olarak 7600 saatlik mp3 format›nda ses dosyas› alabilmektedir.
Kullan›c›lar ses dosyalar›na elektronik müzik kütüphanesi program› arac›l›-
¤›yla eriflerek istekleri do¤rultusunda bilgisayarlar›ndan müzik dinleyebilmek-
tedirler. Arfliv makinesinde ise güvenlik ve koruma amaçl› olarak ses dosya-
lar› saklanmaktad›r. Ana sunucudaki ses dosyalar›n›n kaybedilmesi, zarar
görmesi veya ses kayb›na u¤ramas› durumunda arfliv bilgisayar›nda yedek-
lenen dosyalar›ndan tekrar yükleme yapmak mümkündür.

Koleksiyona Elektronik Ortamda Eriflim

Kullan›c›lar, Kütüphanenin dördüncü kat›nda bulunan sekiz müzik dinleme
kabinindeki Microsoft Windows 98 iflletim sistemi üzerine kurulu bilgisayarlar-
dan, Elektronik Müzik Kütüphane Program›n› kullanarak ses dosyalar›na
ulaflabilmektedirler. Böylece birden fazla kullan›c› ayn› anda ayn› parçay›
dinleyebilmektedir. Bu eriflim esnas›nda dosya büyüklü¤üne ba¤l› olarak se-
çilen müzik eserinin bir bölümüne eriflmek için yaklafl›k olarak 5’le 30 saniye
aras›nda bir bekleme gerçekleflmektedir. Proje kapsam›nda bekleme süresi-
nin en aza indirilmesi için çal›flmalar devam etmektedir. Bu bilgisayarlardan
sadece ses dosyalar›na ulafl›labilmekte, kütüphane katalogu, e-posta vs.
di¤er kütüphane hizmetleri için kullan›lmamaktad›r. Projenin gelecekteki
amac› ise, bu bilgisayarlar üzerinden müzik e¤itimine yönelik müzik notas› ve
kompozisyon çal›flmalar›n› verebilmektir.

S.Ü.Elektronik Müzik Kütüphanesi Program›

Selçuk Üniversitesi Bilgi ‹fllem Birimi taraf›ndan haz›rlanan yaz›l›m program›
üç modülden oluflmaktad›r: Müzik kay›t ve düzeltme, tarama ve dinleme
modülleri.

Müzik Eserlerinin Kaydedilmesi ve Düzeltmelerin Yap›lmas›

Müzik eserlerinin kataloglanmas›nda kullan›lacak olan sistemin yap›s›, hangi
standartlara uyulaca¤›, ses dosyalar›n›n çevrilmesi esnas›nda hangi arayü-
zün kullanaca¤› vb. konular üzerinde dikkatle düflünülmelidir. Müzik eserleri,
MARC standard›na uygun olarak kataloglanmaktad›r. Kataloglama ifllemle-
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rinde özellikle elektronik kaynaklar için metadata standartlar› önemli bir
noktad›r. Ayn› zamanda Z39.50 iletiflim protokolü kurallar› da bibliyografik
verilerin girilmesinde kullan›lmaktad›r.

Müzik Kay›t ve Düzeltme Modülü, müzik eseriyle ilgili bibliyografik bilgile-
rin girifli ve düzeltmelerin yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Eserlerin bibliyografik
girifli s›ras›nda her bir bölümle ilgili temel bilgi, toplam süre ve çal›nan süre
kaydedilmektedir. Bir kay›t ile iliflkili olan her bir müzik parças›na dosyalar
sekmesi kullan›larak seçilip girilebilmektedir .

Eserin MARC bilgileri girildikten sonra, daha önce çevirici program saye-
sinde mp3 ses dosyas›na dönüfltürülmüfl olan ses dosyalar› müzik kay›t için-
de yer alan dosyalar sekmesinden sisteme aktar›lmaktad›r.

Katalog Taramas›

Müzik koleksiyonundaki eserlere katalog tarama yoluyla eriflim sa¤lamakta-
d›r. Kullan›c›lar arad›klar› esere ve bu eserin her bir bölümüne tarama prog-
ram› arac›l›¤›yla ulaflmaktad›r. Kurum içinde intranet üzerinden müzik veri ta-
ban›n›n taranabilmesini, veri taban›nda kay›tl› bilgilerin incelenmesini,
listelenmesini ve müzik eserlerinin dinlenebilmesini sa¤lamaktad›r. ‹nteraktif
olarak a¤ ortam›nda müzik veri taban› taranmakta ve istenen kriterlere göre
uygun kay›tlar listelenmektedir. Taramada “VE, VEYA, VEDEGIL” iflleçlerini
kullanarak sorgu yap›labilmekedir. Anahtar kelimeler besteci/yorumlayan,
eser ad›, bölümü, eme¤i geçenler ve eser türüne göre sorgu kriterleri de bu-
lunmaktad›r. Tarama sonucunda eserle ilgili genel bilgilere eriflilmekte ve
ayn› zamanda dinlenmek istenen herhangi bir eserin bölümüne ve ayr›nt›l›
bilgilerine de “eser detaylar›” bölümünden ulafl›lmaktad›r.

Eserin Dinlenmesi

Sorgu kriterleri sonucunda, eserin her bir bölümüne müzik dosya format›n›
açan program sayesinde eriflilmektedir. Ulafl›lan eserle ilgili bibliyografik
bilgilerin yan› s›ra hangi bölüm üzerinde çal›fl›ld›¤›, kaç›nc› bölüm oldu¤u,
çal›nan süre ve toplam süresi de görülebilmektedir. Eseri s›n›rs›z kez dinle-
yebilme imkan› ve ileri-geri hareket ettirerek  dosya üzerinde çal›flma imkan›
bulunmaktad›r.
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Sonuç

Elektronik Müzik Kütüphanesi Projesi, ö¤rencilerin geleneksel çal›flma
sistemlerine yeni bir bak›fl aç›s› getirmesinin yan› s›ra ö¤rencilerin derslerde-
ki verimlili¤inin artt›r›lmas› yönünde önemli bir ad›m olarak görülmektedir.
Sistemin kullan›c›lar›n bilgi okuryazarl›¤›n›n geliflmesinde etkili bir rol oynad›-
¤› umulmaktad›r. Ayr›ca müzik eserlerinin elektronik ortamda tutulmas›,
müzik derslerine devam›n aksamas› ve/veya derslerin tekrar edilmesinde
ö¤renciler aç›s›ndan avantaj yaratmaktad›r. 

Bu projenin bafllang›c›ndan geliflim aflamas›na kadar en çok sorulan
sorulardan birisi, müzi¤in neden elektronik ortamda dinletildi¤i olmufltur. Hal-
buki, bu çal›flma bir külfet olarak görülmeyip, teknolojik bir yenilik olarak
üniversite ö¤rencilerine ve akademik personele verilmesi gereken uluslarara-
s› kütüphane standartlar›na uygun bir hizmet olarak düflünülmektedir. 

Kullan›c›lar aç›s›ndan bir gerçeklefltirmesi planlanan bir kolayl›k da, bilgi-
sayarlardan eriflilen ses kay›tlar› ile birlikte, eserlerinin notalar›na da ulafl›la-
rak birlikte çal›flma imkan›n›n sa¤lanmas›d›r. Böylece dinlenmekte olan
eserin ayn› zamanda notas› da takip edebilecek, ileri-geri hareket ettirerek
tekrar dinleme olana¤› yarat›labilecektir. Ayr›ca fotokopi ve ödünç verme ile
ilgili sorunlar›n da en aza indirilerek daha etkin ve h›zl› hizmet sunulabilecektir.
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