
Özet: Bu araþtýrmanýn amacý, 2000 yýlý sonlarýnda halk kütüphanelerine
devredilerek kapatýlan Türkiye’deki çocuk kütüphanelerinin 1995–2000 yýllarý
arasýndaki niceliksel özelliklerini çeþitli deðiþkenler açýsýndan ortaya koymaktýr.
Çocuk kütüphanelerinin Türkiye genelindeki niceliksel özelliklerini ortaya
koyan bir çalýþma bugüne kadar yapýlmamýþtýr. Bu çalýþma ile 2000 yýlý
sonlarýnda halk kütüphanelerine devredilen çocuk kütüphanelerinin,
devredilmeden önceki son durumu ortaya konulmuþtur. Bu çalýþmanýn ayrýca,
çocuk edebiyatý, çocuk eðitimi ve kütüphanecilik alanlarýnda çalýþmalar yapan
araþtýrmacýlara, çocuk kütüphanelerinin son durumunu göstermesi bakýmýndan
faydalý olacaðý düþünülmektedir.     

Anahtar Sözcükler: Çocuk Kütüphaneleri, Halk Kütüphaneleri, Çocuk
Edebiyatý.

Abstract: The purpose of this study is to put forth the quantitative qualities of
the Children’s Libraries in Turkey between the years 1995-2000 in terms of
various variables. These libraries were closed by being turned over to Public
Libraries at the end of the year 2000. Collected data in this study has been
classified and put into charts according to the research questions. The latest
situation of the Children’s Libraries before they were turned over to Public
Libraries will be discussed. Besides, this study will be beneficial for the
researchers who study about children’s literature, children’s education and
librarianship fields by showing the recent situation of the children’s libraries. 
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GÝRÝÞ

Geliþmiþ ülkelerde kütüphaneler ve kitaplýklar toplumun en önemli ve göz ardý
edilemeyen kurumlarý arasýnda yer almaktadýr. Bilginin önemini kavramýþ bu
toplumlarda, bilgiye ulaþmada önemli bir araç olan kütüphanelere hemen her
semtte, okulda rastlamak mümkündür. Böylece çocuklar, daha küçük yaþlardan
itibaren hem okullarýnda hem de okul dýþý yakýn çevrelerinde kitaplarla birlikte
büyüme þansý bulmuþ olurlar. Seefeldt ve Syré, çocuklar için kütüphane
çalýþmalarýnýn önemini þöyle ifade etmektedirler: “Çocuk ve gençler için
yapýlan kütüphane çalýþmalarýnýn toplumdaki yeri ve eðitim politikalarýndaki
önemi çok büyük olduðundan (okuma teþviki, aktif kaynak tanýtýmý, kaynak
kullaným becerisi) her halk kütüphanesi bu hedef kitleye ayrý bir özen gösterir”
(Seefeldt ve Syré, 2003, s.36). 

Küçük yaþlarda okulda ve yakýn çevresinde çocuðu saran okuma edimi, onu
yetiþkinlik döneminde iyi bir okuyucu haline getirir. Böylece geliþimini saðlýklý
bir biçimde tamamlamýþ, bilgiye nasýl ulaþabileceðini bilen, çevresini
sorgulayabilen, temel okuma-yazma edimi dýþýnda “okuyup- yazabilen”, yaþamý
tanýyan bireyler yetiþtirilmiþ olunur. Oðuzkan da bu baðlamda okumanýn
hedeflerini ya da kiþiye olan katkýlarýný þöyle özetlemektedir: “Okumanýn temel
hedeflerini þöyle özetleyebiliriz: a) Bilgi Kazanmak b) Zevk Almak c) Yaþamý
Tanýmak” (Oðuzkan, 2001, s.12).   

Çocuk kütüphaneleri, çocuðun yaþamýnýn her anýnda onun için bir ihtiyaç olma
özelliðini taþýmakta; hatta okul kadar önemli bir yeri olduðu varsayýlmaktadýr.
MEB tarafýndan 1958 yýlýnda yayýnlanan yönetmelikte çocuk kütüphanelerinin
amaçlarý þöyle belirtilmiþtir: “16 yaþýna kadar olan çocuklarýn fikir ve ruh
geliþimini saðlamak, kendi istekleriyle bilgilerini geliþtirmek, onlarý içinde
bulunduklarý ulusal varlýða çeþitli yönlerden daha yararlý hale getirmek amacýyla
halk kütüphanelerinde çocuk bölümleri kurulur.” (Gökþen, 1975, s.32). 

Ayrýca 17787 no ’lu ve 19.8.1982 tarihli resmi gazetede çocuk kütüphanelerinin
görevleri þöyle belirtilmektedir:

• Temel kütüphane hizmetleri yerine getirilir.

• Göze ve kulaða hitap eden araçlarla çeþitli eðitim faaliyetlerinde bulunulur.
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Bunlar: 

1. Öðretici filmler göstermek,

2. Projeksiyon gösterileri düzenlemek,

3. Radyodan televizyondan çocuk ve eðitim saatlerini takip etmek,

4. Teyp ve plaktan yararlanarak eðitim programlarý düzenlemek, 

• Çocuklarýn yaptýklarý resimler ve iþler sergilenir.

• Kitap okuma, þiir, resim ve monolog saatleri düzenlenir.

• Milli bayramlar ve önemli gün ve haftalarla ilgili faaliyetlerde bulunulur.

• Okul öncesi çocuklara kütüphanelerden yararlana imkâný saðlanýr.

• Kütüphane imkânlarýna göre çocuk piyesleri hazýrlanýr; sergilenir (Resmi
Gazete).

Çocuðun geliþimini saðlýklý bir biçimde tamamlamasýndaki önemli etkenlerin
baþýnda gelen çocuk kütüphaneleri, Türkiye’de ilk olarak 1925 yýlýnda Türk
Ocaklarý tarafýndan Akhisar’da kurulmuþtur. 1937 yýlýnda ise Çocuk Esirgeme
Kurumu tarafýndan Ýstanbul’da ilk çocuk kütüphanesinin açýldýðý görülmektedir.
1953 yýlýna gelindiðinde, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýnda yayýnlanan bir
yönetmelikle çocuk kütüphanelerinin kurulup; geliþtirilmesi düzenlemiþtir. Tüm
bu olumlu çabalarýn sonucunda ise Türkiye’deki ilk, modern ve en büyük çocuk
kütüphanesi 23 Nisan 1955’te Ankara Bahçelievler’de açýlmýþtýr. Baðýmsýz iki
katlý bir binada açýlan bu kütüphane Milli Kütüphanenin bir þubesi olarak
kurulmuþ ve Milli Kütüphanenin kurucusu Adnan Ötüken tarafýndan
tasarlanmýþtýr. 

1966’ya gelindiðinde Türkiye’deki çocuk kütüphanelerinin sayýsý 179’u
bulmuþtur. “1974’te ise Türkiye’de 286 Çocuk Kütüphanesi; 704.017 kitap ile
3.849.594 okuyucuya hizmet vermiþtir” (Alpay, 1984, s. 97). “1979’da 296,
1986’da da 106 çocuk kütüphanesi vardýr” (Kaya, 2003, s.36). Çocuk
kütüphanesi sayýsýnýn 2000 yýlý sonunda, halk kütüphanelerine devredilmeden
önce, 72 olduðu bilinmektedir. Türkiye’de, resmi çocuk kütüphaneleri, halk
kütüphaneleri hizmet binasý bünyesinde hizmet vermiþtir. Bunun yanýnda
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sayýlarý kesin olarak bilinmemekle birlikte, Türkiye genelinde gerek
belediyelerin gerekse özel teþebbüslerin çalýþmalarý sonucu pek çok özel çocuk
kütüphanesi çocuklara hizmet vermeye devam etmektedir.      

1. Araþtýrmanýn Amacý

Kütüphaneler, bilgiyi üreten, merak eden, sorgulama davranýþý geliþmiþ kiþilerle
bilgi arasýnda bir köprü kuran, bilgi merkezi niteliðindeki araçlardýr.
Kütüphaneler, toplumsal bilincin artmasý, kiþilerin kültür ve eðitim düzeylerinin
yükseltilmesi için en önemli aktarým kanallarýdýr. Sorgulama ve üretme
baðlamýndaki okuma – yazma davranýþýnýn geliþmesinde de kütüphanelerin çok
önemli iþlevleri vardýr. Ayrýca bilimsel çalýþmalarýn temelini oluþturan bilgi
toplama davranýþý en yaygýn olarak kütüphaneler aracýlýðýyla saðlanmaktadýr. 

Çocuk kütüphaneleri, var olduðu her toplumun genç nüfusunun eðitim ve kültür
düzeylerinin geliþmesinde ve ayný gençlerin eðitimine saðladýðý katkýlar
açýsýndan toplumlar için çok önemli kurumlardýr. Çocuk kütüphaneleri, her
çocuðun dilediði materyale (basýlý ya da görsel) ulaþmasý için baþvurduðu ilk ve
en önemli merkezlerdir. Aslýnda, temelde kütüphaneler, özelde çocuk
kütüphaneleri var olduðu toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik durumu
hakkýnda da veriler içermektedir. Bir ülkede kaliteli hizmet veren ne kadar çok
çocuk kütüphanesi (ya da diðer kütüphane türleri) varsa o ülkedeki eðitim
seviyesi ve eðitimin niteliði o derece yüksektir denilebilir. Çünkü toplumu
oluþturan bireyler kütüphaneler aracýlýðýyla ne kadar çok türde ve kalitede kitaba
ya da görsel materyale ulaþabiliyorsa, bireyin sorgulama, kültür ve üretim
seviyesi o derce artmaktadýr.         

Biçim ve içerik yönleriyle kaliteli bir kitabýn maliyeti pahalý olduðundan,
kitabýn yüksek fiyatla satýlmasý da kaçýnýlmazdýr. Bu sebeple her çocuðun
kaliteli kitaba ulaþmasý zor olmaktadýr. Çocuklarýn önündeki bu engeli
kaldýrmanýn ve tüm çocuklara kitap ulaþtýrmanýn en kolay ve ekonomik yolu
çocuk kütüphanelerini zenginleþtirmek ve geliþtirmektir. Böylece çocuklar
istedikleri her kitabý semtlerindeki ya da okullarýndaki kütüphanelerde rahatlýkla
bulabilir hale geleceklerdir. Tuncer’in (2000) bu konuyla ilgili saptamasýna
burada deðinmekte fayda vardýr: “Ülkemizin ekonomik koþullarý dikkate
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alýndýðýnda, pek çok çocuðun kaliteli kitap satýn almasýnýn mümkün olmadýðý
görülmektedir. Bu durumda en iyi çözüm, halk ve okul kütüphanelerini sayýca
arttýrmak, hem de bu kütüphanelerde, satýþa çýkmýþ yeni yapýtlarýn
bulunabileceði zengin koleksiyonlar oluþturmaktýr. Böylece en zor ekonomik
koþullarda yaþayan çocuklar bile, en güzel ve en yeni yapýtlarý okuma þansýna
sahip olacaklardýr” (Tuncer, 2000, s.236). 

Zenginleþtirilen ve geliþtirilen çocuk kütüphaneleri okul, aile ve çevre üçgeni
içinde çocuðun, kitap kültürünü ve yaþama bakýþ açýsýný kendisinin
geliþtirmesine yardýmcý olacak en ideal mekân özelliðini taþýmaktadýr. Alpay,
çocuk kütüphanelerinin çocuk için önemini þöyle ifade etmektedir: “Aile
çocuðu kendi düzenine uygun, okul ise çocuðu kendi öðretim programýna baðlý
olarak eðitmeye çalýþýrken, çocuk kütüphanesi onu daha geniþ sýnýrlar içinde
‘aferin’ demeden, eline ’karne’ vermeden, eðlendirerek, kiþiliðini
renklendirerek, içine düþtüðü çatýþmalara çözüm yollarýný gösterip hafifleterek
yetiþtirmeye çalýþacaktýr. Çünkü kütüphane, bilgi ve para yetmediði için evlere,
öðretim programýna dâhil olmadýðý için de okullara girmeyen görsel, iþitsel
malzeme ve çalýþmalar yanýnda kitap, dergi, resim, afiþ ve grafiklerle
karþýlaþtýrabilir” (Alpay, 1984, ss.99-100). 

1925 yýlýnda kurulmaya baþlanan ve çocuklara eðitim, sosyalleþme ve kitap
okuma olanaklarý sunan çocuk kütüphaneleri geçen 80 yýl içinde yapýsal ve
niceliksel açýdan pek çok deðiþikliðe uðramýþtýr. 2000 yýlý sonlarýnda da Halk
Kütüphanelerine devredilmesi ile de Türkiye’de resmi olarak böyle bir kurum
ortadan kalkmýþtýr. Var olduðu her toplum için, o toplumun geleceðini oluþturan
çocuklarýn, gençlerin eðitimi, biliþsel ve sosyal geliþimleri için önemli bir yere
sahip olan çocuk kütüphanelerinin çeþitli niceliksel özelliklerini, ülke genelinde,
ortaya koyan bir çalýþma bugüne kadar yapýlmamýþtýr. Bu çalýþma ile 2000
yýlýnda halk kütüphanelerine devredilen çocuk kütüphanelerinin, devredilmeden
önceki son durumu ortaya konulmuþ olacak; ayrýca çocuk edebiyatý, çocuk
eðitimi ve kütüphanecilik alanlarýnda çalýþmalar yapan araþtýrmacýlar için de
çocuk kütüphanelerinin son durumunu göstermesi bakýmýndan faydalý olacaktýr.   

Yukarýda kýsaca deðinilen nedenlerden yola çýkýlarak, 1995–2000 yýllarý
arasýnda Türkiye’deki, çocuk kütüphanelerinin niceliksel özellikleri çeþitli
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deðiþkenler açýsýndan incelenmiþ, bu doðrultuda, aþaðýdaki araþtýrma sorularýna
yanýt aranmýþtýr.  

2. Araþtýrma Sorularý 

1995–2000 yýllarý arasýnda, Türkiye’de;

• Çocuk kütüphanesi sayýsý, 

• Çocuk kütüphanelerindeki kitap sayýsý, 

• Çocuk kütüphanelerinden yararlanan çocuk ve yetiþkinlerin sayýsý, 

• Çocuk kütüphanelerine kayýtlý olanlarýn sayýsý, 

• Çocuk kütüphanelerinden ödünç verilen kitaplarýn sayýsý, 

• Çocuk kütüphanelerindeki süreli yayýnlarýn sayýlarý, 

• Çocuk kütüphanelerini en çok kullanan iller, 

yýllara göre nasýl bir daðýlým göstermektedir?

1. YÖNTEM

1. Evren ve Örneklem

Çalýþmanýn evrenini, T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü’nün her yýl
düzenli olarak yayýmladýðý “Kültür Ýstatistikleri” kitapçýklarýnda bulunan
“Çocuk Kütüphaneleri” bölümü oluþturmaktadýr. Bu evrende yer alan 1995-
2000 yýllarýna ait kültür istatistikleri içinden “Çocuk Kütüphaneleri” bölümleri,
yakýn zamana ait güncel verileri içerdikleri için, daha saðlýklý genellemeler
yapýlabilmesi ve yakýn zamandaki verilerin görülebilmesi açýsýndan örneklem
olarak seçilmiþlerdir. Bu yýllara ait verilerin incelenmesiyle çocuk
kütüphanelerinin, son beþ yýldaki durumu ortaya konulmuþ olacaktýr. 

2. Verilerin Toplanmasý

Verilerin toplanmasýnda, “Doküman Ýncelemesi” modeli kullanýlmýþtýr. Yýldýrým
ve Þimþek, Doküman Ýncelemesi modeli ile ilgili þu bilgileri vermektedirler:
“Doküman Ýncelemesi, araþtýrýlmasý hedeflenen olgu veya olgular hakkýnda
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bilgi içeren yazýlý materyallerin analizini kapsar. […] Doküman Ýncelemesi, tek
baþýna bir araþtýrma yöntemi olabildiði gibi, diðer nitel yöntemlerin kullanýldýðý
durumlarda ek bilgi kaynaðý olarak da iþe yarayabilir” (Yýldýrým ve Þimþek,
2003, s.140).

”T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü’nün 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
ve 2000 yýllarýna ait “Kültür Ýstatistikleri” kitapçýklarýnda bulunan “Çocuk
Kütüphaneleri” bölümünde yer alan veriler, araþtýrma sorularý paralelinde
incelenip; sýnýflandýrýlmýþtýr.    

3. Verilerin Çözümü 

T.C. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü’nün 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
ve 2000 yýllarýna ait “Kültür Ýstatistikleri” kitapçýklarýnda bulunan “Çocuk
Kütüphaneleri” bölümünde yer alan veriler sýnýflandýrýlmýþ ve tablolaþtýrýlýp;
yorumlanmýþtýr. Tablolarda yer alan verilerin artýþ-azalýþ oranlarý, 1995 yýlý
verileriyle kýyaslanarak hesaplanmýþtýr. 

1. BULGULAR

Bu bölümde, araþtýrma sonucunda elde edilen bulgular, araþtýrma problemlerine
göre sýrayla verilmiþtir.  

Türkiye’deki çocuk kütüphanesi sayýsýnýn, 1995–2000 yýllarý arasýnda nasýl bir
daðýlým gösterdiðinin sonuçlarý Tablo I’de verilmiþtir.
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Tablo I incelendiðinde, Türkiye’deki çocuk kütüphanelerinden 1995’den 2000
yýlýna dek 13 (%15,2) tanesinin kapatýldýðý görülmektedir. Çocuk kütüphaneleri,
devam eden yýllarda sürekli olarak kapatýlmýþ; son altý yýl içinde bir defada en
fazla kapatýlma ise 1997 yýlýnda 8 (%11,7) kütüphanenin kapatýlmasý ile
gerçekleþtirilmiþtir.     

Türkiye’de, çocuk kütüphanelerindeki kitap sayýsýnýn, 1995–2000 yýllarý
arasýnda,  yýllara göre nasýl bir daðýlým gösterdiðinin sonuçlarý Tablo II’de
verilmiþtir. 

Tablo II incelendiðinde, çocuk kütüphanelerinin kapatýlmadan önceki son altý
yýlýnda, kitap sayýlarýnýn sürekli bir düþüþ izlediði görülmektedir. 1995 yýlýndan
2000 yýlýna kadar çocuk kütüphanelerindeki kitap sayýsý %7,6 azalmýþtýr. Bir
defada en fazla kitap sayýsýnýn azalmasý 1998 yýlýnda %8,3 ile gerçekleþmiþtir.

Türkiye’de, 1995–2000 yýllarý arasýnda, çocuk kütüphanelerinden yararlanan
çocuk ve yetiþkinlerin sayýsýnýn, yýllara göre nasýl bir daðýlým gösterdiðinin
sonuçlarý Tablo III’de verilmiþtir. 
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Tablo V incelendiðinde, toplamda, çocuk kütüphanelerinden yararlanan
okuyucularýn sayýsýnda sürekli bir düþüþ gözlenmektedir. Çocuk
kütüphanelerinden yararlanma istatistiklerinin “Çocuk (1)” sýnýflamasýnda en
fazla düþüþ erkek okuyucularda 1998 yýlýnda %30,2; kadýn okuyucularda ise
2000 yýlýnda %26,4 ile yaþanmýþtýr. 16 yaþ ve üstü okuyucular için tanýmlanan
“Yetiþkin (2)” sýnýflamasýnda ise en fazla düþüþ, erkek okuyucularda 1997
yýlýnda %41,5; kadýn okuyucularda ise 1999 yýlýnda %40,7 ile gerçekleþmiþtir. 

Türkiye’de, 1995–2000 yýllarý arasýnda, çocuk kütüphanelerine kayýtlý olanlarýn
sayýsýnýn, yýllara göre nasýl bir daðýlým gösterdiðinin sonuçlarý Tablo IV’de
verilmiþtir.

Tablo IV’de görüldüðü gibi 1995 yýlýndan 2000 yýlýna kadar çocuk
kütüphanelerine kayýtlý olanlarýn sayýsý, toplamda 27.364 (%77,7) azalmýþtýr.
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Kadýnlarýn, çocuk kütüphanelerine gösterdikleri ilginin, son dört yýlda
erkeklerden fazla olduðu da Tablo IV’de görülmektedir. 

Türkiye’de, 1995–2000 yýllarý arasýnda, çocuk kütüphanelerinden ödünç verilen
kitaplarýn sayýsýnýn, yýllara göre nasýl bir daðýlým gösterdiðinin sonuçlarý Tablo
V’de verilmiþtir. 

Tablo V incelendiðinde, Türkiye’deki çocuk kütüphanelerinden son altý yýl
içinde verilen ödünç kitap sayýsýnýn tek bir yön izlemediði anlaþýlmaktadýr. Her
ne kadar 1995 yýlýndan 2000 yýlýna kadar bir gerileme yaþanmýþ olsa da, 1997
yýlýnda, 1995 yýlýna göre %11,7’lik bir artýþ gözlenmektedir. 1995 ile 2000 yýlý
arasýnda ödünç verilen kitap sayýsý 1995 yýlýna göre 49.665 (%31) azalmýþtýr.     

Türkiye’de, 1995–2000 yýllarý arasýnda, çocuk kütüphanelerindeki süreli
yayýnlarýn sayýlarýnýn, yýllara göre nasýl bir daðýlým gösterdiðinin sonuçlarý
Tablo VI’da verilmiþtir.

Tablo VI incelendiðinde, çocuk kütüphanelerindeki süreli yayýnlarýn sayýlarýnýn
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1997 yýlýnda, 1995 yýlýna göre %54 azaldýðý görülmektedir. 1998 yýlýnda ise
%38,3 ile keskin bir artýþýn yaþandýðý; 1998 yýlýndan sonra ise düþüþün devam
ettiði görülmektedir. Çocuk Kütüphanelerinin devredildiði 2000 yýlýnda ise
süreli yayýnlarýn 1995 yýlýna göre %56 azaldýðý anlaþýlmaktadýr. 

Türkiye’de, 1995–2000 yýllarý arasýnda, çocuk kütüphanelerini en çok kullanan
illerin, yýllara göre nasýl bir daðýlým gösterdiðinin sonuçlarý Tablo VII’de
verilmiþtir. 

Tablo VII incelendiðinde, Sivas’ýn, inceleme yapýlan altý yýl boyunca, çocuk
kütüphanelerinden en fazla yararlanan il olduðu görülmektedir. Ýstanbul, çocuk
kütüphanesi açýsýndan en fazla kütüphaneye sahip olmasýna raðmen, 1997
yýlýndan sonra gerileme göstermiþtir. Ýlk on’a giren diðer illerin ise sýralamadaki
yerlerinin, kütüphanelerin kapatýlma durumlarýna göre deðiþtiði anlaþýlmaktadýr.   
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SONUÇ 

Çalýþmadan elde edilen bulgular, araþtýrma sorularý doðrultusunda sýrayla ele
alýnarak aþaðýda yorumlanmýþtýr. Bulgular, çocuk kütüphanelerinin
kapatýlmalarýndan önceki niceliksel durumu hakkýnda ilgi çekici sonuçlar
vermektedir. 

Türkiye’deki çocuk kütüphanelerinin 1995’den 2000 yýlýna dek 13 (%15,2)
tanesinin kapatýlmasý ve bu kütüphanelere kitap saðlanamamasý ülkemizde
resmi anlamda verilen kütüphane hizmetlerinin yetersizliðini ve kütüphanelerin
önemsenmediðini ortaya koymaktadýr. Çocuk nüfusunun her geçen gün arttýðý
Türkiye’de, çocuk eðitimine ve geliþimine hizmet eden çocuk kütüphanelerinin
sayýsýnýn ve niteliðinin arttýrýlmasý yerine baþka kurumlara devredilmeleri ve
kitap sayýlarýnýn arttýrýlmamasý yönetim ve toplum olarak kütüphanelere ve
çocuk kütüphanelerine verilen önemin göstergesidir. Tuncer, çocuk
kütüphanelerinin niceliksel durumu ile ilgili þu saptamayý yapmaktadýr:
“Ülkemizdeki duruma bakacak olursak: 1400’ü aþkýn halk kütüphanesinin
içindeki çocuk bölümleri ve az sayýdaki baðýmsýz çocuk kütüphaneleri, 70
milyonu aþkýn nüfusunun %40’ý ‘çocuk’ kategorisine giren bir ülke için nicelik
olarak çok yetersiz kalmaktadýr” (Tuncer, 2003, s.39). 

Çocuk kütüphanelerinden yararlanan çocuk ve yetiþkinlerin daðýlýmý
incelendiðinde son altý yýl içinde yarý yarýya bir düþüþ dikkat çekmektedir. 1995
yýlýnda toplamda 1.033.761 kiþi çocuk kütüphanelerinde yararlanýrlarken; bu
sayý 2000 yýlý sonunda 698.990’a gerilemiþtir. 16 yaþ üstü, “Yetiþkin”
kategorisine giren kullanýcýlarýn sayýsýnýn, 16 yaþ altý, “Çocuk” kategorisine
giren kullanýcýlardan altý yýl boyunca hep geride kalmasý da genç nüfusumuzun
çocuk kütüphanelerine yaþlarý ilerledikçe daha az ilgi gösterdiðinin belirtisidir.
Ayrýca yýllar bazýnda kadýn ve erkeklerin çocuk kütüphanelerine gösterdikleri
ilgilerin birbirlerinin tersi yön izledikleri görülmektedir. 1995 yýlýndan 2000’e
dek erkek kullanýcýlarýn sayýsý azalýrken; ayný yýl aralýklarýnda kadýn
kullanýcýlarýn sayýsýnda artýþ gözlenmektedir. Bunun yaný sýra erkek ve kadýn
kullanýcýlarýn sayýsýndaki genel düþüþün sebebi olarak da pek çok toplumsal
deðiþimin yanýnda kütüphanelerin çaðdaþ yaklaþýmlarla yönetilmemeleri de
gösterilebilir. 
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Araþtýrmanýn giriþ bölümünde belirtilen çocuk kütüphanelerinin görevlerinin,
günümüzde ne ölçüde uygulandýðý; okuyucularý kütüphanelere çekmek için ne
tür faaliyetler düzenlendiði ve kütüphanelerin hizmet kaliteleri tartýþma
konusudur. Seefeldt ve Syré, Almanya’daki çocuk kütüphanelerinin daha fazla
okuyucu çekebilmesi için kütüphanelere þu önerilerde bulunmaktadýr: “Çocuk
bölümünde uygun mobilya ve ilgi çekici dekorasyonla küçüklere hitap eden bir
ortam yaratýlarak çocuklar okumaya, dinlemeye, karýþtýrmaya ve oynamaya
teþvik edilir. […] Günümüzde birçok halk kütüphanesi ortalama 14 yaþ sonrasý
gençliðin ilgisini çekmekte zorlanmaktadýr. Oyun oynayabilen ya da internete
baðlanýlan bilgisayarlarýn bulundurulmasý, müzik dinletilerinin organize
edilmesi, DVD ve CD’lerin ödünç verilmesi, kýsaca, bu yaþlara uygun
kaynaklarýn bulundurulmasý ve etkinliklerin düzenlenmesi gençleri yeniden
kütüphaneye çekebilecek önlemler olarak görülmektedir. Kullanýcýlarýn kaynak
seçimine ya da kütüphane mekânlarýnýn düzenlenmesine katýlýmlarýný saðlamak
da kütüphanelere olan ilginin yeniden uyanmasýna katkýda bulunabilir” (Seefeldt
ve Syré, 2003, ss.36-37). 

“Kütüphanelere Kayýtlý” olanlarýn verileri de Türkiye’nin genç nüfusunun
çocuk kütüphanelerine gösterdiði ilginin 1995-2000 yýllarý arasýnda büyük
oranda düþtüðünü göstermektedir. 1995 yýlýnda toplam 37.190 kiþi çocuk
kütüphanelerine kayýtlý iken, 2000 yýlýnda bu sayý 1995 yýlýna göre % 73,5
(9.826) azalmýþtýr. Üye kaybýnýn bu kadar yüksek olmasýnýn sebepleri
araþtýrýlmalý; var olan kütüphaneler için iyileþtirmeler bu araþtýrmalar
doðrultusunda yapýlmalýdýr. 

1995–2000 yýllarý arasýnda, çocuk kütüphanelerinden verilen ödünç kitap
sayýsýnda 49.665 (%31) azalma görülmektedir. 1995 yýlýnda ödünç verilen kitap
sayýsý 159.911 iken; 2000 yýlýnda bu sayý 110.246’ya gerilemiþtir. Gerek üye
sayýsýnýn düþmesi gerekse kütüphanelere kitap alýmýnýn yüksek olmamasýnýn,
okuyucularýn kütüphanelere olan ilgilerinin azalmasýna neden olduðu
düþünülmektedir. 

Çocuk kütüphanelerindeki süreli yayýnlar da diðer veriler gibi sürekli bir düþüþ
göstermektedir. 1995 yýlýnda çocuk kütüphanelerine 394 farklý süreli yayýn
girerken bu sayý 2000 yýlýnda %56 gerileyerek 173’e düþmüþtür. Kütüphanelerin
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sadece kitap okuma yerleri ya da sadece kitap bulunduran yerler olmadýðý
bilinmektedir. Kütüphanelerde görsel, iþitsel tüm materyallerin
bulundurulmasýnýn, kütüphane üyelerinin, kütüphaneye olan ilgilerini sürekli
yüksek tutacaðý düþünülmektedir. 

1995 – 2000 yýllarý arasýnda çocuk kütüphanelerinden en fazla yararlanan ilk on
il’e baktýðýmýzda Sivas’ýn altý yýl boyunca, kütüphane sayýsýnýn çok fazla
olmamasýna raðmen, ilk sýrada yer aldýðý görülmektedir. Ýstanbul (10*),
Eskiþehir (5), Ýzmir (4) gibi hem büyük þehir olup hem de çocuk kütüphanesi
sayýsý Sivas’tan fazla olan illere raðmen, Sivas’ýn ilk sýrada yer almasý, 105.720,
ilgi çekicidir. Ýstanbul’un tüm iller içinde, tüm yýllarda en fazla çocuk
kütüphanesine sahip olmasýna raðmen 2000 yýlýnda 29.002 okuyucu ile sekizinci
sýrada yer almasý düþündürücüdür. Sivas’ýn diðer illere göre bu sayýyý nasýl
yakaladýðýnýn derinlemesine araþtýrýlmasý; artý deðerlerin diðer kütüphanelere
bildirilmesi ilginin her yerde saðlanabilmesi açýsýndan yararlý olacaktýr. Adana,
Ýzmir, Ankara gibi imkânlarý geniþ ve büyük illerin sýralamaya girmemesi ise
ilgi çekicidir. 

Öneriler

Akademisyenler, öðretmenler, eðitimciler yaþlý-genç demeden insanlarý
kütüphanelere yönlendirmeli; gerekiyorsa yerel yönetimlerin de katkýlarýyla
kütüphanelere tanýtým gezileri düzenlemelidir.

Kütüphaneler daha ilgi çekici yapýlara dönüþtürülmeli; soðuk, itici havasýndan
kurtarýlmalýdýr.

Ýnsanlarýn, kütüphanelere sadece kitap almak için deðil, baþka amaçlar içinde,
toplantý, konferans, seminer, imza günleri, v.b., gidebilmeleri için çalýþmalar
yapýlmalýdýr. 

Kütüphanelerdeki kaynaklar sürekli yenilenmeli, her türlü teknolojik yayýnlara
yer verilmelidir.

Kütüphanelerde, tarama iþlemini kolaylaþtýrmak ve zamandan tasarruf saðlamak
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için kaynaklar elektronik ortama aktarmalý (üniversite kütüphaneleri gibi) ve
internet üzerinden okuyucularýn buluþup, bilgi alýþ-veriþi yapabileceði portallar
oluþturmalýdýr.    
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SUMMARY

Children’s libraries which were first established in 1925 to provide children
with education, socialization and book reading facilities, has faced many
structural and quantitative changes. Children’s libraries which are one of the
vital factors that help a child to develop mentally well was first established in
Akhisar, 1925 by the Türk Ocaklarý. In the year 1937 the first children’s library
was established in Istanbul by the Associations for the Protection of Children in
1953. In Ministry of Education passed a regulation arranging the development
and establishment of Children’s Libraries. As a result of this positive effort
Turkey’s first modern and biggest children’s library was opened in Ankara
Bahçelievler. This library was opened in a two floored detached building as a
branch of the National Library and this library was arranged by Adnan Ötüken
who was the founder of the National Library. 

The number of the children’s libraries in Turkey was 179 in 1966.286 children’s
libraries in Turkey had served 3.849.594 readers with 704.017 books in 1974.
The number of children’s libraries was 72, the number of books was 446.322,
the number of members was 9.826 at the end of the year 2000. (The increase in
the number of the children’s libraries). The turn over of the children’s libraries
to other organizations instead of improving them shows the importance give to
libraries and children’s libraries in Turkey by the administration and the society. 

When the number of books accepted and lent from these libraries is observed
between the years 1995-2000 there isn’t a one direction movement. The number
of books which are bought is the most in 1995 (15.490), it is the least in 1996
(3.328).
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There is a half decrease in the number of children and adults who use children’s
libraries in the last six years. 1.033.761 people made use of the children’s
libraries in 1995, and this number decreased to 698.990 in 2000. The number of
“adult” users is always less than the “children” users for six years. This shows
that young population is less interested in children’s libraries when they grow
older. 

When the users of the children’s libraries are observed a decrease in the number
of readers who make use of the reading (237.689) halls. Total number was
682.220 in 1995 but this number decreased to 444.531 in 2000. When the
“children” and “adult” categories who make use of the children’s libraries is
observed there is a 437.290 difference in the “children” category make use of
the library more than the “adult” category. The periodicals show a constant
decreased like the other data. While 394 different periodicals were bought in
1995, this number decreased to 173 in 200. 

When the first ten cities which make use of the children libraries are searched it
is seen that Sivas is the first one although the number of reader and library is not
different from the other cities. Sivas’ reaching the greatest number 105.720
among the other big cities like Istanbul (10), Eskiþehir (5) and Ýzmir (4) is
interesting. Istanbul’s being the eighth with 29.002 readers, although having the
greatest number of children’s libraries is unexpected.
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