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"Çalýþmadan yorulmadan, öðrenmeden, rahat yaþama yollarýný itiyat haline
getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra

istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar." 
K. Atatürk

Öz

21. yüzyýlýn henüz baþýndayýz ve küreselleþme; kütüphanecilik mesleðinin nasýl
yapýldýðýndan, kütüphanecinin kim olduðuna kadar birçok olguyu
etkileme/deðiþtirme potansiyeli taþýmaktadýr. Küreselleþmenin bir ürünü olan
iþsizlik ve istihdam sorunsallýðý ise tüm dünyada gittikçe öne çýkmaktadýr. Bu
nedenle hýzla deðiþen çalýþma ortam ve koþullarýna uygun özelliklerin
kütüphanecilere kazandýrýlmasý için eðitim, en önemli araç olmaktadýr. Ayrýca
demokratik yönetim, giriþimcilik, iletiþim - iþbirliði - iliþki kurma, çok çalýþmay-
la sonuç elde edilebileceðine inanma, deðiþimi arama ve yüksek beklentiler
içinde olma bugünkü kütüphanecilerin istihdamý için gerekli özelliklerdir. Türk
kütüphaneciliðindeki iþsizlik ve istihdam sorunsallýðýnýn çözüme kavuþabilmesi
ancak kütüphaneciye, bilgi çaðýna uygun bir bakýþ açýsý kazandýrmakla mümkün
olabilir.

Ýþsizlik ve istihdam kavramlarý ekonomik, sosyal, siyasal olgulara baðlý tek
boyutlu olmayan çoklu faktörlerin bütünlüðü olarak incelenebilir. Klasik anlam-
da iþsizlik "emek gücü düzeyi ile istihdam arasýndaki fark"týr. Ýstihdam ise
uzman, memur, iþçi, eleman vb. ifadelerle insanýn hareket aktivitesini ortaya
çýkarýp yönlendirerek "çalýþma" ya da "iþ görme" sözcükleri ile dile getirilme-
sidir. Ýstihdam kavramý; sahip olunan kuvvet/kaynaklarýn bütünlüðünün doðru
olarak tam yeterlilikle çalýþmaya yansýtýlmadýðý bir baþka deðiþle hizmet/üretim
alanýna katýlmadýðý eleþtirisini de taþýyabilmektedir.

Günümüz toplumlarýnýn en önemli sorununun iþsizlik ve istihdam olduðunda
herkes hemfikirdir. Kapitalist sistemin kaçýnýlmaz sonuçlarýndan biri olan iþsiz-
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lik ve istihdam, özellikle bilgi çaðýnýn deðiþen teknolojik ve ekonomik yapýlarý
içinde küreselleþme süreci ile birlikte hemen hemen bütün toplumlarda hýzla
yayýlmaktadýr.

Geliþmekte olan Türkiye'de gittikçe yükselen neoliberal sosyo-ekonomik
politikalar sonucu, temel ödev ve görevi; bilgi gereksinimlerini karþýlamak
isteyen kullanýcýlarýn ilgili gereksinimlerini karþýlayacak bilgi kaynaklarýna
doðru ve hýzlý eriþimini saðlamak olan kütüphaneciler, daha dar alanda daha zayýf
bir pozisyon içine sürüklenmiþtir. Ayrýca, modernitesi yüksek, yenilikçi ve proak-
tif olan bir eðitim sistemi planýnýn uygulanamamasý, kütüphanecileri; sahip olun-
mak istenen mesleki bilgi ve beceriler konusunda yeterli doyuma ulaþtýra-
mamýþtýr.

Diðer yandan teknolojik geliþimin çalýþma gücü ve bu çalýþma gücünün
niteliði üzerinde çok yönlü etkileri bulunmaktadýr. Böylesi durum ve koþullar
sonucunda ise, istihdam olanaðý çalýþma gücünün sürekli olarak yükseltilmesi,
sunulan hizmet ve ürünlerin çeþitliliðinin artýrýlmasýna baðlý olarak þekillenmek-
tedir. Artýk rekabetçi bir avantaj yaratma, yetkinlik kazanma ve yüksek perfor-
mans, kütüphanecinin ve kütüphanenin tüm yaþamsal alanýnda ön plana çýkmak-
tadýr. Dolayýsýyla istihdam; kütüphanecinin çalýþma hayatýný gittikçe daha reka-
betçi yapmakta, geliþme için istihdam konusunda doðru tercihleri ve politikalarý
gerçekleþtirmeyi gerekli kýlmaktadýr. Kütüphane, her ne kadar yeni teknolojiye
veya en iyi teknik olanaklara sahip olsa da kendisi için yeterli nitelik ve nicelik-
te personeli istihdam etme zorunluluðunu taþýmaktadýr. Kuþkusuz, kütüphanenin
amaç ve hedeflerinin gerçekleþtirilmesinde, sahip olunan vizyona ulaþarak
büyüyen hizmetler sunabilmek için kütüphaneci en büyük güçtür. Kütüphanecilik
alanýnda da daha iyi mesleki eðitim almak, farklý dilleri kullanabilmek, teknolo-
jik geliþime yabancý kalmamak ve özel bilgi ve becerilerle yetkinlik kazanmak
rekabet koþutluðunda istihdamý artýrýcý olmaktadýr.

Kütüphaneciler yalnýzca belirli bir konu uzmanlýðýna sahip olmanýn ötesinde,
yaþamlarý boyunca öðrenir durumda olmak ve çalýþma stratejilerini geliþtirmek
zorundadýrlar. Kütüphaneciler, birbirleriyle uyum içinde ve yetkin olarak çalýþan,
esnek, iþlevsel ve dinamik çalýþma disiplinine sahip bir bütünlük gösterebilme-
lidir. Unutulmamalýdýr ki kütüphanenin en önemli varlýðý konumunda bulunan
"entelektüel sermayesi" kütüphanecilere, daha çok yetkinlikler kazandýrmakla
çoðalacaktýr.

Türkiye'de çoðunlukla verilerin yetersiz ve sýnýrlý olmasý nedeniyle iþsizlik ve
istihdam araþtýrmalarý yapmak oldukça zordur. Özellikle birçok verinin birden
fazla kaynak tarafýndan ve genellikle farklý yaklaþýmlarla hazýrlanarak sunulmasý
bu sorunsallýðýn boyutlarýnýn kavranmasýnda baþka bir güçlük olarak karþýmýza
çýkmaktadýr.

Genel çerçevede Türk kütüphaneciliðindeki iþsizlik olgusuna ve istihdam
sorunsallýðýna baktýðýmýzda birçok olumsuzluðun ortaya çýktýðý görülebilmekte
dir. Kütüphanelerin günümüzdeki niteliklerinden ötürü istihdam politikalarýnda 
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"eðitim"in önemli bir faktör olduðunu her þeyden önce imlemek gerekir. Lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyinde eðitim veren kütüphanecilik bölümlerinin
son birkaç yýl içinde Bilgi ve Belge Yönetimi adýný alarak yeniden yapýlanma
sürecine girdikleri gözlemlenmektedir. Ankara, Baþkent, Hacettepe, Ýstanbul ve
Marmara Üniversitesinde kurulan ilgili Bölüm Baþkanlýklarýnda birbirinden fark-
lý akademik ve fiziki mekân koþullarýnda alan eðitimi sürdürülmektedir. Her
bölümün sahip olduðu deðiþik olanak ve fýrsatlarla birlikte kazanýlan deneyim-
lerle bölümlerden mezun olan kütüphaneciler meslek hayatlarýna baþlamaktadýr.

Kütüphaneciler için kamuda gittikçe daralan istihdam olanaklarý, özel sektör
ile geniþlemekte olsa da iþsizlik gittikçe artmaya devam etmektedir. Geliþmiþ
becerilere sahip kütüphaneciler için çalýþma olanaklarý yeniden düzenlenirken
yeterli eðitimi alamayan ve herhangi bir beceriye sahip olamayan genç
kütüphanecileri oldukça zor günler beklemektedir. Dünyanýn genelinde en büyük
ve en ürkütücü problemlerden olan iþsizlik olgusunun ve istihdam sorunsal-
lýðýnýn, zamanla büyüyerek daha da derinleþeceði kaçýnýlmazdýr. Ne yazýk ki;
sayýlarý çok düþük olan kütüphanecilik eðitimi veren üniversitelerimizin çoðu
acýmasýz rekabetle baþ edecek donanýma sahip kütüphaneci yetiþtirecek olanak
ve yaklaþýmlardan uzaktýr. Kütüphanecilikle ilgili eðitimin doðru biçimde yapý-
landýrýlmasý, çaðdaþ biçimde organize edilmesi, öðretimin yenilikçi ölçülerle
gerçekleþtirilmesi istihdam sorunsalýnýn çözümü için gereklidir.

Ýþsizliðin en aza indirgenmesi için üretken bir toplumsal zekâyý, bilimin ve
tekniðin rehberliðinde oluþturmak ve kütüphaneci istihdamýnýn artýrýlmasý için
kimi teþvik politikalarýný etkilemek - desteklemek - geliþtirmek ayrýca kamusal
alandaki istihdam açýðýný kapatacak boþ kadrolarýn doldurulmasý için yaptýrýmcý
olmak ve meslek içi eðitimlerle iþ bulamayan kütüphanecilerin motivasyonunu
yükselterek onlarý yeniden yönlendirmek/kazanmak gerekmektedir.

Türk kütüphaneciliðinde iþsizlik ve istihdam sorunsallýðý konusunda çözüm
üretebilecek tek merkezler, üniversiteler deðildir. Türk kütüphaneciliðinin istih-
dam yapýsýndaki deðiþimi toplumsal mesleki organizasyonlar da etkilemektedir.
Bu baðlamda Türk Kütüphaneciler Derneði (TKD), Üniversite ve Araþtýrma
Kütüphanecileri Derneði (ÜNAK), Türk Arþivciler Derneði (ARÞÝVDER) ilk
akla gelen potansiyel kanallardýr. Bu mesleki kanallarýn, organizasyonel bütün-
lüðü, mesleki amaç ve faaliyetlerinde iþsizlik ve istihdam konularýna aðýrlýk ver-
ilmelidir. Ayrýca Türk Kütüphanecileri/Bilgi Yöneticileri Odasý oluþturulabilirse;
kütüphanecilik mesleðindeki iþsizlik olgusu ve istihdam sorunsalý olumsuzluk-
larýnýn, kýsa ve uzun vadeli yürütülecek çalýþmalarla azaltýlmasý hedeflenebilir.
Genel konjonktürde kütüphanecinin istihdam edilmesi; politik bir sorun olmasý-
na ve politik kararlarý gerektirmesine karþýn kütüphaneciler; öncelikle içsel ve
dýþsal güç birliðine gitmeli ve ortak duruþ/hareket yeteneklerini geliþtirmelidir.

21. yüzyýl, biriktirdiði enerjisini en yüksek düzeyde yaþamakta ve bunun
sonucunda bilgi toplumunun oluþmasýna katký saðlamaktadýr. Kütüphanelerde 
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istihdam sorununun toplumsal yapýdan kaynaklanan kronik bir baðlýlýðý her
zaman öne çýkmaktadýr. Bununla birlikte gerek toplumsal deðerler,
yaklaþým/düþünüþ felsefesi gerekse kütüphanenin formalist hiyerarþik yapýsý,
amaç ve hizmet politikasý, yönetim biçimi, yöneticinin tutumu vb. istihdamýn
niteliðini etkileyen temel faktörler olmaktadýr. Kütüphaneci için istihdam önem-
li bir konudur fakat ayný zamanda her bir kütüphanecinin saygýlý/saygýn bir
ortamda çalýþmasý, güven içinde organizasyonel kültürün bir parçasý olmasý ve
kendisini zayýf hissetmemesi de çok önemlidir. Kütüphanenin, kütüphanecinin
uðraþýsý, iþin kalitesi ve niteliði son derece önem taþýr. Amaç, nasýl olursa olsun
istihdam yaratmak deðil, insan onuruna yakýþýr çalýþma olanaðý yaratmak
olmalýdýr.

Sonuç olarak, Türkiye'de iþsizlik ve istihdam politikalarýnýn tartýþýlmasý tüm
çalýþmalara raðmen belirsizliðini koruyarak, ilginç bir araþtýrma alaný olma özel-
liðini sürdürecektir. Çünkü nitelikli ve yeterli eðitim, bilim, teknoloji ve araþtýr-
maya önen vermeyen toplumlarýn büyümeleri yüzeysel ve/veya yetersiz olur.
Eðer Türkiye, yaþam standardýný yükseltmek ve zenginlik varlýklarýný güçlü kýl-
mak istiyorsa; çalýþma hayatýnda kütüphanecilerin katýlým oranlarýný artýrmak
zorundadýr.

Kütüphaneler ise daha þeffaf, özgür, eþitlikçi, çaðdaþ ve çalýþkan bir sisteme
dönüþmek/kimliðe sahip olabilmek için istihdam politikalarýný oluþturmalý bu
konuda hýzla iyileþtirici reformlar gerçekleþtirmelidir. Kabul edilmelidir ki
günümüz rekabet koþullarý; yükselen hizmet ve kalite çizgisinde sürekli geliþerek
ve yenilik yaparak "katma deðer" yaratmayý gerektirmektedir. Bu nedenle
kütüphanecilik bilgisine sahip insanlarýn, katma deðerlerini artýrabilmesi önemli
ölçüde; enformasyon içerikleri konusunda temel olarak bilgi sahibi olmalarýna,
bilgi teknolojileri ve kiþisel geliþim araçlarýyla kendilerini ayný zamanda meslek-
lerini nitelikli ve deðerli kýlmalarýna baðlý olacaktýr.

Bilgi çaðýnýn egemen olduðu bir dünyada disiplinler arasý bir bilim olan
kütüphanecilik/bilgi ve belge yönetimi bilimi; çeþitli olanak ve organizasyonel
dinamikleriyle toplumsal referans kaynaðý olarak çok geniþ bir yelpazede insan-
lýðý daha da ileriye taþýmaya devam edecektir.
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