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Öz: Bu bildiride, Türk kütüphanecilik e itiminde
yenilikçi yakla ımlarıyla etkili bir rol oynamı  olan 
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik 
Bölümünün kurulu  gerekçeleri ve ilkeleri, 
ba langıç yılları, kurucuları, yüksek lisans, 
doktora ve lisans programlarının amaç ve 
özellikleri, di er kütüphanecilik bölümlerinin 
e itim programlarından farklılıkları ve de i en
dünyada de i mekte olan kütüphanecilik e itimi
gözetilerek yapılan çalı malar ele alınmaktadır.
H.Ü. Kütüphanecilik Bölümünün e itim
programları incelenirken, Bölümün ülkemizdeki 
kütüphanecilik anlayı ına, özellikle e itimine
yaptı ı katkılar yeri geldikçe vurgulanmaktadır.
Bölüm adının “Kütüphanecilik” ile sınırlı kaldı ı ilk 
on be  yıllık de erlendirmenin devamı ikinci bir 
bildirinin konusu olacaktır.

Anahtar sözcükler: Hacettepe Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümünün tarihçesi, Türkiye’de 
kütüphanecilik e itimi, Hacettepe Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümü ders programları

Abstract: This paper covers the beginning years 
of Hacettepe University Department of Library 
Science.  It defines the reasons for establishing a 
new school; its principles, founders; its masters, 
PhD and undergraduate programs with their 
specific goals and specialties; their differences 
from the other library schools’ education 
programs; and the program revisions done in an 
effort to keep up with the changing library 
education in a changing world.  While overviewing 
the past, the novelties brought to Turkish library 
field and education are stressed wherever 
appropriate.  This short overview of the first 
fifteen years while the name of the Department 

was still confined to “Library Science”, will be 
followed with a second paper. 
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Giri
Bilgisayarların ya amımızda yerini almasıyla ba layan 
süreçte, her alanda oldu u gibi, kütüphanecilik disiplininde 
de devrim ya andı. Kitap odaklı, binayla ve mevcut 
koleksiyonla sınırlı anlayı  de i ime u rayarak, yeni kayıt
ortamlarına, duvarsız kütüphanelerle daha geni  bir hizmet 
anlayı ına ve kütüphane koleksiyonlarına global olarak 
eri ilmesine yol açtı. “Okuyucu”, “kullanıcı”ya
dönü ürken, kütüphane kurumunun tam merkezine yerle ti;
“bilgi” ise, bulundu u ortamdan daha önemli hale geldi. 
Geçen yüzyılın son çeyre inde, önce geli mi  ülkelerde 
ba layan bu hızlı de i im, kaçınılmaz olarak, bir yüzyıldır
sürdürülen geleneksel kütüphanecilik e itimini de etkiledi. 
Yeni teknolojinin gerektirdi i dersler birer birer 
programlara eklenmeye ba ladı. Kütüphanecilik okullarının
adları da, de i ime paralel olarak evrim geçirdi. 
Ba langıçta ülkemizde kütüphanecilik e itimi veren iki 
bölüm vardı: Amerikan yardımıyla 1954’te kurulmu  ve 
Anglo-Amerikan kütüphanecilik anlayı ıyla lisans ve 
doktora e itimini sürdüren Ankara Üniversitesine (A.Ü.) 
ba lı Kütüphanecilik Bölümü ile Alman ekolünden Prof. 
Dr. Rudolf Juchhoff tarafından 1964’te kurulmu stanbul 
Üniversitesine ( .Ü.) ba lı lisans ve doktora e itimi veren 
Kütüphanecilik Bölümü. Her iki bölüm farklı ekollere ba lı
oldu undan, kullandıkları araç-gereç (özellikle 
kataloglamada) ve di er teknikler ku kusuz de i ikti; ama 
sanki .Ü. Kütüphanecilik Bölümü, yazma eser a ırlıklı
stanbul kütüphanelerine, A.Ü. Kütüphanecilik Bölümü ise 
ülkedeki halk kütüphaneleri ve az sayıdaki üniversite 
kütüphanelerine eleman yeti tirmekteydi. Her iki okuldan 



1972 yılına kadar 700’ün üstünde mezun çıkmasına
ra men, bunların sadece 200’ünün kütüphanelerde görev 
yapması, u saptamaları gündeme getiriyordu: 
Kütüphaneciler yaptıkları i e inanmıyor ve mesleklerinde 
çalı maktan kaçınıyorlardı! Kız ö renciler, çalı malarını
gerektirecek bir durum yoksa, mezun olduktan sonra evde 
oturmayı ye liyorlardı. Ülkemizde 1950’li ve 1960’lı
yıllarının sosyal anlayı ı da bu paraleldeydi. 

Çalı an kütüphaneciler, sorun çözecek bir anlayı la
yeti tirilmediklerinden, sadece mevcut sistemin bir parçası
olmakla yetiniyorlar; yani sıradan bir memur olarak 
sa lama, kataloglama ve ödünç verme hizmetlerinde 
ö rendikleri teknikleri uyguluyorlardı. Yönetici görevine 
atananlar ise, deneyimsiz olduklarından, sistemin hatasını
görseler bile kar ı çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Böylece 
var olan kısır döngüden çıkılamıyordu (Whitten ve Minder, 
1974, s. 226). Halkın gözünde “kütüphanecilik” sıradan bir 
meslek olmaktan öteye geçemiyordu. 
O yıllarda üniversite sayısı, büyük ehirlerde toplanmı
birkaç üniversite ile sınırlıydı. TÜB TAK’a ba lı
TÜRDOK dı ında önemli bir dokümantasyon merkezi 
yoktu. Özel kütüphaneler daha çok devlet kurumlarında
“bulunması gerekir” anlayı ı ile kurulmu  ama aktif 
olmayan yayın deposu veya kurum ar ivi olarak kullanılan 
birimlerdi. Toplumun bilgiye verdi i önem de sınırlıydı.
Dolayısıyla bilgi ile kullanıcıyı bulu turan ki inin, yani 
kütüphanecinin de pek önemi yoktu ve kütüphaneciler de 
ikinci sınıf bir meslek mensubu olmayı kabullenmi lerdi. 

Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik 
Bölümü
Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.), Ankara Üniversitesi ve 
Orta Do u Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) sonra, 
Ankara’daki üçüncü üniversite olarak özel yasayla 8 
Temmuz 1967’de kuruldu. Yasanın hazırlanı ı sırasında, o 
zaman Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphane Müdürü olan 
merhum lhan Kum’un “Kütüphanecilik ve 
Dokümantasyon Enstitüsü” kurulması için Yasaya ekletti i
bir madde, bugün 35. yılını kutladı ımız Bölümümüzün 
do u unu hazırladı. Enstitüde yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde e itim verilecekti. Enstitü olmasının nedenleri 
arasında, ODTÜ’nün dı ında yüksek e itimde henüz 
uygulanmayan “yüksek lisans” e itiminin, enstitülerde 
uygulanabilir olması ve enstitülerin do rudan rektöre (Sn. 
Prof. Dr. hsan Do ramacı) ba lı olmasının birçok sorunun 
çözümünde getirece i kolaylıklar sayılabilir. Nitekim 
Mezuniyet Sonrası E itimi Fakültesi (MESEF) kurulup, 
Enstitü buraya ba lanana kadar Sn. Do ramacı, Enstitü 
Kurulunun aldı ı kararları büyük bir güven duyarak her 
zaman destekledi.  

Yüksek Lisans Programı
Kurulu  felsefesi Amerika Birle ik Devletleri’nden 
Pittsburgh Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü ö retim 
görevlisi ve Hillman Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Bay 

Thomas Minder tarafından kaleme alınan, ancak ba ta Dr. 
lhan Kum olmak üzere o zamanki Enstitü kadrosunu 
olu turan Nilüfer Tuncer, Phyllis L. Erdo an ve Fulbright 
kanalıyla Üniversiteye kısa bir süre için gelen Dr. 
Benjamin Whitten’ın yo un çalı maları sonucu ekillenen 
“Akademik Program Anahattı” ba lıklı belgede 
belirlenmi tir (Hacettepe, 1973; Çakın, 1997, s. 8). Bu 
belgede u hususlar vurgulanmaktadır:

1. De i en dünyada, de i en e itim ve kütüphanecilik 
anlayı ı dikkate alındı ında, sürekli e itimin önemi 
ortaya çıkmakta, “ö rencilerin kendilerini devamlı
ekilde e itme istek ve yetene i”nin geli tirilmesi 
amaçlanmaktadır. Akademik Program Anahattında
“sürekli e itim” kavramı ülkemizde yeni bir anlayı
olarak ortaya çıkmı tır. O zamana kadar alandaki geli me 
ve de i imler konferanslar, zaman zaman da kısa süreli 
seminerler ile yakalanmaya çalı ılmı tır.

2. Ö retim elemanlarıyla ö renciler arasında yakın ili kiler
kurma yoluyla, e itimi ders saatleri dı ına ta ımak 
amaçlanmı tır. Anglo-Amerikan e itim anlayı ının bir 
yansıması olan bu tutum, Avrupa geleneklerindeki katı
hoca-ö renci ili kisinden farklıdır. O sıralarda ülkemizde 
ODTÜ dı ında bu anlayı ı uygulayan üniversite yoktu. 
Amaç, ö rencinin hocayı, hocanın da ö renciyi daha iyi 
tanıması ve e itim sürecini daha geni  bir zamana 
yaymaktı.

3. En önemli ilke, Enstitünün lider olabilecek özellikleri 
ta ıyan kütüphanecileri yeti tirme hedefiydi. Çünkü Türk 
kütüphanecili inde duyulan eksiklik bu yöndeydi.

Bu Anahat’ta ayrıca, Türk kütüphanecili inde 
standartların olu turulup yürütülmesi, ö retim üye ve 
yardımcılarının yeti tirilmesi ve program 
de erlendirmelerinin de kütüphanecilik alanında uzman 
yabancı bilim adamlarına yaptırılması vurgulanmaktaydı.
Bugün geriye baktı ımızda, gerçekten de bu Enstitüden 
yüksek lisans ve doktora derecesi almı  hemen hemen tüm 
kütüphanecilerin, önemli kütüphanelerde, bilgi 
merkezlerinde ve kütüphanecilik derneklerinde görev almı
olduklarını, mesleklerini hakkıyla yapabilmek u runa
mücadele vermi  olduklarını, “kütüphaneci” olmanın
ayrıcalı ı, gururu ve bilinciyle hareket ettiklerini; doktora 
yapanların da ço unlukla akademik kariyer yaptıklarını
görüyoruz. O halde 35 yıl önce atılan tohum ye ermi ; bir 
sürü filiz vererek genç ormanı olu turmu tur. 
Hacettepe’de kütüphanecilik e itiminin yüksek lisans 
düzeyi ile ba lamasının nedeni, var olan di er iki lisans 
programının alt yapıyı kazanmı  kütüphanecileri zaten 
yeti tirmekte oldukları önyargısıydı. Amaç, daha ileri 
düzeyde, “problem çözücü” kütüphaneciler yeti tirmekti 
(Whitten ve Minder, 1974, s. 226). Bu anlayı , ülkemiz 
kütüphanecili inde ba lı ba ına yeni bir çı ır açmı tır.
Yüksek lisans programına giri  için bir üniversiteden 
lisans derecesi almak; genel kültür, meslek ve ngilizce
sınavlarından geçmek gerekliydi. Görüldü ü gibi, ilk kez 
ba ka disiplinlerden e itim almı  mezunlara kütüphanecilik 
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alanında yüksek lisans yapma olana ı do uyordu. Yeni bir 
anlayı ı temsil eden bu tutum, “konu uzmanları”
yeti tirmeyi amaçlıyordu. Çünkü ülkemizde 
dokümantasyon merkezlerinin ve özel kütüphanelerin 
giderek artaca ı öngörülüyordu. Ku kusuz, ba ka
alanlardan gelenler bazı hazırlık derslerini kredisiz olarak 
almak durumundaydılar.
Bütün ö renciler dört ana daldan aldıkları derslerle 30 
krediyi doldurduktan sonra, 6 kredilik özgün tez çalı ması
yapmak zorundaydılar. Yine her ö renciden programı
tamamlamadan önce bir kütüphanede en az iki ay deneyim 
geçirmi  olma ko ulunu yerine getirmesi bekleniyordu. 
Ö renciler, ara tırma yöntemlerini içeren iki dönemlik 
“Temel Kur” ve “ statistik” derslerinden sonra, dört daldan 
birinde uzmanla ırken di er üç daldan da ders alıyorlardı.
Söz konusu dallar unlardı:

1. Kütüphane letmesi Dalı;

2. Kütüphane Tipleri Dalı;

3. Konu Uzmanlı ı Dalı;

4. Ara tırma Metodolojisi Dalı.

“Temel Kur I” ve “Temel Kur II” dersleri bütün 
Programın en önemli dersleriydi; çünkü bu derslerde 
“sorgulayıcı” bir dü ünce tarzı olu turulmaya çalı ılıyordu.  
Türk e itim sisteminin, bütün modernle me çabalarına
kar ın, geleneksel olarak otoriter bir yapıda olması,
ö rencilerin kendilerine yazılı veya sözlü olarak sunulan 
her bilgiyi “mutlak do ru” gibi kabul ederek yeti meleri, 
herhangi bir eyi sorgulama gere ini ortadan kaldırıyordu 
(Whitten ve Minder, 1974, s. 228). Toplumumuzun genel 
yapısı da buna uygundu. Yüksek lisans programının
dayandı ı ilkelerde belirtildi i gibi, “problem çözücü 
kütüphaneciler” yeti tirmek için, bu alı kanlı ı kırmak ve 
dü ünce tarzını de i tirmek gerekiyordu. Bu yüzden ders 
veren hocalar (özellikle Bay Minder) “Temel Kur I-II” ve 
di er derslerde, konunun içeri inden çok, sorgulayıcı
zihniyetin olu ması için çaba gösterdiler. Üzerinde titizlikle 
durulan bir di er husus da “yaratıcı dü ünme”yi 
özendirmekti. Sorunlara çözüm ancak bu yakla ımla 
bulunabilirdi. Her iki yakla ımın ö renciler tarafından
kabulü ve sindirilmesi biraz zaman aldı; ama sonuçta Türk 
kütüphanecili inde ve e itiminde çok önemli bir a ama 
kaydedilmi  oldu. 
Programdaki “seçimli” iki dersi, ö renci, Üniversitede 
e itimi yapılan çe itli disiplinler arasından seçebiliyordu. 
Böylece, kütüphanecilik e itimi ile di er disiplinler 
arasında bir ba  kurulmu  oluyordu. Dersler ön ko ullu idi 
ve devam zorunlulu u vardı (Hacettepe, 1973). 
Teorik olarak ideal gözüken bu program, pratikte kısmen 
uygulanabildi. Sadece “Kütüphane letmesi” dalı i lerlik 
kazanabildi. Çünkü ba langıç yıllarında ö retim kadrosu 
çok kısıtlı olup, iki tam zamanlı (T. Minder ve N. Tuncer), 
iki de yarı zamanlı (Doç. Dr. Berin Yurdado  ve Dr. 
Benjamin Whitten) ö retim elemanından olu uyordu. 

(Sonraları, Sn. Yurdado ’un yerini Ankara 
Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Ersoy aldı.) Kurucumuz 
merhum Prof. Dr. lhan Kum o sıralarda Hacettepe 
Üniversitesinin Genel Sekreteri olarak görevlendirilmi
oldu undan, ancak zaman zaman ders vermeye 
gelebiliyordu. 1974-1975 ö retim yılında Dr. Lowell E. 
Olson da yüksek lisans düzeyinde dersler verdi (Gelfand, 
1977, s. 14). Phyllis L. Erdo an ve yurt dı ında hastane 
ar ivleri üzerine yüksek lisans yapmı  olan Adil Artuko lu 
da bir süre sonra ö retim kadrosuna katıldılar. Bölümün ilk 
ve tek ara tırma görevlisi ise Tülin Sa lamtunç’tu ve 
yüksek lisans e itimi yapmaktaydı. Sonradan ö retim 
kadrosuna katılan Dilek Köprülü ve Gülbün Baydur da ilk 
yüksek lisans ö rencilerindendi.  
Kimi dersler yabancı hocalar tarafından ngilizce olarak 
verildi inden, ö rencilerden okuduklarını ve dinlediklerini 
kavrayacak düzeyde yabancı dil hakimiyeti bekleniyordu. 
ngilizce giri  sınavının amacı da bunu saptamaktı.
Program kapsamında ara tırma yöntemlerini bilmek, 
ilerde iyi bir tez çalı ması yapmak, yapılmı  çalı maları
de erlendirmek; kısaca ara tıran/sorgulayan bir zihniyet 
olu turmak açısından da önemliydi. Bu ders üzerinde, di er
kütüphanecilik bölümlerindeki ara tırma yöntemleri 
derslerine göre daha çok duruldu. 

Doktora Programı
Enstitünün bir di er amacı “Doktora Programı”
aracılı ıyla “donanımlı ö retim üyeleri” yeti tirmekti. Bu 
genel amacın, özel amaçları ise: 

Kütüphanecilik disiplinini etkileyecek veya geli tirecek
teorik ve uygulamalı ara tırmaların yapılmasını
sa lamak;

Mevcut ö retim kadrosunun geli mesini sa lamak; ve 

leri düzeydeki ara tırmaları tanıtarak yeni alanlar 
geli tirmek  

olarak belirlenmi ti (Gelfand, 1977). 
Burada bir hususa i aret etmek gerekir: O sıralarda
ODTÜ dı ındaki üniversitelerde doktora programı,
ara tırma görevlisi (o zamanki adıyla “asistanlık”) kadrosu 
ile sınırlı bir e itimdi. Yani bölümler (o zamanki adıyla
“kürsü”ler) ancak bo  kadroları varsa doktora ö rencisi 
alabilmekteydiler. Ço unlukla bu sayı bir veya iki idi ve 
mevcut asistan “doçent” olmadan yeni kadro açılamazdı.
Bu durum, kütüphanecilik alanındaki ara tırma sayısını bir 
hayli sınırlıyordu. 
Hacettepe’deki Kütüphanecilik Enstitüsü “Doktora 
Programı” açtı ında, dı arıdan doktora çalı ması yapmak 
isteyenlere de bir olanak sa lanmı  oldu. Ku kusuz bu 
Programa, kütüphanecilik yüksek lisansını tamamlamı  az 
sayıda ö renci alındı. Program 18 kredilik ders alınmasını
ve özgün ara tırma içeren bir tez çalı masını
öngörmekteydi. Enstitünün ilk doktor unvanını almı
ö rencileri, sırasıyla, Nilüfer Tuncer, Phyllis L. Erdo an ve 
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Ülker Sanalan’dı. Bu ki iler daha sonra Bölümün ö retim 
kadrosunun çekirde ini olu turdular ve uzun yıllar de i ik 
düzeylerde ders verdiler. Doktora programının yüksek 
lisans programı kadar ayrıntılı dü ünüldü ünü ve çe itli
dersler içerdi ini savunmak zordur. A ırlık daha çok, 
özgün ara tırma niteli i ta ıması gereken, kapsamlı
tezdeydi.

Kısıtlı ö retim kadrosuna, A.Ü. Kütüphanecilik Bölümü 
ö retim üyelerinden hocalarımız sayın Prof. Dr. Osman 
Ersoy ve Prof. Dr. Berin Yurdado ’un destekleri dı ında,
Hacettepe Üniversitesi içinden de yardım geldi: 
Kütüphanecilik ve dokümantasyon konularında Dr. Adil 
Artuko lu, basım özellikleri konusunda merhum Dr. Vural 
Türker, yeni yeni gündeme giren bilgisayar teknolojisi 
uygulamalarında Ersay Gürsoy, her iki programda ders 
verdiler. Bölüm Ba kanımız merhum Prof. Dr. lhan Kum 
da, Genel Sekreterlik görevini tamamlayarak tam zamanlı
olarak e itime katkıda bulundu. Tülin Sa lamtunç ve 
Gülbün Baydur’un doktora çalı malarını tamamlamaları ve 
doktora çalı masını ngiltere’de bitiren Dr. rfan Çakın’ın
da e itim kadrosuna katılmasıyla Programa yeni dersler 
eklendi. Bu ö retim elemanlarından kimileri, daha sonra 
Bölümden ayrılmak durumunda kaldılar. Ama uzun yıllar
boyunca bu dar kadro, tüm zorluklara kar ın, üç farklı
düzeyde (lisans, yüksek lisans ve doktora) kütüphanecilik 
e itimini, ilkeleri gözetmeye çalı arak sürdürdü. 

Lisans Programı
ki yıllık bir yüksek lisans e itimi deneyimi, di er

Kütüphanecilik Bölümlerinden gelen mezunların alt 
yapılarında bazı eksiklikler oldu unu, özellikle, yabancı
dil, yeni teknolojiler ve bilimsel yöntemler konusunda 
yüksek lisans programı için yeterli olamayacaklarını
gösterdi.  Bunun üzerine dört yıllık bir lisans programı
açmak üzere çalı malara ba landı. Bu Programın felsefi 
temel ve ilkelerinin saptanmasında Thomas Minder’in yanı
sıra Dr. Benjamin Whitten de yardımcı oldu (Minder ve 
Whitten, 1975, s. 258-263). 

Lisans programı tartı ılmadan önce, e itimin bir yüksek 
okulda mı yoksa fakülteye ba lı bir bölümde mi yapılması
gerekti i kurucu grup tarafından hararetle tartı ıldı. Her iki 
eklin avantaj ve dezavantajları vardı. Yüksek Okul, 

yönetim ve bütçe harcamalarında ba ımsızlık demekti; ama 
o sıralarda, akademik olarak ikinci sınıf olmayı da 
kabullenmekti. Fakülteye (o sıralarda Edebiyat Fakültesi, 
“Sosyal ve dari Bilimler Fakültesi” adını ta ıyordu) ba lı
bir birim olmak ise, kararlarda ba ımsızlı ı bir ölçüde 
sınırlıyordu; Dekanlık, Fakülte Kurulu gibi karar mercileri 
araya giriyor; fakat e itim düzeyi Üniversitenin di er
birimlerinden farksız hale geliyordu. kinci eklin, 
kütüphanecilik e itimi, mesle i, ö retim elemanları ve 
ö renciler için daha yararlı oldu u sonucuna varıldı ve 
lisans programı ona göre açıldı. Yüksekö retim 
Kurulu’nun (YÖK) kurulmasından sonra Yüksek 
Okul/Fakülte ayrıcalı ı kalktı; ablon üniversite yapısı

gere i, Kütüphanecilik Bölümü, farklı e itim programına
kar ın, Edebiyat Fakültesine ba landı.

Lisans programının genel amacı “Her türlü kütüphaneyi 
ba arıyla yürütebilecek kütüphaneciler yeti tirmek”ti. Özel 
amaçları ise öyle sıralanıyordu: 

1. Yeni teknolojik geli meleri ö retmek; 

2. ngilizce ve Osmanlıcadan ba ka di er modern dilleri de 
ö retmek; 

3. Ö rencilerin, nadir eserleri ve ar ivleri
de erlendirebilmelerini sa lamak;

4. Bilimsel yöntemleri ö retmek; 

5. Kültür birikimlerini artırmak;

6. Kütüphanecilik ilke ve uygulamalarını ö retmek; ve 

7. Yüksek lisans ve doktora programlarına ö renci kayna ı
sa lamak (Minder ve Whitten, 1975, s. 260-268). 

Dört yıllık lisans programına ba lamadan önce, 
ö rencilerin Hacettepe Üniversitesinin tüm ö rencileri gibi 
ngilizce Hazırlık Okulunda bir yıl okumak ve sınavı

geçmek zorunlulukları vardı. Fazladan bir yıl okumak ve 
bir yıl boyunca yo un ngilizce e itimi görmek de, 
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünü di er iki 
bölümden farklı kılan bir özellik oldu. Uzayan e itime 
kar ın, ngilizce ö renmek ö rencilere çekici geldi ve 
Ö renci Seçme ve Yerle tirme Sınavında (ÖSYS) 
Hacettepe’yi öne çıkardı.

1974-1975 Akademik Yılı ba ladı ında, dil bildi i için 
Hazırlık Okulunu atlayan dört ö renci ile lisans e itimi 
ba ladı. Bu kadar küçük bir grupla ö retimin ba lanması,
programın de erlendirilmesi yönünde bir avantaj gibi 
gözükse de, ö renci sayısının azlı ı derslere gereken 
önemin verilmesini engelledi ve hem ö renciler hem de 
ö retim elemanları için bir dezavantaj oldu. Bu nedenle 
esas e itim bir yıl sonra Hazırlık Okulundan gelen 29 
ö renciyle ba ladı demek daha do ru bir saptama olacaktır.

Lisans programının di er kütüphanecilik bölümlerinin 
lisans programlarından farklı yönleri vardı: lk yıl kültür 
derslerine (Psikoloji, Bilim Tarihi, Sosyal Antropoloji ve 
Linguistik) ve statistik’e ayrılmı tı. Bu dersleri, ilgili 
Bölümlerden gelen hocalar veriyordu. Kütüphanecilik 
e itiminde bu da bir ilkti.  Birinci yıldan sonra, temel 
meslek dersleri yanında, Sistem Analizi, Elektronik Bilgi 

leme Giri , Bilgisayar Programlaması, Kütüphane 
Otomasyonu gibi teknoloji a ırlıklı dersler verilmeye 
ba landı. Kütüphanecilik ö rencileri bazı dersleri di er
bölümlerin ö rencileriyle (Mühendislik, Fizik gibi) birlikte 
aldılar. Bu uygulamanın amacı, hem ö rencinin kendini 
di erlerinden farklı bir konumda hissetmemesi hem de 
ileride hizmet verece i grupları çekirdekten -bilinçli 
olmasa da- tanıması idi. Bu da Bölümümüze özgü bir 
durumdu; sonradan di er Bölümlerce de uygulandı.

Programda dil konusuna a ırlık verilmi ti. Amaç, 
kütüphanecinin ngilizce yanında en az bir Batı dili 
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(Fransızca veya Almanca); bir de Osmanlıca’nın kökeninde 
olan dillerden (Farsça veya Arapça) birini, en azından eline 
aldı ı kayna ı de erlendirebilecek kadar ö renebilmesiydi. 
ngilizce dersleri azalarak da olsa devam etmekteydi.  

Böylece, kültürü geni , ngilizceye hakim, Batı ve Orta 
Do u dillerine a ina, meslek bilgisi sa lam ve teknolojik 
yeniliklerin bilincinde kütüphaneciler yeti tirilmesi 
amaçlanmı tı. Gerçekten de bu lisans programı, o günün 
ko ullarında donanımlı bir ku ak yeti tirdi ve meslek 
e itimine yeni bir yakla ım getirdi. Bu ilk yılların
mezunlarından kimileri, sonradan akademik kadroda yer 
aldılar. Bunlar arasında, Fahriye Gündo du, merhum Salih 
Gürbüz, Nazan Uçak, Ya ar A. Tonta, nci Önal, Serap 
Kurbano lu, Bülent Yılmaz ve Mehmet Emin Küçük de 
bulunmaktaydı.

Akademik Program Anahattında (Hacettepe, 1973) 
öngörülen, programların de i en dünya ko ulları ve 
kütüphanecilik e itimi gözetilerek, sık sık ve mümkünse 
geli mi  ülkelerden gelecek uzmanlar tarafından
de erlendirilmeye tabi tutulması ilkesi, 1976’da UNESCO 
aracılı ıyla gelen Maurice Gelfand’la sa landı. 1977’de 
raporunu sunan Gelfand, lisans programını ba arılı bulmu ;
ancak “staj” eklenmesinin yararlı olaca ını belirtmi tir
(Gelfand, 1977). Bunun üzerine tüm derslerin içerikleri tek 
tek gözden geçirilerek de erlendirildi ve lisans e itiminin 
3. yılına, kütüphane i lemlerinin uygulamalarını görmek, 4. 
yılına bu uygulamaların kütüphane türüne göre nasıl
yorumlanabilece ini kavramak üzere iki staj eklendi. Yazın
veya sömestr tatillerinde yapılması beklenen stajlar bir ay 
süreliydi. Stajların hem ö retim elemanlarının hem de staj 
yapılan kütüphanedeki sorumlu kütüphanecinin 
denetiminde olmasına büyük özen gösterildi. Böylece 
ö renci, teorik olarak ö rendiklerini uygulamaya geçirme 
ansını ve zevkini elde etti. Uygulama yaptırılan 

kütüphanedeki meslekta lar da, gelece in kütüphanecilerini 
tanıma ve e itme fırsatını buldular. En önemlisi, mesle in 
bir bütün oldu u, ö rencilerin yeti tirilmesinde sadece 
Kütüphanecilik Bölümü ö retim elemanlarının de il,
uygulamadaki kütüphanecilerin de sorumluluklarının
bulundu u mesajının verilmesiydi. Sanırım, stajları bu 
ciddi yakla ımla ele almak ve de erlendirmek de Hacettepe 
Kütüphanecilik Bölümüne özgüydü. 

lk gözden geçirme 1979-1980 ders yılında uygulamaya 
konuldu. Ancak 1981 yılında Yüksekö retim Yasası
yürürlü e girip, “merkeziyetçilik” ilkesi önem kazanınca,
benzer programlar arasında %70 oranında ortak derslerin 
bulunması zorunlulu u getirildi. Bunun üzerine üç 
kütüphanecilik bölümünün yetkili ö retim üyeleri, 1983-84 
ö retim yılında biraraya gelerek, lisans programlarını
gözden geçirdiler. YÖK’ün bu ilkesindeki amaç, yatay 
geçi  yapacak olan ö rencilerin, farklı e itim 
programlarından ötürü zarar görmemeleriydi. 
Hacettepe’nin lisans programı, di er bölümlerin 
sorumluları tarafından büyük ölçüde benimsendi. Ancak bu 
arada YÖK Yasası gere i Hazırlık Okulu uygulaması

kütüphanecilik ö rencileri için kaldırıldı. Lisans programı
içindeki ngilizce derslerine a ırlık verilmesine çalı ıldıysa
da, bu yıllarda mezun olanlar iyi bir yabancı dil e itimi 
alamadılar.

1980’li yıllarda bilgi teknolojisinin hızla geli mesi ve 
teknolojik uygulamaların kütüphanelere girmesi, yeni bilgi 
ortamlarının ortaya çıkması, bunun sonucunda lisans 
programına hem geleneksel hem de ça da  kütüphanecili e
yer veren dersleri sı dırmak kredi ve zaman açısından
sorun yaratmaya ba ladı. Ayrıca “ar iv” konusu da 
ülkemizde giderek önem kazandı. Bu geli meler yeni 
gözden geçirmelere zemin hazırladı. Bundan sonraki 
geli meler, 20 yıldan fazla Bölüm Ba kanlı ı yapmı  olan 
ve ülkemizdeki kütüphanecilik e itimi ve mesle indeki 
evrimde büyük payı olan de erli arkada ım Prof. Dr. rfan
Çakın’ın bildirisinde ayrıntılı olarak verilmektedir. 

Sonuç
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün ilk on 

be  yılını de erlendirecek olursak; Bölümün kurulu unda
belirtilen ilkelere uygun hareket edildi ini; yani de i en
dünyada de i en kütüphanecilik e itimi anlayı ının
izlendi i ve benimsendi ini, bunu programlara yansıtmak 
için sürekli çaba gösterildi ini söyleyebiliriz. Ö retim 
elemanlarını ça da  de er ve bilgilerle donatmak için, yurt 
dı ında ve içinde, tüm zorluklara kar ın e itmek amacıyla
her türlü gayret gösterilmi tir. Ö retim elemanlarının
kimileri doktora çalı malarını yurt dı ında tamamlamı ;
kimileri kısa süreli kurs ve seminerlere, bilgilenme 
toplantılarına gönderilmi ; yurt içinde ise meslekle ilgili 
çe itli toplantılara, dernek ve kütüphane/dokümantasyon 
merkezi kurma çalı malarına katılmaları için 
özendirilmi lerdir. Nitelikli e itimin nitelikli hocayla 
ba ladı ı gerçe i asla göz ardı edilmemi tir. Bütün bu 
çabaların sonucunda, Hacettepe Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümü mezunları, donanımlı e itimleriyle 
meslek piyasasında tercih edilen lider kütüphaneciler 
olmu lardır. Bölüm, ülkemizdeki di er meslek birimlerine 
de önderlik etmi , program de i ikliklerinin alt yapılarını
hazırlayan lokomotif gücü olu turmu tur. Bundan sonraki 
yıllarda, bu özelli i daha da belirginle mi tir.

Geriye baktı ımızda, ilkeler arasında
gerçekle tiremediklerimiz de vardır: Bunlardan biri, 
uygulama alanındaki kütüphanecilere düzenli sürekli 
e itim sunmaktır. Ö retim kadrosunun sınırlı ve ders 
yükünün a ır olması, akademik personelin yapmak zorunda 
oldu u kendi çalı maları, bu ilkenin 
gerçekle tirilebilmesine engel olmu tur. Bunda YÖK’ün, 
her yıl Bölüme alınan ö renci sayısını, bütün kar ı çabalara 
ra men yüksek tutmasının ve Bölümün fiziksel 
olanaklarının (sınıf sayısı, bilgisayar laboratuvarının
kapasitesi, ö retim gereçlerinin azlı ı vb. gibi) kısıtlı
olmasının da büyük payı vardır. Yine de bu ilk yıllarda bu 
alanda da elden geldi ince çaba gösterilmi tir.
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Son olarak, kütüphanecili imizin bu bilim yuvasını kuran 
ve bugün manen aramızda olduklarına inandı ım, ba ta Sn. 
Prof. Dr. lhan Kum’u, Dr. Vural Türker’i, Bay Thomas 
Minder’i, ilk ö renci ve ara tırma görevlilerimizden Yrd. 
Doç. Dr. Salih L. Gürbüz’ü saygıyla ve rahmetle anarken, 
di er kurucu arkada larımı ve Bölümde inanılmaz bir 
gayretle çalı an meslekta larımı selamlayarak onlara 
esenlikler diliyorum. Hacettepe mezunu olan ve olmayan 
tüm kütüphanecilere, ö rencilere ve bütün konuklarımıza
sevgi ve saygılarımı sunarım. 
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