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mokratik hak olarak tan›mlan›yor. Öte yandan özellikle
çal›ﬂan orta s›n›flar için bir tür f›rsat eﬂitli¤i olarak sunulan bilgi teknolojileri hizmetleri tamamen ücretsiz de¤il
ve ücretli bilgi siteleri yak›n gelecekte kendilerini daha
fazla meﬂrulaﬂt›racak gibi görünüyor.
Bilgiye ve iletiﬂim teknolojilerine geniﬂ toplum kesimlerinin bu denli kolay ve konforlu eriﬂiminin öngörülebilecek
nesnel sosyolojik sonuçlar› aras›nda, insanlar›n kentsel
ortak mekânlar yerine evlerinde zaman geçirmesi ve bireyselcilik say›labilir. Meydanlar›n, sokaklar›n de¤iﬂen
yaﬂam kal›plar› ve yeni toplumsal alg›lamalarla farkl›laﬂan iﬂlevleri ve do¤alar› hakk›nda söylenecek çok ﬂey
var. Ancak ayn› çerçevede yap› tipolojileri söz konusu
oldu¤unda kütüphane yap›lar› kendine özgü nitelikleri
ve anlam› ile öne ç›k›yor.

Basitçe söylemek gerekirse, kütüphaneyi ontolojik olarak sorgulayan bu tür argümanlar konuyu, ba¤lam›na
yabanc›laﬂm›ﬂ bir iﬂlevcili¤e indirgeyerek, çok önemli
olan anlam ve temsil boyutunu gözden kaç›r›yorlar:

Kültürel ve toplumsal kal›plar›n önemli ölçüde ve süratle de¤iﬂmesinin mimari tasar›m›n bilgisini, prati¤ini ve
alg›lan›ﬂ›n› da dönüﬂtürdü¤ünü kabul etmeliyiz. Mimari
tasar›m›n bilgisinin ve alg›lan›ﬂ›n›n de¤iﬂmesinin sonuçlar›n› temelde “mimari tasar›m sorunsal›n›n tan›m›”
ve “mimari tasar›m yöntemi” ile “mimarinin anlam›” gibi
iki farkl› yaklaﬂ›m üzerinden ele almak mümkün olabilir.
Gerek tan›m, gerek anlam üzerinden irdelendi¤inde ise
“kamusal mekân” günümüzün en belirleyici tasar›m sorunsal› olarak öne ç›k›yor. Yine de di¤er tipolojilere benzer biçimde ça¤daﬂ kütüphaneler de do¤al olarak okuma ve kitap mekân›n›n yan› s›ra bilgi teknolojilerine eriﬂim için de mekân ve teçhizat bar›nd›r›yor. Kütüphanenin farkl› mekânlar›n›n fiziksel ifadesi, bu mekânlar aras›ndaki iliﬂki ve etkileﬂim, geçiﬂ ve dolaﬂ›m, kütüphanenin bulundu¤u ba¤lamla kurdu¤u iletiﬂim ve kentsel/do¤al çevreye sa¤lad›¤› katk› gibi özellikleri tasar›m kalitelerini belirliyor. Bu nitelikler iﬂlevsel oldu¤u kadar sevgisel ve duygusal ölçütlerle de¤er kazan›yor.

Kütüphaneler, yaln›zca kitap depolanan ve kitap okunan yer olman›n ötesinde, insanlar›n bir araya geldi¤i,
buluﬂtu¤u ve kentlerin aﬂ›r› ticarileﬂmesinden kurtulmay› baﬂarm›ﬂ kamusal bir mekân ve kültürel bir simge

Günümüzde, tüm dünyada, kültür ve kent yaﬂam›n›n
vazgeçilmez bir parças› ve çok boyutlu kamusal mekân
niteli¤ine sahip kütüphane yap›lar›n›n, gerek mimari
proje yar›ﬂmalar›, gerek özgün ça¤daﬂ mimari tasar›m-

Bilgi teknolojileri ve elektronik medyan›n yayg›nlaﬂmas›
ile kütüphanenin art›k bir bina tipolojisi olarak “ortadan
kalkaca¤›n›” öngören düﬂüncelerin (Peter Davey, 1998)
yanl›ﬂl›¤› art›k kabul ediliyor. Yine de kütüphanenin klasik iﬂlevlerini büyük ölçüde yitirdi¤i ve karﬂ›lad›¤› gereksinimlerin sanal ortamda çok daha etkin biçimde çözülebilece¤i türünden argümanlar etkinliklerini koruyor ve
ça¤daﬂ kütüphanelerin kavram, düﬂünce, mekân ve bina olarak yeniden tan›mlanma ve yorumlanma gere¤ini
gündeme taﬂ›yor.
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olarak çok büyük önem taﬂ›yor. Günümüzde insanl›k tarihinin hiçbir döneminde olmad›¤› kadar fazla kitap yaz›l›yor, bas›l›yor ve okunuyor. Tüm zamanlar›n kat be kat
üzerinde say›larda araﬂt›rma yap›l›yor ve bilgi üretiliyor.
Bugün ulaﬂt›¤›m›z elektronik ve biliﬂim teknolojileri ile
dahi üretilen tüm bilgiyi ve kuram› say›sallaﬂt›rmak hem
nicelik, hem nitelik olarak, yaz›l› sözün önemi, bilgilenmeye karﬂ› ö¤renmenin üstünlü¤ü ve okurla metnin iliﬂkisi gibi kitab›n bar›nd›rd›¤› de¤erleri tam olarak temsil
edemiyor. Kitap bir bilgelik an›t› ve entelektüel/kuramsal
söylemin temsili olarak anlam›n› ve önemini koruyor.
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Bilindi¤i gibi, 2010 y›l› ‹stanbul Avrupa Kültür Baﬂkenti
sanat ve kültür projeleri çerçevesinde “‹stanbul Kütüphanesi Projesi” tarihî Rami K›ﬂlas›’nda ve k›ﬂlan›n yan›ndaki arsada ‹stanbul Kütüphanesi’nin kurulaca¤›n›n
aç›klanmas› ile gündeme geldi ve böylesi bir paylaﬂ›m›n
ve sinerjinin sa¤layaca¤› katk›lar ile ‹stanbul, yaln›zca
bir yap› olman›n ötesine geçen, tüm toplumsal kesimleri kendine çeken çok boyutlu bir kültür simgesine, bir
“merkez” kütüphaneye ve daha verimli, daha demokratik ve ço¤ulcu bir kültürel ortama kavuﬂabilir. Do¤al olarak “Merkez Kütüphane” kavram›, tan›m› gere¤i, merkezden çepere do¤ru yay›lan farkl› büyüklük ve özelliklerde çok say›da kütüphaneden oluﬂan bir örgütlenmeyi
ve altyap›y› da içerir. “‹stanbul Kütüphanesi” projesinin
bu anlamda geniﬂ kapsaml› ve uzun erimli olarak planlanmas› ve yaﬂama geçirilmesi hepimizin ortak dile¤i ve
gerçek bir gereksinimidir.
Sonuç olarak mimari tasar›m soyut bir iﬂlev sorunsal›
de¤il, kültürel ve toplumsal de¤erlerin etkili ve anlaml›
biçimde ifade edilmesidir. Bilgi toplumunda, bilginin öngörülemeyen h›z ve ölçekte paylaﬂ›ld›¤› ve üretildi¤i günümüzde kütüphane yap›lar›n›n öneminin ve iﬂlevinin
devam etmesi, kamusal mekân ve demokrasi kavramlar› üzerinden okunabilir: Kütüphane mimarisi belki de
tüm zamanlarda oldu¤u gibi ama daha belirgin biçimde
günümüzde politik bir eylem olarak kendini yeniden tan›mlamakta ve üretmektedir.
***
“Kütüphane” temal› dosya kapsam›nda, çok boyutlu kamusal mekân niteli¤iyle, kültür ve kent için belirleyici
öneme sahip kütüphane yap›lar›n›n, gerek mimari proje
yar›ﬂmalar›, gerek özgün ça¤daﬂ mimari tasar›mlarla
gündemde olan, kendini yeniden üretme, tan›mlama ve
kavramsallaﬂt›rma sürecine yak›ndan bakmay›, konuya
farkl› aç›lardan yaklaﬂan yaz›larla, kütüphane tasar›m›n›n, günümüzde de¤iﬂen koﬂullar›, anlam›, yeni e¤ilimler ve kütüphanelerin gelece¤i gibi farkl› boyutlar›n›, ço¤ulcu bir anlay›ﬂla yans›tmay› amaçlad›k.
Bir derleme olan “Kütüphane Yap›lar›n›n Mekânsal Evrimi” baﬂl›kl› ilk yaz›da, kütüphanelerin mekânsal evrimi
mimarl›k tarihi içinde irdeleniyor.
Hasan Kesero¤lu, “Kütüphanenin De¤iﬂen Mimarisi”
baﬂl›kl› makalesinde, teknolojide yaﬂanan büyük ve h›zl› geliﬂmenin kütüphane tasar›m›nda gerek bina, gerek
kavram ve iﬂlev olarak yol açt›¤› köklü de¤iﬂimleri ele
al›yor. Rami K›ﬂlas›’nda yap›lmas› düﬂünülen ‹stanbul
Kütüphanesi’nin yürütülüﬂüne eleﬂtiri getirilen yaz›da ki-
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larla gündemde olan, kendini yeniden üretme, tan›mlama ve anlamland›rma sürecine yak›ndan bakmak, özgün toplumsal / bireysel katk›lar› irdelemek ülkemizde
özellikle ‹stanbul için sürmekte olan “‹stanbul Kütüphanesi “ tart›ﬂmalar›na yeni bir bak›ﬂ aç›s› kazand›rmak
anlam›nda da her zamankinden daha yararl› olabilir.

tap-bilgisayar uyumunu yeni kütüphane yap›lar› kavram›n›n temel belirleyicisi olarak tan›mlayan Kesero¤lu,
de¤iﬂimin vaat etti¤i potansiyel olanaklar› ve olumlu sonuçlar› vurguluyor.
“Bilginin Toplanma Mekân›: Kütüphane Binalar›” baﬂl›kl›
makalede Berrin Küçükcan, tüm kütüphanelerin ortak
gereksinimi olan “mekân”› ve kütüphane mekân›n› biçimlendiren nesnel ve öznel koﬂullar› irdeliyor. Yazar,
kullan›c›lar›n farkl› özellikleri, de¤iﬂen koﬂullar ile gereksinim, de¤erlendirme, iletiﬂim, yönetim ve geliﬂim kavramlar›n› kütüphane binalar› özelinde ele al›yor.
Sevinç Hadi, ‹stanbul’da kullan›lmakta olan çok önemli
bir kütüphane yap›s›n›n, Bo¤aziçi Üniversitesi Aptullah
Kuran Kitapl›¤› binas›n›n mimar› olarak yap›lar›n tasar›m sürecini anlat›yor.
S›rmahan Tunç’un derledi¤i seçkide, dünyan›n farkl›
yerlerinde, farkl› özellik, ba¤lam ve ölçeklerde gerçekleﬂtirilmiﬂ kütüphane binalar› örnekleri yer al›yor.
Ayla Ayy›ld›z Potur, “Sessizlikten Oyunlaﬂan Mekânlara: Özgürleﬂtiren Ö¤renme Mekânlar› Olarak Çocuk Kütüphaneleri” baﬂl›kl› makalesinde kütüphanenin kamusal niteli¤i ba¤lam›nda, kent içinde farkl› bir grup olan
çocuklar aç›s›ndan kütüphane tasar›m›n› ele al›yor. De¤iﬂen toplumsal yap› çerçevesinde çocu¤un toplumsallaﬂma ve kent yaﬂam›na kat›lma süreci içinde çocuk kütüphanesi tasar›m›n›n önemini aç›kl›yor.
“Kültürel Çeﬂitlilik Politikalar›nda Kütüphanelerin Rolü;
UNESCO/IFLA Bildirgeleri” baﬂl›kl› makalesinde Pelin
Gökgür, farkl› aktörlerin yer ald›¤› kültürel bir ortam olarak kütüphane olgusunu irdeliyor. Kütüphanelerin kültürel bellek ve kültür unsurlar›n›n süreklili¤i aç›s›ndan
önemini aç›kl›yor ve UNESCO ve IFLA’n›n kütüphane
ile ilgili bildirgelerine yer vererek kültürel çeﬂitlilik
politikalar› aç›s›ndan yorumluyor.
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Dossier:
Library Buildings
Architectural design is not an abstract problematic of function, but it is rather an
act of expressing the cultural and social values in an efficient and substantive
way. The ongoing significance and the function of the library buildings in today’s
information society where the information is produced and shared in an
unforeseeable speed and scale can be read in terms of the concepts of public
space and democracy: The architecture of library is redefining and reproducing
itself as a political action today in a more prominent way than ever.
As they have distinctive importance for urban culture with being
multidimensional public spaces, the dossier aims at focusing on the process of
reproduction, redefinition and conceptualization of library buildings which come
often to the agenda through unique contemporary architectural designs or
architectural design competitions. The articles approaching the issue from
different aspects intend to reflect the different dimensions of libraries such as the
changing conditions and meaning of library design, new trends and the future of
them. We also hope to bring a new point of view to the ongoing discussions
about the ‘Istanbul Main Library’.
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