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Genel Başkanın Mesajı / Message from Chairman
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği Açılış
Konuşması
Opening Speech of 70th Establishment Anniversary of Turkish Librarians’
Association*
Ali Fuat Kartal**

Sevgili Meslektaşlarım, TKD’nin 70. yıl kutlama etkinliğine hoş geldiniz hepinizi sevgiyle
selamlıyorum. 70. yıl etkinliğine Ankara dışından gelen hocalarımıza, şube başkanlarımıza ve
meslektaşlarımıza ayrıca hoş geldiniz diyor; etkinliğin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve
TKD’ye yeni değerler katmasını diliyorum.
Değerli Konuklar,
70. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız derneğimize 1990 yılında üye oldum. Aynı yıl
TKD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu üyeliği ile başlayan dernek maceram 29 yıldır devam
etmektedir. Amatör bir ruhla ve gönüllü olarak yürütülen dernek çalışmalarını eleştirmek ne
kadar kolay ise dernek yönetimi ile işbirliği içerisinde bir şeyler üretmek de bir o kadar zordur.
“Bir şeyler yapalım” diyenlerin bile; bakıyorsunuz söyledikleri şeyler sözde kalabiliyor.
Bunun nedeni ne olabilir?
Sadun Aren hoca bu konuda mealen şöyle demiş: “Bizim halkımız kavga var dense
hemen koşar ama her gün sektirmeden şu saksıya bir bakraç su dökülecek dense, iki gün sonra
o iş tavsar.”
Evet, maalesef böyle bir sorunumuz var. Gösterişli olmayan, zevk ve heyecan
vermeyen, nitelikli de görünmeyen, istikrar ve devamlılık isteyen işlere maalesef gelemiyoruz.
Elbette bu durumun bizim kültürel yapımızla da bir ilişkisi vardır. Maalesef kimse
kendinden başkasını beğenmiyor. Kibir, kendini üstün görme, bizden olanı yüceltip bir
başkasını değersiz görme sığlığına saplanıp kalıyoruz. Sanırım bu tür işlerin büyük bir özveri
gerektirdiğini ancak bu çalışmaların içerisinde yer alanlar biliyor.
Sevgili Meslektaşlarım;
Kurumları korumak, onları yaşatmak kolay değildir. Hele bütün değerlerin yerle yeksan
olduğu günümüzde daha bir zordur. Birazdan eski Genel Başkanlarımızla birlikte TKD’nin 70
yıllık sürecinin belirli bir dönemini birinci ağızdan değerlendireceğiz. TKD’yi 70 yıllık süreçte
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yaptıkları ya da yapamadıkları konusunda eleştirebiliriz. Ancak çok partili hayata geçmemizle
birlikte neredeyse her on yılda bir kesintiye uğrayan demokrasimizi hatta uğramadığı
zamanlarda da ne kadar demokratik bir düzene sahip olduğu tartışılan bir Türkiye’de, TKD sivil
toplum örgütü olma gayreti içeresindedir.
Bildiğiniz gibi TKD 1961 yılında tüzük değişikliğine giderek, şubeler şeklinde
örgütlenmiştir. Uzun yıllar bir iki şube dışında şubeler bulundukları ilin halk kütüphanelerini
yaşatma derneği gibi çalışmışlardır. Zaten şube yönetimleri de büyük oranda halk
kütüphanelerinde çalışan meslektaşlarımızdan oluşmaktaydı. Tabii bu durum TKD Şubelerinin
kendi bulundukları ilde alanları ile ilgili konularda dahi sivil bir duruş göstermesinin önündeki
en büyük engel olmuştur.
Değerli meslektaşlarım, dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer konu da belediye
kütüphaneleri konusu. Gerçeği son zamanlarda medyada işten çıkarmalar ve sürgünlerle
gündeme gelse de belediyelerin kütüphane kurma çalışmaları mesleğimiz açısından olumlu bir
gelişme olmuştur. Derneğimizin de paydaşı olduğu Herkes İçin Kütüphane Projesi ile proje
kapsamındaki kütüphanelere önemli oranda altyapı desteği ve kütüphane çalışanlarının
eğitimine katkı sunulmuştur. Ayrıca dernek olarak belediye kütüphanelerinde çalışanların
eğitimine yönelik bölge seminerleri yapmaya başladık. Ancak bu kütüphanelerin büyük
çoğunluğunda maalesef kütüphaneci istihdamı konusunda henüz beklenen düzeyin çok altında
bir yerdeyiz.
Kütüphanecilerin istihdamından söz açmışken, son yıllarda bütün kamu
kütüphanelerinde yıllık kütüphaneci istihdamı 30 kişiyi geçmemiştir. İçinde bulunduğumuz yıl
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün sözleşmeli olarak 500 kütüphaneci alacak
olması, mesleğimiz ve halk kütüphaneleri açısından son derece önemli bir gelişme olmuştur.
Umarım bu yılın sonuna kadar alımlar gerçekleşir...
Değerli meslektaşlarım, hiç kuşku yok ki, TKD bundan sonra da meslektaşlarının özlük
hakları ve mesleki gelişimleri için mücadele edecek, düşünce özgürlüğünü savunacak, sansüre
ve kitap yasaklarına karşı tutum almaya devam edecektir. Son olarak şunu belirtmek istiyorum;
Yönetim Kurulu olarak 70. yıl etkinliklerini planlarken Milli Kütüphanenin salonları etkinlik
yapacağımız gün boş ise Milli Kütüphanede yapalım diye düşünmüştük. Milli Kütüphanedeki
meslektaşlarımıza salonu kullanmamız konusunda gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum.
Bu teşekkürü söylemişken bir konunun daha altını çizmek istiyorum; Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile olan ilişkilerimizi her iki kurumun da kimliklerine zarar gelmeyecek şekilde
yürütme çabası içerisindeyiz. Bir sivil toplumu örgütü olarak, elbette gördüğümüz aksaklıkları
dile getirirken bunu, sorunların çözümüne katkı sağlayacak bir anlayış içerisinde yaptığımızın
bilinmesini isterim.
Değerli Konuklar,
Bildiğiniz gibi Milli Kütüphaneyi kuran meslek büyüklerimiz, Türk Kütüphaneciler
Derneğini de kurdular. Bu nedenle TKD’nin 70. kuruluş yıldönümünün Milli Kütüphanede
kutlanması anlamlıdır. Bu bağlamda, az ya da çok TKD’nin 70. yılına ulaşmasına katkısı olan
herkesi şükranla anıyor, sözlerimi 70. yıl kapsamında üniversitelerimizin Bilgi ve Belge
Yönetimi (BBY) bölümleri öğrencileri arasında düzenlediğimiz slogan yarışmasında birinci
seçtiğimiz Medeniyet Üniversitesi BBY 3. Sınıf öğrencisi Mihriban Altunkaynak’ın sloganı ile
bitirmek istiyorum: “Kimsesizleşmemek İçin En Güzel Çözümdür: TKD”.
Genç meslektaşımız bir sloganla TKD’nin bizim için ne anlam ifade etmesi gerektiğini
çok güzel özetlemiş. Kendisi bugün İstanbul’dan geldi ve aramızda, genç meslektaşımıza bir
alkış rica ediyorum.
Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

