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Yayın Yönetmeninden
Editorial
"insan gönülii dibi olmayan bir deniz gibidir;
bilgi onun dibinde yatan inciye benzer
insan inciyi denizden çıkarmadıkça,
o ister inci olsıın-ister çakıl taşı,jarketnıez”
Yusuf Hâs Hâcib
Kııtadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi)
1069/1070

50 yıldır, insanların gönlündeki inciyi çıkartan ve sergileyen bir derginin altın yı
lını, onun “yayın yönetmeni” olarak yaşamak, sanıyorum pek az insanın tattığı
onur verici bir his. Dileğim, bir 50 yıl sonra, derginin 100. yaşında bu onuru taşı
yan meslektaşımın yaşadığı hissi, benim şu an yaşadıklarımla paylaşabilmek.
Garip bir his... Bir yandan sözcüklerle ifade edilemeyen onur ve gururu taşırken
diğer yandan da dergimizi onca yıl, çok daha zor koşullarda yaşayan ve yaşatan
büyüklerimiz karşısında mahcubiyet duyuyorum; yüreğimde taşıdığım bütün gü
zel hislerimi ve minnet duygularımı kabul etmelerini diliyorum.
Yayıncılığın en belirgin karakteristiği, kuşkusuz yaratıcılıktır. Escarpit, ya
yıncıya “ebe” sıfatını yakıştırmıştır. Gerçekten de ortada bir doğum olayı söz ko
nusudur; bu sebeple her doğum gibi sancılı ve risklerle doludur. Bilim adamı,
düşünür ya da sanatçı, yapıtı yaratır; ama onu dünyaya getiren yayıncıdır. Bir
düşün adamı ya da sanatçının yapıtı yayınlanmayıp topluma inmeseydi, yaratı
nın önemi, yaratıcısıyla sınırlı kalırdı. İşte Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk
Kütüphaneciliği dergisi ile 50 yıldır bu biricik olguyu, “doğum olayını” okurları
için gerçekleştiriyor, yazar ve okurları ile doğum sonrası mutluluğu paylaşıyor
ve dergiyi yaşatmaya çalışıyor.
50 yaşın olgunluğu; ama hem genç, hem de deneyimin ona kattığı ve güzel
leştirdiği çizgileriyle sapasağlam bir dergi duruyor karşımızda: Türk Kütüphane
ciliği.
Derginin dünyaya gelmesi ve büyümesi sürecinde, şimdiye kadar ona emek
veren 18 Yayın Yönetmeni ve 50 Yayın Kurulu üyesine ve bugün yine pek az in
sanın yaşadığına inandığım, dayanışmanın en iyi örneğini bana yaşatan çok sev
gili çalışma arkadaşlarım Sayın Ali Çan’a, Sayın Tayfun Gülle’ye ve Sayın Erol
"kişi köngli tiipsiiz tengiz teg durur
bilig yinçü sanı tüpinde yatıır
tengizdin çıkarmasa yinçü kişi
kerek yinçü bolsun kerek say taşı" (Gülensoy, 1970: 158)
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Yılmaz’a, Dernek Başkanlarına, Yazı Değerlendirme Kurulu üyesi olarak emek
ve katkılarım hiçbir zaman esirgemeyen değerli hocalarımıza, entelektüel çaba
ları ile derginin iç dünyasını besleyen bilim adamı ve araştırıcılara; bugün 800
aboneliği ile olduğu gibi, geçmişte de dergiye en fazla aboneliği ile maddi an
lamda en büyük desteği veren ve derginin Anadolu’nun her köşesine dağılımını
olanaklı kılan Sayın Gökçin Yalçın’ın şahsında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne ve Kültür Bakanlığı’na, bugün sayısı 125’e ulaşan kurum, kişi ve öğrenci
düzeyindeki abonelerimize, masaüstü yayıncılık işlerinde olağanüstü katkılarıy
la her zaman yanımızda olan, bugün, Sayın Bahadır Barut şahsında emek veren
tüm sevgili öğrencilerimize, derginin elektronik versiyonu için çabalarını esirge
meyen Sayın Faik Demirbaş’a, derginin 50 yılını sayısal ortama aktaran ve veritabanım geceli gündüzlü çalışmalarıyla oluşturan Sayın Levent Ertürk’e, yine
bugün derginin baskı işlemini büyük özveri ve titizlikle gerçekleştiren sevgili
Devrim Akçaoğlu şahsında, Detamat çalışanlarına ve geçmişte bu çabayı göste
ren tüm matbaa sahibi ve çalışanlarına, teşekkür ve şükran borçluyuz.
Bugün hem basılı, hem de elektronik ortamda yayınlanan dergimiz, kurum
sallaşmış yapısı ve kalitesi ile uluslararası standartlara uygun nitelikleri taşımak
tadır. Derginin söz konusu kimliği ve niteliği, uluslararası düzeyde de tescil edil
miş ve dünyanın kütüphanecilik ve enformasyon bilimi dergi literatürü içinde
yerini alarak uluslararası indekslerde ve web ortamındaki önemli tarama motor
larında taranır hale gelmiştir. Derginin 50. yılına armağan olarak sunduğumuz,
50 yıldır yayınlanan tüm makale ve haberlere, anahtar kelime ve yazar adların
dan tarama yoluyla tam metin erişimi olanaklı kılan veritabanım da yeni içeri
ğiyle bu yıl kullanıma açtık. İçerikte 200 sayı, yaklaşık 2.000 makale ve 20.000
sayfa bulunmaktadır.
Yaşı ve taşıdığı nitelikleriyle bugün Türk Kütüphaneciliği dergisi, dünya
mesleki dergi literatürünün ilk 30 dergisi arasında bulunmaktadır. Bu gurur ve
onur hepimizin. 50. yılın kutlu olsun, çok yaşa Türk Kütüphaneciliği.
Bugün, ben, ayrıca bu onurlu görevi onurlu bir şekilde bir başka meslektaşı
ma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu mutluluğu yaşatan herkese bir kez
daha teşekkür ediyorum.
Derginin 3. sayısını, 50. yılına armağan olarak, kendisini, Türk Kütüphaneci
liği (eski adıyla Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni) dergisini, geçmişten bu
güne irdeleyen yazılara ayırdık ve “50. Yıl Özel Sayısı” olarak belirledik. Bu sa
yıda yer alan yazılar, 5-6 Eylül 2002 tarihleri arasında düzenlenen “Türk Kütüp
haneciliği Dergisinin 50 Yıllık Serüveni (1952-2002)” adlı sempozyumda sunu
lan bildirilerin gözden geçirilmiş’biçimlerini ve “sempozyum tartışma tutanakla
rını” içermektedir. Sempozyumda, geçmişte ve günümüzde derginin yapılanışına tanıklık eden ve çalışma dönemlerinde derginin kilometre taşı sayılan yeni
likleri başlatan yayın yönetmenleri, derginin gelişim sürecindeki deneyimlerini
aktarmışlardır. Ayrıca derginin kuramsal altyapısı ve içeriğini irdeleyen çalışma-
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lanyla bilim adamlarımız, çok özgün bildirilerinde, yayın hayatını simgeleyen
bir resim üzerinde derginin yerini belirlemişlerdir. Değerli meslektaşlarımızın ve
konuklarımızın soruları ve katkıları da kayda alınmış ve böylece dergiyle ilgili
olumlu ve/veya olumsuz saptamalar, istekler ve öneriler, dergiyi konu edinen bu
sayıda, gelecek kuşaklara da aktarılmak üzere kayıtlı hale getirilmiştir. İlgi ve
değerli katkıları için bildiri sunan ve görüşlerini aktaran tüm meslektaşlarımıza
teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.
Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal
Genel Yayın Yönetmeni
ogurdal@humanity.ankara.edu.tr
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“Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin 50 Yıllık Serüveni (1952-2002)”
Sempozyumu tıda Çekilen
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