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The editorial of the present issue is devoted to the former chair of the Turkish Librarians'
Association Professor Dr. Necmeddin Sefercioğlu (1931-2019) who held this position for the
longest period of time so far. The volume pays tribute to his memory with various texts of
professional and personal appraisals written by his former colleagues and students.
Değerli Okurlarımız,
2020 yılının ilk sayısını sunduğumuz Mart ayında ülkemizin ve dünyanın içinden geçmekte
olduğu, uzun ve zorlu bir süreci hepimiz yaşıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin
yönetim merkezi olan Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan, aradan geçen yaklaşık üç
aylık süreçte neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 ismi verilen bir virüsün
neden olduğu COVID-19 adlı salgın hastalık ülkemizin de kapısını çaldı. Büyüklerimizin
çocukluk yıllarına ilişkin buruk anıları arasında yer alan seferberlik yıllarının acı
yaşanmışlıklarının yanı sıra, kolera, tifo, verem gibi salgınların neden olduğu yıkımları
kendilerinden merakla ve biraz da masalsı bir havada dinlerdik. Artık hayatta olmayan
büyüklerimizin geçmiş yıllarda yaşadıkları çeşitli zorlukların nelere mal olduğunu o yaşlarda belki de- çok iyi kavramadığımızı iş başa gelince anlıyoruz.
Değerli Okurlarımız,
Dünya, küresel salgınla birlikte sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları tam
olarak kestirilemeyen bir sürece doğru gidiyor. Bu süreci, ülkemiz özelinde akıl, pozitif bilim,
sükûnet ve sabırla yönetmek hepimiz için temel bir görev ve zorunluluktur. Panik yapmadan
ancak salgını önemsememek gibi bir aymazlığa da düşmeden yaşam tarzımızı olağanüstü
duruma uygun hale getirerek hayatımızı sürdürmek zorundayız. Bu süreçte yegâne ümit ve
beklentimiz Çin, İtalya ve İran’da olduğu gibi büyük kayıplar vermeden yaz aylarına ulaşmak
ve Haziran sayımızı “geçmiş olsun” dileklerimizle sizlere sunmaktır.
Salgına karşı alınan temel önlemler kapsamında 56. Kütüphane Haftası etkinliklerinin
de iptal edildiğini biliyoruz. Bu bağlamda, gelecek yıllarda kütüphane haftalarımızı sağlık ve
esenlik ortamlarında kutlamaya devam etmeyi ümit ediyoruz.
Değerli Okurlarımız,
Bildiğiniz gibi son bir yılda mesleğimizin çınarları olan hocalarımızı kaybettik. Türk
Kütüphaneciliği dergisi, yaklaşık 70 yıllık misyonu gereği mesleki anıtlarımız olan
hocalarımızı vefat tarihlerine göre özel sayılarla anarak tarihe not düşmeye çalışıyor.
Meslektaşlarımızın olağanüstü desteği ile yayımladığımız Aralık 2019 sayımız, hocamız Prof.
Dr. Meral (Şenöz) Alpay hakkında hazırlanmış referans bir sayı oldu.
Daha önce de duyurusunu yapmış olduğumuz gibi Mart 2020 sayısını da değerli
hocamız Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu’nun anısına ithaf olmak üzere özel sayı formatında
özel bir seçki ile ilgilerinize sunuyoruz. Hocaların hocası Sefercioğlu hocamız, titiz öğretim
üyeliğinin yanı sıra, aralıklarla 18 yılı bulan Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanlığı
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döneminde, derneği, neredeyse ailesinden ve özel yaşamından daha üst düzeylerde tutmuş, Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni/ Türk Kütüphaneciliği dergisinin aksamadan ve en ekonomik
koşullarda yayımlanması için birebir çaba harcamış, yerine göre genel başkan, yerine göre
derneğin bir çalışanı gibi görev yapmış son derece özel bir kişiliktir.
Değerli Okurlarımız,
Elinizdeki sayı, ülkemizde mesleğimizin akademik düzeyde eğitiminin verilmeye
başladığı ilk bölüm olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin temel
taşlarından, aynı zamanda TKD’nin en uzun süreyle genel başkanlığını yapan ve bir tüzel kişilik
olarak derneğimizin hafızası olan Necmeddin Sefercioğlu hocamıza özel hazırlanmış seçkiyi
bir araya getirmektedir. Ancak içeriğin beklediğimiz ölçüde zengin ve çeşitli olmadığı
düşüncemizi paylaşmak zorundayız. Mart 2020 sayısını yaklaşık 1 yıl önce vefat eden
hocamızın anısına yayımlama kararını ilgili platformlarda peşpeşe duyurduğumuz halde
özellikle hocamızla ortak anısı olduğunu düşündüğümüz meslektaşlarımızdan yeterince dönüş
alamadık. Sağlık olsun diyerek mesleğimize ve derneğimize mal olmuş değerli hocamızın anısı
önünde saygıyla eğilirken, mesleğimizin kadife sesli efsane hocası, hocaların hocası Prof. Dr.
Berin Uğur Yurdadoğ’un anısına ithaf olmak üzere özel sayı formatında hazırlanacak olan
Haziran 2020 sayısında yeni umutlar ve geçmiş olsun dilekleriyle buluşmayı arzuluyoruz.
Bu duygularla, sağlık ve mutluluk içinde yaza kavuşma dileklerimizle selam ve
saygılarımızı sunuyoruz.

