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This editorial focuses on the experiences of the 23rd period editorial board of Turkish
Librarianship Journal which leaves behind its 10th year.
Değerli Okurlarımız,
Her yılın üçüncü sayısı dergimizin yayın aralığı doğrultusunda Eylül ayına denk gelir. Her ne
kadar iklim değişikliği nedeniyle aylar ve mevsimler özelliğini biraz kaybetse de, Eylül,
sonbaharın başlangıcı olması nedeniyle hüznün ayıdır. Sonbaharsa, doğası gereği hüznü
müjdeler. Müjdeli hüzün olur mu demeyin, hüzün zaman zaman iyidir, içe dönüştür, öze
vurgudur. Eylül için ne demiş şair (A. Telli), aynı isimli şiirinin ilk iki dizesinde;
Eylül, gülleri soldurarak
duyurdu bu yıl kendini
Böyle olacağını bile bile
şaşırttı bizi yine de
Daha bir demet kır çiçeği
alıp koymadık vazoya
Güller mi unutturdu bize sevinci
yoksa aşındırdık mı kimi duyguları

Değerli Okurlarımız,
Türk Kütüphaneciliğinin (TK) 23. Dönem Editörler Kurulu olarak bu yılın sonunda 10. yılımızı
geride bırakıyoruz. Bu demektir ki, dergiyi teslim aldığımızdan bu yıla kadar geçen süreçte
dünyaya gelen çocuklar 10. yaşına erişmiş. Ömrümüze +10 yaş ilave eden bu süreçte
yaşadığımız sayısız editoryal deneyimin tamamına yakını örnek olay niteliğinde olup, geriye
dönüp bakıldığında yaşanan bu sürecin TK’nin yakın geçmişinde hem mesleki hem de
bilimsel yayıncılık adına önemli birikimlere sahip olunduğu ifade edilebilir.
Mesleki literatürümüzün evrensel platformlara taşınmasında ivme kazanımı olarak
özetleyeceğimiz bu süreç, editoryal işlerin de doğasında bolca hüzün olduğunu bize gösterdi.
Alanyazınımızın en köklü yayın organını “mesleki ve bilimsel iletişim” odaklı bakış açısı ile
sürdürmek adına her zaman yapıcı eleştiri almadık. “Doğru”ya yakınsama sağlamak adına
yapmaya çalıştıklarımızın yanlış anlaşılması ve sabrın tükenişi, bizleri, ayarı giderek artan
eleştiri ötesi tepkileri göğüslemek zorunda bıraktı.
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Değerli Okurlarımız,
Herkesi memnun etmenin olanaksız ve anlamsız olduğu şiarı ile bilimsel yayıncılık
anlayışımızın evrensele evrilmesinin vazgeçilmez olduğunu düşünüyor ve Eylül sayımızı,
birbirinden ilginç bir seçki ile bilgi ve değerlendirmelerinize sunuyoruz. 2018 yılı Aralık
sayımızın geçen yıl kaybettiğimiz değerli hocamız Mustafa Akgül'e adanan Bilişim Özel Sayısı
olacağını hatırlatarak dergimizin düzenli olarak yayınlanması için emek veren tüm
paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

