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Editörden / Editorial
Düşünce Özgürlüğü
Intellectual Freedom
In this editorial, the editors state that this issue has been prepared as a special issue on freedom
of thought dedicated to Zafer Kızılkan, the chairperson of the Turkish Librarianship Association
Freedom of Thought Group who passed away in 2014. Information is provided about the
professional background of Kızılkan. In addition, notice is given that the journal Turkish
Librarianship has now begun to be indexed in Web of Science Emerging Source Citation Index.
Değerli okurlarımız,
Dergimizin 2015 yılı son sayısını “Düşünce Özgürlüğü Özel Sayısı” olarak kurguladık.
Mesleğimiz ile birebir ilişkili olan düşünce özgürlüğü konusunda özel bir yayın yapmayı uzun
süredir tasarlamaktaydık. 2014 yılında zamansız bir şekilde kaybettiğimiz TKD Düşünce
Özgürlüğü Grubu Başkanı, değerli meslektaşımız Zafer Kızılkan’ın ardından söz konusu
tasarımı sonuçlandırma kararı aldık. Bu doğrultuda dergimizin bu sayısını Kızılkan’a adıyor
ve sevgili meslektaşımızı bir kez daha anarak mesleki literatürümüzü de zenginleştirmeyi
arzuluyoruz.
Değerli okurlarımız,
Zafer Kızılkan, ulusal mesleki literatürümüzde düşünce özgürlüğünü ilk kez dillendiren
ve kaleme alan meslektaşlarımızdandır. Kızılkan’ın yazdığı makale (1988) ve 1. Halk
Kütüphaneciliği Sempozyumu’na sunduğu bildiri (1993) mesleki çevrelerde ses getirmiştir. Aynı
yıl Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 70. Yılında Halk Kütüphaneleri
ve Düşünce Özgürlüğü” konulu bilimsel yarışmaya katılmıştır1. Yüksek lisans tezinde
(1994) ise ülkemizdeki kütüphanecilerin düşünce özgürlüğü ve sansür konusundaki bilgi ve
tutumlarını inceleyerek bu tutumları mesleki eğitim açısından karşılaştırmıştır. Kızılkan, bilgi
edinme, düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ile ilgili çalışmaları nedeniyle 2007 yılında
kurulan Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Sürekli Çalışma Grubu’nun (TKDDÖG) başkanlığını üstlenmiştir. Başkanlığı döneminde TKD-DÖG tarafından meslektaşlarda
düşünce özgürlüğü bilinci ve duyarlılığı oluşturmada toplantı ve çalıştaylar düzenlenmiş,
mesleğimizde ilk kez Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi2 hazırlanmıştır. Kızılkan’ın TKD-DÖG
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Hiçbir çalışmanın birinciliğe değer bulunmadığı yarışmada M. Tayfun Gülle ile birlikte hazırlanan eser ikinci olmuştur.
Bildirge için bkz. http://www.kutuphaneci.org.tr/sites/default/files/tkd_dusunce_ozgurlugu_bildirgesi.pdf.

686

Editörden / Editorial

Müge Akbulut

çalışmalarını kapsamlı bir şekilde özetleyen makalesi (2014) tesadüf eseri vefat ettiği ayda
dergimizde yayımlanmıştır. Kızılkan’ın düşünce özgürlüğü konulu çalışmaları Gülle3 tarafından
özetlenmiştir.
Elinizdeki sayının meslektaşımızın mesleğimize ve derneğimize yapmış olduğu
hizmetlerin küçük bir vefa borcu ve anısı olarak kabul edilmesi bizleri mutlu edecektir. Özel
sayı duyurusunun yaklaşık bir yıl önce yapılmasına karşın ilgi düzeyindeki yetersizlik ise
meslek hayatını düşünce özgürlüğüne adayan meslektaşımız için hem yeterince dolu bir yayın
yapmamızın önüne geçmiş, hem de mesleğimizin özünü oluşturan bir konuda katedeceğimiz
mesafenin tahminlerin ötesinde olduğunu gözler önüne sermiştir.
Değerli Okurlarımız,
Dergimiz 2015 yılı itibariyle, alanında otorite atıf dizini olarak kabul edilen Web of
Science (WoS), “Emerging Source Citation Index” (ESCI)’de dizinlenmeye başlanmıştır.
Mesleğimizin son yıllardaki bu en önemli uluslararası gelişmesi nedeniyle dergimizin 63 yıllık
yayın hayatında görev yapan bütün editör ve Yayın Kurulu üyeleri ile yazar ve hakemlerine
teşekkür eder, hayatta olmayan meslektaşlarımızı saygıyla anarız. Dergimizi okuyarak ayakta
kalmasının en büyük destekçisi olan siz değerli okurlarımıza özel teşekkürlerimizi sunarız.
Dergimizin önünde açılan yeni ve zorlu çalışma döneminin bilincinde olarak önümüzdeki
yeni yol haritasının oluşumunu siz değerli meslektaşlarımızla tartışarak belirleyeceğimizi
vurgulamak isteriz.
Değerli okurlarımız yeni dönemde Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü Araştırma Görevlisi Nilay Cevher’in Editörler Kurulumuza Editör Yardımcısı olarak
katıldığı bilgisini paylaşmak isteriz. Sevgili Nilay’a aramıza hoş geldin diyoruz.
Son olarak yaklaşan yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı, mutlu ve barış
dolu yıllar diler, saygılarımızı sunarız.
Müge AKBULUT
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