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Bilgi Dünyası Dergisinin Yayımlanmasının
İlk Yılındaki Editör Değişikliği Hakkında
Yaşar TONTA*

Öz
Bu editöre mektup “Bilgi Dünyası: Bir Düşünceden Bilimsel Dergiye (1998-2013)” başlıklı
makalede (Yıldızeli ve Bahşişoğlu, 2020, doi: 10.15612/BD.2020.582), derginin yayımlandığı ilk
yılındaki (2000) editör değişikliği hakkında öne sürülen görüşlere katkıda bulunmak amacıyla
kaleme alınmıştır.
Anahtar sözcükler: Bilgi Dünyası, editörlük, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
(ÜNAK)
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On the Change of the Journal Editor
in Its First Year of Publication of Bilgi Dünyası
Yaşar TONTA*

Abstract
This “letter to the editor” aims to contribute to the views on the change of the editorship of the
journal Bilgi Dünyası in its first year of publication (2000), as asserted in an opinion paper entitled
“Information World: From a Thought to a Scientific Journal (1998-2013)” (Yıldızeli and Bahşişoğlu,
2020, doi: 10.15612/BD.2020.582).
Keywords: Bilgi Dünyası, editorship, Association of University and Research Librarians (ÜNAK)
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Sayın Editör,
Öncelikle “Bilgi Dünyası Dergisi 20. Yıl Özel Sayısı” (cilt 21, sayı 2, 2021) için sizi, bu sayıya emeği geçenleri ve katkıda bulunanları kutlarım. Derginin geçmişinin belgelenmesi
açısından önemli bir özel sayı.
Size bu özel sayıda yayımlanan “Bilgi Dünyası: Bir Düşünceden Bilimsel Dergiye
(1998-2013)” başlıklı makalede (Yıldızeli ve Bahşişoğlu, 2020) yer alan bir paragraf ile
ilgili olarak yazıyorum. Bu paragrafta şu bilgiler verilmektedir:
Derginin Ekim 2000 sayısı[nı] Doç. Dr. Yaşar Tonta (editör), Doç. Dr. Bülent Yılmaz
(yardımcı editör) ve Arş. Gör. Yurdagül Ünal (editör yardımcısı)’dan oluşan ekip yayına hazırlamış, bugün de devam eden editörlük düzenini yapılandırmış ve önceki
sayıdaki tasarım niteliklerini de geliştirmiştir. İkinci sayının yayımından sonra editör
tarafından dernek başkanına Bilgi Dünyası’nın Hacettepe Üniversitesi ile eşit ortaklıkta çıkarılması teklifi gelmiştir. Söz konusu öneri yönetim kurulunda ayrıntılı olarak
tartışılmış ve bu düzeyde bir kararın sorumluluğunun dernek genel kuruluna bırakılması uygun bulunarak aynı yıl yapılan ÜNAK Genel Kurulunda görüşülmüş ve kabul
edilmemiştir. Bu sonucun ardından editör tarafından dernek yönetimine dergiden
ayrılma istekleri iletilmiştir. Dernek yönetimi aynı ekibi devam etmesi için ikna edemeyince . . . (s. 355).

Ben bu süreci biraz daha farklı hatırlıyorum: O zamanki Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Başkanı rahmetli Adile Günden, Bölüm Başkanımız Prof.
Dr. İrfan Çakın ve derginin editörü olarak ben üçlü bir toplantı yapmıştık. Bu toplantıda
dergiyle ilgili çeşitli konular gündeme geldi. Hatırladığım kadarıyla derginin editoryal
sorumlularının Bölüm mensuplarından oluşması ve yazarlar, hakemler ve yayıncılarla
iletişimin bizim tarafımızdan gerçekleştirilecek olması nedeniyle derginin iç kapağında
editoryal yazışma adresi olarak Bölümün adres gösterilmesinin editoryal süreci kolaylaştıracağı ve derginin yayımlanmasında Bölümün katkısının iç kapakta belirtilmesinin
uygun olacağı konuşuldu. (O zaman henüz e-posta herkes tarafından yaygın olarak kullanılmadığından yayımlanmak üzere gönderilen yazılar üç kopya olarak hazırlanıyor ve
bu kopyalar ve metni içeren disket postayla dergiye gönderiliyordu. Hakemlerle iletişim de çoğu zaman aynı yolla gerçekleştiriliyordu.) ÜNAK Başkanı bu önerilere olumlu
yaklaştı. Ancak derginin “eşit ortaklıkta çıkarılması” bu toplantıda gündeme gelmedi.
Bunu toplantıya katılan o zamanki Bölüm Başkanımız ve Derneğin kurucu üyelerinden
Prof. Dr. İrfan Çakın’a da sordum. Prof. Çakın, benim editör olarak, kendisinin de Bölüm
Başkanı olarak “Bölüm Akademik Kurulunun ve Fakültenin olurunu almadan böyle bir
teklifte” bulunamayacağımıza dikkat çekmektedir. Kendisinin konuyla ilgili olarak bana
gönderdiği e-posta mesajı aşağıdadır:
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Rahmetli Adile [Günden] ile ÜNAK ve bu arada Bilgi Dünyası’nın yayınlanması konusunda karşılaşılan çeşitli sorunları zaman zaman tartıştık. Bu konuda Bölüm olarak
olanaklarımız çerçevesinde her türlü desteği sağlamak konusunda yardımcı olabileceğimizi Adile’ye ifade ettiğimi hatırlıyorum. Ayrıca ÜNAK şimdiki yerini almadan
önce Yönetim Kurulu toplantılarını genellikle DPT’de Başak Kayıran’ın ofisinde yapıyordu ve bu bağlamda çeşitli sorunlar yaşıyorlardı. Bu konuda istedikleri takdirde
önceden haber verirlerse Bölümde toplanabileceklerini ve evraklarını tutabilecekleri
bir dolap ayırabileceğimizi de belirttiğimi sanıyorum.
Ancak, görüşmelerimiz sırasında derginin çıkarılmasında ciddi sorunlar yaşadıklarını,
böyle devam ederse [dergiyi] çıkaramayacaklarını söylediğinde, gerekirse biz Bölüm
olarak derginin sorumluluğunu alıp çıkartabiliriz demiş olabilirim. “Eşit ortaklıkla çıkarılması” teklifini yapmış olmam mümkün değil. Bu gibi durumlarda akademik bir
birimin mesleki bir dernekle böyle bir ilişkiye girmesi doğru olmazdı. Yardım evet,
[ama] eşit ortaklık gündemde bile olmadı.1

Sonuç olarak, ÜNAK Başkanı tarafından olumlu karşılanan önerilerimizin ÜNAK Yönetim Kurulunda daha farklı değerlendirildiği ve bu konunun Genel Kurula taşınmasının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durum bana açık bir biçimde yansıtılmadı.
Genel Kurul toplantısına ben de katıldım. Gündem maddesinin tam olarak nasıl kaleme
alınmış olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Fakat Dernek Başkanının ve Yönetim Kurulu
üyelerinin Genel Kurulda önerimizi desteklemelerini bekliyordum. Ama öyle olmadı.
Deyim yerindeyse madde tamamen ortada kaldı. İş “derginin yazı değerlendirme kurulunda başka kurumlardan da hocalar var, o zaman o kurumların da katkıları iç kapakta
belirtilsin” noktasına kadar getirildi ve sonuçta öneri kabul edilmedi.
Editör olarak Genel Kuruldan böyle bir karar çıkmasını Dernek yönetimiyle henüz
güvene dayalı bir ilişki kuramamış olduğum şeklinde yorumladım. Editörlük görevi benim için aslında bu Genel Kurul toplantısında sona ermişti. Bu kararımı ekip üyeleriyle
ve Bölüm Başkanımızla paylaştım. Derginin 2. sayısının içeriği ve Necip Erol Olcay’ın katkılarıyla hazırlanan kapak ve sayfa tasarımı hemen hemen hazırdı. Derneği de zor durumda bırakmamak için 2. sayıyı yayımladıktan sonra editörlük görevinden ayrılacağımı
Derneğe bildirdim.
Derginin Ekim 2000 tarihli 2. sayısı matbaanın o zaman yeni kurulan ve şehirden
epeyce uzaktaki sanayi bölgesinde olması ve dizgi ve baskıda yaşanan bazı lojistik sorunlar nedeniyle ancak 2001 yılının başlarında yayımlanabilmiştir. Yazarların özetlediği
sürecin derginin 2. sayısı yayımlandıktan sonra gerçekleşmediği zaten aynı sayıda ÜNAK
5. Olağan Genel Kurulunun 17 Kasım 2000 tarihinde yapıldığının haber olarak yer almış
olmasından da kolayca anlaşılabilir (ÜNAK, 2000, s. 389). (Öneri bu kurulda reddedilmiş1

Prof. Dr. İrfan Çakın’ın konuyla ilgili olarak 1 Şubat 2021’de bana gönderdiği kişisel e-posta mesajı. Mesajının
içeriğini paylaşmama izin verdiği için kendisine teşekkür ederim.
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tir.) Derginin her sayısında editoryal yazmak kuşkusuz şart değildir. Ancak benim editör
olarak ilk kez görev aldığım bu sayıda herhangi bir editoryal yazının bulunmaması da
süreç hakkında yeterince ipucu veriyordur kanısındayım.
Son olarak, oluşabilecek bir yanlış anlamayı da gidermekte yarar görüyorum: Biz
ekip olarak göreve gelmedik. Dernek yönetimi bana editör olmamı önerdi. Ben de bilimsel, mesleki ve toplumsal açıdan yararlı olacağına inandığım bu görevi kabul ettim.
Çalışma arkadaşlarım da, sağ olsunlar, bana yardımcı olmayı kabul ettiler. Ben editörlük
görevinden ayrılma kararımı Derneğe bildirdiğimde de kimse bizi ekip olarak ikna etmeye çalışmadı. Kişisel olarak ikna edilmek gibi bir beklentim de olmadı. Birçok şeyden
özveride bulunarak ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yerine getirilen bu tür
görevlerde “marifetin iltifata tabi” olduğu gerçeğini de gözden uzak tutmamak gerekir.
Saygılarımla.
Yaşar TONTA
H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
yasartonta@gmail.com
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