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Ayhaber: Öncelikle, sempozyumun düzenlenifl
amac› hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

- Bilim ve kültür hayat›n›n içindeki birçok insan gi-
bi, flu sorular zaman zaman bizlerin de zihnini mefl-
gul etmektedir: 21. yüzy›lda bilimsel iletiflimin ve bi-
limsel yay›nc›l›¤›n ufuklar› nelerdir? Ülkeler aras›n-
da, bilim-teknoloji politikalar›n› ve alt yap›lar›n› gelifl-
tirme konusunda küresel bir yar›fl›n yafland›¤› ça¤›-
m›zda, ülkemizdeki çal›flmalar hangi düzeydedir?
Türk bilim hayat›nki birikimi, bilim dünyas›n›n ve ge-
lecek kuflaklar›n hizmetine uluslar aras› standartlar-
da nas›l sunabiliriz? Bu vb. sorulara cevap arama is-
te¤imiz, bizi böyle bir sempozyum düzenlemeye yö-
neltti. Sempozyumumuzda, ülkemizin bilim politika-
lar›nda kendisine yeterli yer bulamayan sosyal bi-
limler öne ç›kmakla birlikte, burada amac›n bütü-
nüyle bilim hayat› oldu¤unu  herhâlde belirtmeye
gerek yoktur. 

Ayhaber: Sempozyumda sunulacak olan bildiriler
ve kat›l›mc›lar hakk›nda bilgi verebilir misiniz? 

- Düzenleme kurulu olarak, öncelikle temel prob-
lemi ve bu temel probleme ba¤l› konu bafll›klar›n›
belirledik. Daha sonra da bu konular›, bir günlük
sempozyumda bütün yönleriyle de¤erlendirebilecek
yetkin isimlere ulaflmaya çal›flt›k. Ele al›nacak konu-
lar›n sat›r bafllar›n› flöylece s›ralayabiliriz: Türki-
ye’deki bilim ve teknoloji politikalar›nda sosyal bi-
limlerin yeri, bilimsel iletiflimde yeni e¤ilimler, bilgiye
eriflim ortamlar› ve ülke gerçeklerimiz, sosyal bilim-
lerde süreli yay›nlar, ulusal dizin ve at›f sistemi, bi-
lim eti¤i, hakemlik, biliflim hukuku, süreli yay›nlarda
yay›n dili sorunu vb… 

Ayhaber: Görebildi¤imiz kadar›yla konular “bilgi”
kavram› etraf›nda odaklaflmaktad›r. Bilgi teknolojile-

ri kavram›n› da okuyucular›m›z için biraz açabilir mi-
siniz? 

- Evet, toplumlar›n kaderini belirleyen en önemli
ö¤enin bilgi oldu¤u bir süreci yafl›yoruz. Kitle ileti-
flim alan›ndaki bafl döndürücü geliflmeler, dijital kül-
türü toplum hayat›nda en belirleyici faktör hâline ge-
tirmifltir. Ça¤›m›zda, fiziki emek ve teknolojiye daya-
l› bir toplum yap›s›ndan, bilgisayar teknolojilerine ve
zihni eme¤e dayal› bir toplum yap›s›na do¤ru geçil-
mektedir.  Bilgi toplumu olmak için, her eve bilgisa-
yar ve her yere interneti ulaflt›rmak yetmiyor. Bura-
da as›l olan bilgidir, bu da insan demektir. 

“Bilgi teknolojileri” (information technology) kav-
ram›yla tan›flmam›z ise 80-90’l› y›llara rastlar. Daha
sonra iletiflim de iflin içine girince, bu kavram “infor-
mation and communications” yani “bilgi ve iletiflim
teknolojileri” hâlini ald›. Günümüzde, hem bilgi hem
de iletiflimi kapsayan biliflim kavram› yayg›nlaflmaya
bafllamakla  birlikte; bilgi kavram› da eflde¤erde kul-
lan›lmaktad›r. Bilgi teknolojileri, bilgisayar ve bilgi-
sayar a¤lar› ile iletiflim araçlar› yani televizyon, inter-
net vb. kapsamaktad›r. Ça¤›m›zda, üretilen bilgiyle
toplumu en yüksek düzeyde bir potada bulufltur-
mak, bilgiyi bir girdi olarak toplumun hizmetine dö-
nüfltürebilmek  en önemli hedeftir. Birkaç yüz veya
birkaç bin kifliye ulaflabilen bir bilgi, küreselleflme
sürecinde fazla bir anlam ifade etmemektedir. Ge-
liflmifl ülkelerde, bilgiye elektronik ortamda eriflimi
sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›fl  birçok dizinler/veri
tabanlar› vard›r. Son y›llarda, kütüphaneler de bütün
içeri¤iyle elektronik ortama aktar›lmaya bafllanm›flt›r
(Oxford Üniversitesi Kütüphanesi gibi). Ülkemizde
ise, bilim hayat›m›z› uluslar aras› standartlara ç›kar-
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mak yerine, bilim adamlar›n› yabanc› dille ve yaban-
c› ülkelerde yay›n yapmaya yöneltme e¤ilimi yayg›n-
laflmakta, bu ise problemlerimize bir çözüm getir-
memektedir. 

Ayhaber: Ülkemizde bu konuda yeterli olmamakla
birlikte baz› çal›flmalar›n yap›ld›¤›n› söylediniz. Yap›-
lan bu çal›flmalar hakk›nda bilgi verebilir misiniz? 

- Evet, bugüne kadar ülkemizde bu konuda
önemli ad›mlar at›lm›fl ve gerekli kurumlar oluflturul-
mufl. Fakat geçen süre içinde bu kurumlar, kaynak
yetersizli¤i, alt yap› yetersizli¤i gibi sorunlar sebe-
biyle, ifllevlerini tam olarak yerine getirememifl ve
yeni kurum aray›fllar›na gidilmifltir.Tübitak-Tür-
dok/Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon
Merkezi (1967), Yüksekö¤retim Kurumu Doküman-
tasyon ve Uluslar Aras› Bilgi Tarama Merkezi (1984),
Tübitak-Ulakbim/Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Mer-
kezi (1996). Bunlar bu konuyla ilgili ilk akla gelen ku-
rumlar. Fakat bunlar içinde bugün faaliyetini devam
ettiren sadece Ulakbim’dir. Bu kurumlar›n amac›,
bilgi ve belge hizmeti sunmak ve bilgiye elektronik
ortamda daha kolay ve etkin flekilde eriflimi sa¤la-
makt›r. Fakat bu hedefin tam anlam›yla gerçekleflti-
rilemedi¤i herkesin malumudur.  Yap›lan çal›flmalar
da, daha çok yurt içindeki bilgiden ziyade yurt d›fl›n-
daki bilgilere, veri tabanlar›na ulaflmaya dönüktür.
Kurumlar›n say›s›n› ço¤altmaktan ziyade, bu çal›fl-
malar› da¤›n›kl›ktan kurtaracak, ülke kaynaklar›n› en
verimli bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤layacak bir sis-
temi bulmam›z gerekmektedir. Bu konuda karfl›lafl›-
lan problemlerin ve gelece¤e dönük hedeflerin tart›-
fl›lmaya bafllanmas› ise, 2000’li y›llardan sonraya
rastlamaktad›r.  Bu konuda en faal bilim dal› da sa¤-
l›k bilimleridir. 

Ayhaber: Biraz da ülkemizdeki indeksleme çal›fl-
malar› hakk›nda durabilir misiniz? 

- Bibliyografya çal›flmalar›n› bir kenara b›rak›rsak,
ülkemizdeki indeks çal›flmalar› da yak›n zamanlarda
bafllam›flt›r. Bu konuda da yukar›da belirtti¤imiz gi-
bi sa¤l›k bilimleri öncülük etmektedir. Tübitak bün-
yesinde, 1995’te Türk T›p Dizini’ni yay›mlanmaya
bafllam›flt›r. Bunu,  Mühendislik, Temel Bilimler, Ta-
r›m, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri takip etmifltir.
Ulakbim, en son olarak 2004 ortas›nda da Sosyal
Bilimler Veri Taban›n› devreye sokmufltur. Sadece
s›n›rl› say›daki dergileri ve onlar›n son birkaç y›ll›k
say›lar›n› kapsayan bu çal›flmalar beklentileri karfl›-

lamaktan uzakt›r. Ülkemizde at›f sistemine dönük
yap›lm›fl bir çal›flma ise yoktur. Bu konudaki en yet-
kin kurum ABD’de 1958’de kurulan ISI’d›r. Dünya-
daki en önemli ve yüksek etkiye sahip araflt›rmalar›
toplama amac›n› tafl›yan bu at›f indeksleri, 16.000
civar›nda dergi ve kitab› kapsamaktad›r. ‹çeri¤i de
sürekli de¤iflmektedir. 

Ayhaber: Son olarak, gelece¤e dönük beklentile-
rinizi, düflüncelerinizi okuyucular›m›zla paylaflabilir
misiniz? 

- Bu vb. sorular›n cevab›n› elbette sempozyumda
bulacaks›n›z. Ülke olarak teknoloji üretimi konusun-
da geliflmifl ülkelerle bir rekabet edebilme flans›m›-
z›n olmad›¤›n› hepimiz biliyoruz. Buna karfl›l›k büyük
bir kültürel birikime, tarihi geçmifle sahip bir milletiz.
Bu birikimi, bilgiye dönüfltürerek bu yar›flta kendi-
mize bir yer bulabilece¤imizi düflünüyorum. Bir sos-
yal bilimci olarak, millî dizin ve at›f sisteminin ülke-
mizdeki bilim hayat›n›n kalitesinin yükselmesi ve
Türk bilim hayat›ndaki birikimin uluslar aras› plat-
formlara tafl›nmas› konusunda çok önemli bir mis-
yon üstlenece¤ini düflünüyorum. Öncelikle, çok
zengin tarihî ve kültürel birikimimizle ilgili veri taban-
lar› oluflturmak zorunday›z. Yoksa, kendimizle ilgili
çarp›t›lm›fl/kirlendirilmifl bilgilerden kurtulmam›z
mümkün olmayacakt›r. Tabii burada yay›nc›l›k dün-
yas›n›n durumunu ve telif haklar› konusunu da göz
ard› etmememiz gerekmektedir. Türk tarihi, Türk
edebiyat› ve Türk diliyle ilgili bilgilere, araflt›rmac›lar
niçin kendi indekslerimizden de¤il de baflka ülkeler-
deki indekslerden ulafls›n? ISI kapsam›ndaki dergi-
leri, at›flar›na göre A,B,C gibi grupland›r›rken kendi
dergilerimizle ilgili niçin böyle bir sistem oluflturmu-
yoruz? Ahmet Yesevi Üniversitesi içerisinde de,
Türk dünyas›yla ilgili yüksek düzeydeki bilgileri top-
layacak bir veri taban›, bir indeks sistemi olufltur-
mak, onun misyonuna uygun düflmez mi? Sempoz-
yumumuz, bu konular›n icraata dökülmesine, hiç ol-
mazsa ülke gündemine tafl›nmas›na küçük de olsa
bir katk›da bulunabilirse amac›na ulaflm›fl olacakt›r.
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Ça¤›m›zda, üretilen bilgiyle toplumu en yüksek
düzeyde bir potada buluflturmak, bilgiyi bir girdi
olarak toplumun hizmetine dönüfltürebilmek en
önemli hedeftir.
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