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Sayın Müsteşar, Sayın Kurum Başkanları, Sayın Mütevelli Heyet Başkanı, Değerli 
Öğretim Üyeleri ve Değerli Konuklar,  

Sesi ve sözü, zamana ve mekâna bağlayan  yazı  ve  kağıdın keşfi,   insanlık 
tarihinde   önemli bir rol oynamakla birlikte;  kayıt tutmanın yaygınlaşması   asırlar 
sonra   kentleşmeyle gerçekleşebilmiştir. Matbaanın keşfi, yazılı kültürün  gücünü 
arttırmakla  birlikte; sözlü kültürün, insanların  düşünce ve davranış biçimleri 
üzerindeki belirleyici rolü  uzun süre devam etmiş;  19. asra kadar eserlerin çoğu 
yazılmış olsalar bile dinleyici önünde okunmak üzere kaleme alınmıştır.  

Sanayileşmeyle birlikte, kentlerde yaşayan insanların oranının yükselmesiyle,  
yazılı kültür sözlü kültürün önüne geçmeye başlamış; yazılı kültürün kitlesel anlamda 
insanların davranış ve düşünce biçimlerini etkilemesi ise yakın zamanlarda 
gerçekleşebilmiştir.  

Geride bıraktığımız 20. asırda ise insanlık,  iletişim alanındaki baş döndürücü 
gelişmeler, kişisel bilgisayarların keşfi ve  internetin sivilleşmesiyle,   70-80’li yıllarda    
dijital kültür ortamıyla tanışır.  Sözlü kültürün belirleyici rolünü yazılı kültüre 
bırakması için asırlarca bekleyen insanlık, aradan henüz yarım asır bile geçmeden 
küresel anlamda dijital kültürün etkisi altına girer.   

Bu süreçte, ihtiyar dünyamız iletişim araçlarının gücüyle yemekten giyime, 
eğlenceden dinlenmeye kadar  prestij kültür temelinde homojen bir kültür yapısına 
doğru giderken, internet   insanlığın ortak beyni olma yolunda hızla ilerlemektedir.   

Bilginin, toplumların kaderini belirleyen en önemli öge olduğu, evrenselleşmeyle  
birlikte   yerelleşmenin de önem kazandığı bu süreçte,    ülkeler arasında, kendi 
kimliklerini koruma,   bilim ve  teknoloji anlayışlarını,  alt yapılarını geliştirme 
konusunda adeta küresel bir yarış yaşanmaktadır.   

Zamanın önceki dönemlere  göre çok daha  hızlı aktığı bu iletişim   çağında,   
ülkemizde yapılan çalışmalar bu gelişimin hızına ayak uydurabilmekte midir?  

Alt yapı ve kaynak yetersizliği gibi sorunlarla boğuşan kurumlardaki çalışmaları  
dağınıklıktan kurtaracak,  ülke kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayacak bir yapılanma gerekli midir?  

Tirajları birkaç yüz veya birkaç bini bulabilen, çoğu kişisel fedakârlıklarla  
yayımlanan ilmi, süreli yayınlarımızla, bu yarışta kendimize nasıl bir yer bulabiliriz?   

Yayıncıların  durumunu ve telif hakları sorununu göz ardı etmeden, bilim 
hayatımızdaki birikimi bilgi teknolojileriyle buluşturarak evrensel standartlarda 
günümüze ve geleceğe taşıyacak;  bilgiye geleneksel yolların yanında  elektronik 
ortamda da daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayacak bir sistem 
oluşturmanın önündeki engeller nelerdir?  

Akademik hayatımızdaki çalışmaları bütünüyle uluslar arası  atıf indekslerine 
endekslemek,   problemlerimizin çözümüne bir katkı sağlamakta mıdır?  



Bu vb. sorulara cevap aramak,  sosyal bilimlerin genelde bilim ve kültür 
hayatımızın sorunlarını belirlemek, geleceğe dönük bilim politikalarının ve bilgi 
stratejilerinin belirlenmesine küçük de olsa bir katkıda bulunabilmek  amacıyla 
düzenlediğimiz bu sempozyumumuzu, katılımlarıyla  onurlandıran siz değerli 
misafirlerimize ve bu toplantının düzenlenmesinde destek ve yardımlarını 
esirgemeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığına, düzenleme kurulu adına  en içten  dileklerimle teşekkür ederim. 

Saygılarımla,   

 

 

 


