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Bilgisayar aglarinin agi anlamina gelen Internet, dünyadaki büyük,
küçük aglarin birbirine baglanmasindan olusmaktadir. 1960 'li yillarin
basinda Amerikan Savunma Bakanligi 'nda askeri amaçla kullanilan
ARP ANET (Advanced Research Project Agency Net) adli bilgisayar agi
Internet'in baslangicini teskil etmektedir. Zaman içinde geliserek ülkedeki
üniversite, enstitü ve arastirma kurumlarinin bilgisayarlarini da dahil eden
ARP ANET, bilim adamlari arsinda hizli iletisim ve bilgi paylasimini
gerçeklestirmek üzere olusturulmustu. 1990 'li yillara gelindiginde,
ARPANET yerini günümüzde kullandigimiz Internet'e birakti. Internet,
Türkiye 'ye ODTÜ'nün çalismalariyla,I 993 yilinda geldi. 1990 'li yillardan
itibaren ticari ve diger tür amaçlar için de kullanilmaya baslanan Internet,
hizla gündelik hayatla bütünlesti. Internet'e bagli bilgisayarlar arasinda her
gün bilim, egitim, ticaret, eglence vs. gibi konularla ilgili belki binlerce
kütüphanelik bilgi akisi gerçeklesmektedir. Gücü, kullanimi kolay
programlari ve düsük maliyeti sayesinde, iletisim kurma, bilgiye ulasma ve
yayma konularinda herkese açik hale gelen Internet, dünya çapinda
yayginlasarak, son yirmi yilin en yaygin kullanilan ve en hizli gelisen
teknolojisi oldu, bilgi toplumlarinin simgesi haline geldi.

Internet'in metin, ses ve görüntünün tek bir sistemle bütünlesik
biçimde yayilmasi ve erisilmesine imldn vermesi, Internet'te yayinlanan
bilgi miktarinda ve kullanici sayisinda patlamaya yol açti.i Bugün Internet,
12 binden fazla bilgisayar agini bünyesinde barindiran küresel iletisim araci
haline geldi.

Dünya Internet Istatistikleri (Internet World Statistics) verilerine göre
2005 yili sonu itibariyla, dünyada 1 milyar 18 milyon Internet kullanicisi,
400 milyon civarinda Internet' e bagli bilgisayar,I 00 milyona yakin alan adi
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ve ag, 10 milyari askin web sayfasi bulunmaktadir. Türkiye'de ise 15
milyon Internet kullanan insan, 700 bin civarinda bilgisayar, 320 bin alan adi
ve 1 milyon 850 bin hizli Internet (ADSL) kullanicisi mevcuttur.

Dünyadaki 1 milyar 18 milyonun üzerindeki Internet kullanicisinin %
35.7'si Asya'da, % 28.5'i Avrupa'da, % 22.2'si Kuzey Amerika'da
bulunmaktadir. Internet kullanicilarinin toplam nüfusa oranlanmasiyla ortaya

çikan erisim orani ise, Kuzey Amerika için % 68.1, Avustralya için % 52.9,
Avrupa için % 35.9, Latin Amerika için % 14.3, Asya için % 9.9, Afrika için
% 2.5 dir. Dünyanin genel nüfusu içinde Internet kullanim orani (% 15.7 dir
(bu rakam dünya nüfusunun yaklasik 1/6 sina tekabül etmektedir).

Ülke esasinda, ABD 203.8 milyon Internet kullanicisiyla listenin basinda
gelmekte, onu 111 milyon kullaniciyla Çin, 86.3 milyonla Japonya, 50.6
milyonla Hindistan ve 48.7 milyonla Almanya izlemektedir. Türkiye 10.2
milyon kullaniciyla listenin 20. sirasinda yer almaktadir. Erisim orani
bakimindan ise, Türkiye % 13.7 ile dünya ortalamasinin altinda, Rusya (%
16.5), Meksika (% 16.2) ve Brezilya (%14.1) gibi ülkelere yakin bir
yerdedir. ABD, Japonya, Güney Kore, Kanada ve Ingiltere gibi ülkelerde
erisim orani % 60'in üzerindedir. 2

Internet'in gelistigi 1990'li yillar Türk dünyasinin açilim dönemine
rastlamistir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan bir Türk dünyasindan söz
edilmeye baslandigi bu dönemde ve sonrasinda, Internet' in sagladigi
imkanlardan yeterince istifade edebiImis midir, ediIdiyse bu istifadenin
derecesi ve mahiyeti nedir? Bu bildiride, arastirma ile sinirli olmak kaydiyla
bu sorulara cevap aranmaya çalisilacak ve bazi önerilerde bulunulacaktir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Amerika'da ortaya çiktigi ilk dönemde,
bilim insanlari arasinda hizli iletisimi ve bilgi paylasimini saglama ve
arastirma amaçli olarak ortaya çikan daha sonra, ticari ve diger sektörlere
yayginlasan Internet'in kullanimi, Türkiye için tam tersi bir çizgi takip
etmistir. Yani, önce ticaret, egitim, eglence vb. amaçlar için kullanilmis,
bilimsel amaçli kullanimi ardindan gelmistir. Bu da, tabii olarak, Internet'in
bilimsel amaçli kullaniminda tecrübesizlikle birlikte yetersizligi beraberinde
getirmistir.

Internet'in yukarida bahsedilen kapasitesi göz önüne alindiginda, Türk
dünyasi ve Türkoloji ile ilgili arastirmalarda yeterince istifade edilip

2 Istatistikler takip eden Internet adresinden alinmistir:
http://www.millivct.coin.tr/2006/04/17/yazar/ulagav.html
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edilmedigi anlamli bir soru haline gelmektedir. Bu maksatla, Internet'te
yaptigimiz ufak bir taramanin sonuçlari söyledir. "Türk" kelimesi
11.200.000 defa geçerken, "American" kelimesi 2.380.000.000 defa,
"English": 2.880.000.000 defa, "French" 943.000.000 defa geçmektedir. Bu
ufak taramada görülen kayit sikligi bile, Internet'in farkli ülkeler tarafindan
ne derece etkin kullanildigina dair bir fikir vermektedir. Taramaya, devam
ettigimizde, "Türkoloji" kelimesinin 116.000; "Türklük" kelimesinin
191.000; "Türklük Bilgisi" kelimesinin 13.700 ve "Türklük Arastirmalari"
kelimesinin 28 defa geçtigi görülür. Bu sonuçlar bir sey gösteriyorsa o da,
Türkoloji ile ilgili arastirma kayitlarinin Internet'teki göreli azligidir.
Kayitlari yakindan inceledigimizde, bunlarin önemli bir kisminin Türk
kültürü ve arastirmalarina hasrediImis bagimsiz siteler olmaktan ziyade,
çesitli metinlerde geçen kelimeler oldugu görülmüstür. Türkoloji ile ilgili,
Türkiye adresli web sitelerinin çogu, üniversitelerin bünyelerindeki Türkiyat
Arastirmalari Merkezleri'nin tanitimina yöneliktir.

Bu siteler arasinda, 2002 yilinda Internet'e konulan, Çukurova
Üniversitesi, Türkoloji Arastirmalari Merkezi'nin kapsamli web sitesi
kayda degerdir. Tanitimin ötesinde, bilgi sunma amacina yönelik olarak
tasarlanan sitede, Türkoloji çalismalari (Çukurova arastirmalari, halk
edebiyati, eski Türk edebiyati, Eski Türk dili, Yeni Türk dili, dilbilim vb)
hakkinda 1.000 civarinda makale ve bildiri; çesitli dergilerin dizinleri ve
çesitli konularda 20.000'i askin bibliyograf1ya içeren veritabanIari (Belleten
Dizini, Türk Dili Dergisi Dizini, Dil Arastirmalari Kaynakçasi, Halkbilim
Arastirmalari Kaynakçasi,); sözlük (mitoloji sözlügü), Bilgisayar terimleri
karsiliklar kilavuzu, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlügü, TDK yayin katalogu,
haberler faaliyetler, Türkologlar yer almaktadir. Sürekli güncellenen,
Türkiye adresli, bilgi kaynakli bu site, "Türkloji" sözcügü için Google'da
ilk sirada çikan, en sik ziyaret edilen sitedir.3

Türkoloji arastirmalarina kaynaklik edecek web sitelerinin sayica
azligina ve konu bakimindan sinirligina dikkat çekmek gerekiyor. Alanla
ilgili temel kaynaklarin, sözlüklerin, tasnifli bibliyografyalarin Internet

3 Çukurova Üniversitesi, Türkoloji Arastirmalari Merkezi'nin tanitimi hakkinda bkz. Erman
Artun, "Günümüz Internet Ortaminda Türkoloji Arastirma Merkezleri web sitelerinin Türk
Kültürünün tanitimina katkilari". Bu makaleye takip eden Internet adresinden ulasilabilir:
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/artun _internet. pdf.



56 1. Türkiyat Arastirmalari Sempozyumu Bildirileri

ortaminda arastinnacilara ve ilgililere sunulmasi ve güncel tutulmasinin
arastinnalara saglayacagi fayda asikardir.4

Bilgi sunma ve bilgi alisverisi saglama amaciyla tasarlanan forumlar
mevcuttur. Türk tarihi ve kültürünü konu alan Türklük Arastirmalari
Forumu (http://turkoloii.forump.org),henüz çok yenidir, 5 Mart 2006'da
yayina konulmustur. Sitede güncel konular (Türkiye gündemi, Türk
dünyasindaki gelismeler, dünyadaki gelismeler, haberler), Jeopolitik
(Türkiye Türk dünyasi), Türk Dünyasi ve Komsulari, Dilbilim (dilbilim
arastinnalari; dil sorunlari, çagdas Türk lehçeleri, Türk dili (eski Türk dili,
yeni, Türk dili), Türk tarihi, Türk edebiyati, Türk halk bilimi, Türk dünyasi,
Türk kültürü, Türk devlet gelenegi, Türk düsün hayati, Türklerde sosyal ve
iktisadi hayat, Türk Hukuku, Türk sanati, Türkologlar (hizmet edenler ve
yasayanlar, bu kisim aktifhenüz degil), filimler, yayinlar, kaynak eserler (bu
kisim Türk kültür kaynaklari ile ilgili çok az yazi var) yer almaktadir. Bu
konular ve alt konular, site üyelerin gönderdigi yazilarla beslenmektedir.
Kayitli 126 üyesi vardir ve toplam 357 mesaj gönderilmis. Aktif üye sayisi
az olmakla birlikte, gelismeye açik, Türkologlar arasinda haberlesme ve
bilgi alisverisi imkani saglayan bir sitedir.

Türk dünyasi ile ilgili aktüel konularda sürekli güncellenen bilginin
mevcut oldugu bir baska site Türkistan forumudur(http://www.forum.uz).
Haberler, TV dizileri hakkinda yorumlar, güncel konular yer almaktadir.

Internet'teki diger bir grup site, Haber gruplaridir. Bunlar ilgili devlet
hakkinda haberlerin yer aldigi sitelerdir, Kazaklist, KirgizL, Uygur-L
Habarlar-L Centralasia-L, Türkistan-N gibi.

Türkoloji arastinnalarinda Internet'ten en fazla istifade edilecek konu
e-dergiler olmasina ragmen, en az kayit bu konudadir. Hatta, taramalarda
yalnizca bir adet e-dergiye rastlanmistir.

A,Ü. DTCF, Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari Bölümü
tarafindan yayinlanan Modern Türklük Arastirmalari Dergisi, üç yildir
yayinlanmaktadir. 1998'de Çukurova üniversitesi tarafindan Internet'te
yayinlanan ve bütün Türkologlari sanal dünyada bulusturmayi hedefleyen
Sanal Türkoloji Arastirmalari Dergisi, Haziran 2004'de yayindan
kaldirilmistir.

l

4 Türkiye disindaki Türk devletleri ile ilgili Intemet'teki sayfalar hakkinda bilgi için bkz.
SUkrü Haluk Akalin, "Internetteki Türkoloji Dünyasi". Bu makaleye takip eden Internet
"dresinden ulasilabilir: http:/www.tdk.gov.tr/Hall.html.

,
i'

i
i

'11,111

-L.

Türkiyat Arastirmalarinda Internet'ten
Nasil Istifade Edilebilir?

57

E-dergilerin yani sira, pek çok derginin Internet'te sayfasi ve tanitimi
mevcuttur. Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve edebiyati Bölümü tarafindan
2000 yilinda yayina baslayan ve yilda iki kez yayinlanan Türkbilig'in
sayfasinda derginin tanitimi ve makale özetleri mevcuttur. Türkçe-Ingilizce-
Rusça Aylik Nesriyat Haberleri Dergisi (http://www.bulak.com.tr) olan ve
Türkoioji, beseri ve sosyal bilimler, kültür ve sanat konularinda yeni
yayinlari tanitmak maksadiyla yayinlanan Türklük Bilgisi, taninmis
yazarlarin edebi yazilari, tez listeleri, Türkologlarin biyografileri, toplanti
haberleri ve haberlesme sayfalari ile Türkoloji çalismalarinin basvuru
kaynagi niteligindedir.

Yukarida örnekleri sunulan web sitelerinin, Internette mevcut sitelerin
tamamini kapsamadigi yalnizca kabaca bir tasnifleme oldugu ve her türden
bir kaç örnek verildigini öncelikle söylemeliyiz. Diger yandan, Türk kültürü
ile ilgili belli kelimeler, örnegin Dede Korkut, tarandiginda 473 bin kayit,
"Karacaoglan" tarandiginda 126 bin kayit karsimiza çikmaktadir.

Sayilari yüzbinlerle ifade edilen Türkoloji ile ilgili kayitlara ve web
sitelerine ulasmak bir yana, bu sitelerin içinde ne oldugunu belirlemek ve
tasniflemek basli basina bir problemdir Bu durumda, Internet'in bilgiye
ulasmada sagladigi kolaylik, sunulan bilginin düzensizligi karsisinda adeta
kullanissiz hale gelmekte, çesitli sitelerde yer alan dagitik haldeki bilgiye,
ilgili baglantilar kurulamadigi için, uzmanlarin bile ulasmasi mümkün
olmamaktadir. Nitekim bildiri hazirlama esnasinda, üç tam gün boyunca
Internet taramasi yapmis olmama ragmen, neticede Türkoloji çalismalari ile
ilgili sistematik bilgiye ulasamamis olmami, Internet ortaminda sunulan
bilginin dagitik olmasindan kaynaklandigini söyleyebilirim.

Internet'e konulan bilgi çogaldikça, bunlari gruplayan, hangi bilgiye
nasil ulasacagi konusunda arastinnaciya yol gösteren, rehber niteligindeki
web sitelerine ihtiyaç duyulmaktadir. Ag Bilgi Merkezi veya Internet

. Kaynagi adiyla anilan bu tür siteler, belli sahayla ilgili, Internet'teki bütün
sitelere baglanti kunnakta ve bu baglantilari belli kategoriler altinda
arastinnaciya sunmaktadir. Bu suretle, konunun uzmani olsun veya olmasin
bir sahsin, örnegin Türkoloji ile ilgili, Internet'te ne tür bilgi kategorilerinin
yer aldigini bulmasi ve ilgili kategoriye gittiginde, bu bilgi kategorilerini
içt;ren sitelere ulasmasi çok kolayolmaktadir. Internet taramalari esnasinda,
bilgi yiginlari arasinda adeta kayboldugum sirada rastladigim bu türden bir
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web sitesinin, Türkiye'deki Türkoloji ile ilgili web sitelerine ulasimi
kolaylastirmasi için örnek olmasi maksadiyla tafsilatli biçimde vermeyi
uygun buldum.

Türkoloji Arastirma Merkezleri, bu isi üstlenecek en uygun kurumlar olarak
görünmektedir.

Bahsettigim site Colombia Universitesi Ortadogu Arastirmalari
Merkezi tarafindan tasarlanmistir. Tam adi Ortadogu Arastirmalari
Internet Kaynaklari (Middle Eeast Studies Internet Resources:
http://www.columbia.edu/cu/lwcblindiv/mideast!cuvlmJ)dir (bkz. EK I).
Siteyi tasarliyanlar amaçlarini, Internet'te mevcut, Ortadogu ve Kuzey
Afrika ile ilgili elektronik bibliyografik kaynaklari ve arastirma
materyallerini derleyerek bir araya getirme seklinde belirlemistir. Ortadogu
ile ilgili elektronik kaynaklar, bölgelere, ülkeye ve konuya göre
gruplandirilmistir. Derlenen bütün material, yazarlar, bilgi türleri ve konu
ön planda tutularak, alt gruplar halinde ve arastirma amaci ön planda
tutularak düzenlenmistir. Bu sitede neler mevcuttur? Öncelikle, Ortadogu ile
ilgili koleksiyonlari bulunan dünyanin önemli kütüphanelerinin kataloglari
ve bunlara baglantilar vardir. . Colombia Üniversitesi kütüphanesi ve
dünyadaki diger arastirma merkezlerinin bibliyografyalari, Ortadogu üzerine
ihtisaslasmis elektronik dergi ve haber arsivleri, elektronik sanat müzeleri,
Ortadogu tarihi ve modem kültürüyle ilgili metinler, görüntü ve sesli
materyaller, akademik kuruluslara iliskin bilgi ve baglantilar ve Ortadogu
uzmanlari rehberi mevcuttur. Bunlardan bazilarini açarsak, son bahsettigim
rehberde, tüm dünyada Ortadogu arastirmalarina bir sekilde katilmis olan
kisilerin isimleri, temas adresleri ve arastirma alnlarina dair özet bilgi
biraraya getirilmistir. Bibliyografya kategorisi konulara göre düzenlenmistir
örnegin, Arap ve Türk müzigi bibliyografyasi, Türk-Israil iliskileri
bibliyografYasigibi bibliyograf1alarmevcuttur.

Internet'in kapasitesinden tam manasiyla istifade etmek üzere bir
baska öneri de, Türk dünyasinda AR-GE alaninda isbirligi yapilmasidir. Bu
isbirligi, Türk devletlerinin ekonomik ve teknolojik yönlerden birbirlerine
yakinlasmalari ve giderek artan küresel rekabette birlikte var olabilmeleri
için gereklidir. Internet üzerinden kullanilabilir bir "Türk dünyasi AR-GE
Bilgi Bankasi"nin olusturulmasi bu maksada yönelik önemli bir adim olarak
degerlendirilebilir. Türk dünyasi ile ilgili çesitli alanlarda, tamamlanmis,
devam etmekte olan ve teklif edilen projeler, bu bilgi bankasina dahil
edilebilir. Her bir proje ile ilgili bilgi, proje yürütücüsü, projenin konusu,
süresi, çalisanlari, mali profili ve sonuçlarina dair teferruatli bilgi yer
almalidir. Erisimin kolayolmasi için, projeler alanlarina göre
gruplandirilmalidir, tip, mühendislik, bilisim teknolojileri, sosyal bilimler
gibi. Bu suretle, örnegin, ulasimla ilgili proje gelistiren bir sahis, bilgi
bankasindan konuyla ilgili projeler hakkinda bilgi alabilecek ve ilgililerle
temasa geçe bilecektir. Veya, bir projeye katilmak isteyenler, bilgi bankasini
sorgulayarak, ilgili alanda katilimci arayan projeleri bulabilecek ve projeye
katilma müracaatini Internet üzerinden yapabilecektir. Bu bilgi bankasi ayni
zamanda proje gelistirme ortami olmalidir. Yeni bir proje gelistirmek
isteyenler fikirlerini bu bilgi bankasina koyabilmeli, fikrini ortaya attigi
proje için mali kaynak, çalisan vs. bulabilmelidir.

Berzeri türden bir site de, Texas Üniversitesi, Ortadogu arastirmalari
merkezi tarafindan 1994 yilinda hazirlanmis olan Ortadogu Ag Bilgi
Merkezi (Middle East Network Information Center, MENIC:
http://inic.utexas.edu/menic.html )'dir (bkz. EK 2). Ortadogu arastirmalarina
iliskin bilgi veren web siteleri ve online veritabanIarina baglantilarin bir
araya getirildigi sanal baglanti sitesidir. Internet'te, Ortadogu ile ilgili en
kapsamli, kullanimi kolay, on-line kaynak rehberidir.

Ülkelerin ekonomilerinin gelismesi, günümüzde bilim ve teknolojinin
gelismesine, bunu da gelismesi AR-GE faaliyetlerine baglidir. Ülkelerin
ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerden, giderek bagimsiz degil, tam aksine,
birbirine bagimli hale geldigi günümüz dünyasinda, isbirligine yönelik
girisimlerin olusturulmasi büyük önek tasimaktadir. Kolay ulasimi, düsük
maliyeti, ve mekan kavramini adeta ortadan kaldirmasiyla Internet bu tür
girisimlerin olusturulmasi için en uygun ortam olarak görünmektedir.

Yukarida özetle tasvir edilen rehber sitelerin benzerlerinin, Türkoloji
ve Türk dünyasi ile ilgili biçimde düzenlenmesi için gereken sanirim,
yalnizca, insiyatifi ele almaktir. Üniversitelerin bünyesinde yer alan
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