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Öz: ønsan, duyularÕ yoluyla çevresindeki de÷iúimleri algÕlar, edindi÷i deneyim ve
bilgileri sÕnÕflar, düzenler, belle÷ine kaydeder ve gerekti÷inde bu bilgilere yeniden
eriúir. ønsan belle÷i dÕúÕndaki ortamlara kaydedilen bilgilerin de eriúim amacÕyla
sÕnÕflanmasÕ ve düzenlenmesi gerekir. Ama varlÕklarÕ, soyut kavramlarÕ ve bilgiyi
sÕnÕflamak ve düzenlemek kolay de÷ildir. YüzyÕllardÕr entellektüel çaba harcanmasÕna ve
teknolojik geliúmeler bu amaçla kullanÕlmasÕna karúÕn, veri ve bilgileri sÕnÕflama,
düzenleme ve bu bilgilere gerekti÷inde etkin bir biçimde eriúim sa÷lama sorunu henüz
çözülebilmiú de÷ildir. Bu çalÕúmada bilgi sÕnÕflama, bilgi düzenleme ve bilgi eriúim
kavramlarÕ tanÕmlanmakta ve bu kavramlar birbirleriyle iliúkilendirilmektedir.
Geleneksel bilgi düzenleme sistemlerinin dijital ortamda kayÕtlÕ bilgileri düzenlemede
yetersiz kalmasÕnÕn nedenleri ile bilgi eriúim sorununun çözümü için yapÕlmasÕ
gerekenler tartÕúÕlmaktadÕr.
Anahtar Sözcükler: SÕnÕflama, kategorizasyon, bilginin düzenlenmesi, ilgililik, soru
yanÕtlama sistemleri.

Giriú
ønsanlar da dahil olmak üzere canlÕlar çevrelerini algÕlama yetenekleri sayesinde
yaúamlarÕnÕ sürdürebilir ve türlerini devam ettirebilirler. Çiçekler havadaki bir derecelik
sÕcaklÕk de÷iúimini fark edebilmektedir. ArÕlar yaklaúÕk 60 kilometre uzaklÕktaki
çiçeklerin kokusunu algÕlayabilmektedir. Anne karnÕndaki bir bebek annesinin sesini
di÷er seslerden ayÕrt edebilmekte, do÷umdan sonra ise annesinin yüzünü ve kokusunu
kolayca tanÕyabilmektedir. Baúka bir deyiúle, canlÕlar genetik miras ve deneyimle
algÕlama yetene÷ine sahip olmaktadÕrlar.
ønsanlarÕn edindikleri bilgilerin ço÷u algÕlara dayanÕr. Ama insanlarÕ di÷er canlÕlardan
ayÕran en önemli özellik sÕnÕflama yetenekleridir. SÕnÕflamak insana iliúkindir (Bowker ve
Star, 2000, s. 1). ønsanlar somut nesnelere ek olarak soyut kavramlarÕ da sÕnÕflayarak
ö÷renmekte, nesneler ve kavramlar hakkÕnda bilgi sahibi olmakta, do÷ayÕ ve toplumu
anlamakta, bireysel ve toplumsal yaúamlarÕnÕ buna göre düzenlemektedirler. Standartlar ve
sÕnÕflamalar yaúamÕmÕzda merkezi bir yer tutmasÕna karúÕn genellikle bunlarÕn farkÕna
varmayÕz. Bu sÕnÕflamalarÕ görmezden gelir ve bunun sonucu olarak yaúamÕmÕz zorlaúÕrsa,
ancak o zaman sÕnÕflarÕn varlÕklarÕnÕ fark ederiz. Kategorilerin ne olduklarÕ, kimler
tarafÕndan yaratÕldÕklarÕ ve de÷iútirildikleri, nasÕl ve ne zaman görünür hale geldikleri, nasÕl
yayÕldÕklarÕ, bu görünmez ve güçlü varlÕklar (entities) tarafÕndan yaratÕlan toplumsal ve
ahlaki (moral) düzen konularÕnda pek bilgi sahibi de÷ilizdir. Oysa sÕnÕflama hem günlük
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yaúamÕmÕzÕ hem de kamu politikalarÕnÕ derinden etkilemektedir. Cinsiyet, Õrk, din, hastalÕk,
e÷itim, meslek sÕnÕflamalarÕ bunlardan birkaçÕdÕr. SÕnÕflama sistemlerini tasarlayan ve
seçen bilgibilimcilerin çok azÕ bu sÕnÕflamalarÕn toplumbilimsel, ahlaki, kültürel ve estetik
seçimler içerdi÷inin farkÕndadÕrlar (Bowker ve Star, 2000, s. 2-4). Bilgi düzenleme ve bilgi
eriúim ise bu seçimlerle çok yakÕndan iliúkilidir. Bu çalÕúmada sÕnÕflama, düzenleme ve
eriúim kavramlarÕ ve bu kavramlarÕn birbirleriyle iliúkileri kÕsaca tartÕúÕlmaktadÕr.

SÕnÕflama
SÕnÕf, sÕnÕflama, tasnif, kategori, kategorize etme, kategorizasyon sözcükleri eú anlamlÕdÕr1.
Aristoteles’ten günümüze kadar birçok felsefeci, matematikçi, mantÕkçÕ, dilbilimci ve
biliúsel bilimci (örne÷in, Bacon, Russell, Gödel, Wittgenstein, Lakoff ve Rosch)
sÕnÕflama/kategorizasyon terimini tanÕmlamaya çalÕúmÕúlardÕr. Klasik görüúe göre “úeyler
ancak ve ancak belli ortak özelliklere sahipse aynÕ kategoridedirler”. Kategoriler birbirini
dÕúlayacak úekilde ve eksiksiz olarak açÕkça tanÕmlanabilir. SÕnÕflama evrenindeki her
varlÕk önerilen kategorilerden sadece ve sadece biri altÕnda yer alabilir.2 Kategoriler insan
yeteneklerinden ba÷ÕmsÕz olarak varlÕklarÕnÕ sürdürürler. Bu yaklaúÕm cinsiyet, Õrk,3 din
gibi özelliklere göre insanlarÕ sÕnÕflamak için kullanÕlmaktadÕr. AynÕ yaklaúÕm botanik ve
zoolojide bitkileri (flora) ve hayvanlarÕ (fauna) sÕnÕflamak için geliútirilen taksonomiler4 ya
da hastalÕklarÕn sÕnÕflanmasÕ için de geçerlidir.
Kategorizasyonla ilgili Aristoteles’in görüúleri uzun süre geçerlili÷ini korumuútur.
Ancak 20. yüzyÕlÕn baúÕnda Aristoteles’in tanÕmÕnÕn kÕsÕtlayÕcÕ oldu÷u görülmüútür.
Matematiksel mantÕk alanÕnda klasik sÕnÕf kuramÕna dayanan Bertrand Russell’Õn
görüúleri Kurt Gödel ve Ludwig Wittgenstein tarafÕndan eleútirilerek yeni kuramlar
geliútirilmiútir.5 Bir sÕnÕfta (class, category) yer alan bir varlÕk baúka sÕnÕf ya da sÕnÕflarÕn
özelliklerine de sahip olabilece÷i gibi, bu varlÕ÷Õn bir sÕnÕfÕn bütün özelliklerini taúÕmasÕ
da gerekmez.6 Lotfi Zadeh (1965) bu esasa dayanan bulanÕk kümeler (fuzzy sets) ve
bulanÕk mantÕk (fuzzy logic) kavramlarÕnÕ geliútirmiútir. Günümüzde bulanÕk mantÕk
bilgibilim de dahil olmak üzere hemen hemen her alanda kullanÕlmaktadÕr.
Wittgenstein’a göre bütün oyunlarÕ kapsayan ortak özellikler yoktur. SÕnÕf/kategori
kavramÕ ailevi benzerlikler (family resemblances) metaforuyla daha iyi açÕklanabilir. Bir
1

Ama “sÕnÕflama” kütüphanecilik ve bilgibilim literatüründe, “kategorizasyon” ise dilbilim, biliúsel bilimler ve
bilgisayar mühendisli÷inde daha yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr. Örne÷in, Online Dictionary of Library and
Information Science (ODLIS) adlÕ sözlükte sadece “classification” terimi listelenmiútir (http://www.abcclio.com/ODLIS/odlis_c.aspx). Bu çalÕúmada yararlanÕlan literatüre göre bazen sÕnÕflama, bazen
kategorizasyon terimi birbiriyle eú anlamlÕ olarak kullanÕlmÕútÕr.

2

Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Categorization

3

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1994 öncesi Õrk ayrÕmÕ (apartheid) döneminde uygulanan Õrk sÕnÕflamasÕ ve
yeniden sÕnÕflamanÕn sonuçlarÕ için bkz. Bowker ve Star (2000, Bölüm 6).

4

Taksonomi: “CanlÕlarÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕ ve bu sÕnÕflandÕrmada kullanÕlan kural ve prensipler. Taksonomi terimi
Yunanca
taksis
(düzenleme)
ve
nomos
(yasa)
sözcüklerinden
türetilmiútir.”
Bkz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Taksonomi

5

Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Principia_mathematica

6

Nitekim 2005’te yayÕmlanan Türkçe Sözlük’te de “kategori” sözcü÷ü “[a]ralarÕnda herhangi bir bakÕmdan ilgi
veya benzerlik bulunan úeylerin tamamÕ, grup, ulam” olarak tanÕmlanmaktadÕr (abç).
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aileye mensup bireyler bazÕ yönlerden birbirine benzerler, ama her birey aynÕ zamanda
di÷erlerinden farklÕ özelliklere sahiptir. Oyunlar da böyledir. Eleanor Rosch klasik
sÕnÕflama kuramÕna göre her üyenin bir kategorinin tüm özelliklerini taúÕmak zorunda
oldu÷unu, bu nedenle bir kategoriyi temsil eden di÷erlerinden daha iyi bir örnek
olamayaca÷ÕnÕ ve tüm üyelerin her yönden birbirine benzemeleri gerekti÷ini, oysa
gerçek yaúamda bazÕ üyelerin bir kategoriyi daha iyi temsil etti÷ini öne sürmektedir.
“Prototip kuramÕ”nÕ geliútiren Rosch’a göre, prototipler biliúsel referans noktalarÕdÕr.
Nesneleri ve úeyleri prototipe benzerliklerine göre sÕnÕflarÕz. Örne÷in, bülbül “kuú”
prototipine penguenden daha çok benzer.7
Kategorilerin insan yeteneklerinden ba÷ÕmsÕz olarak varlÕklarÕnÕ sürdürdükleri tezi de
günümüzde geçerlili÷ini yitirmiú, sÕnÕflamanÕn kültür ve deneyimle yakÕndan iliúkili oldu÷u
görülmüútür. Avustralya yerlileri kadÕn, ateú ve tehlikeli úeyleri birlikte kategorize
etmektedirler (Lakoff, 1990). Genelde meyve olarak sÕnÕflanan domatesi Amerikan Anayasa
Mahkemesi 1893 yÕlÕnda sebze olarak sÕnÕflamÕútÕr (Rosenfeld ve Morville, 1998, s. 24).
Hazar Denizinin deniz ya da göl olarak sÕnÕflanmasÕ sÕnÕr ülkelerin ekonomik çÕkarlarÕna göre
de÷iúebilmektedir (Tonta, 2005, s. 5). Nesnelerin ve kavramlarÕn nasÕl sÕnÕflandÕklarÕ
kültürden kültüre de de÷iúmekte ve sÕnÕflama bize insanlarÕn farklÕ zihin yapÕlarÕ ve düúünce
biçimleri hakkÕnda fikir vermektedir (Nisbett, 2005).

Bilgi Düzenleme
Devekuúu veya penguenler uçamadÕklarÕ halde “kuú”, balinalar ise yüzebildikleri halde
“memeli” olarak sÕnÕflanmaktadÕr. Bitkileri ve hayvanlarÕ sÕnÕflamak zordur.8 Yeni türler,
alt türler ve cinsler keúfedildikçe ya da DNA dizilim analizleri sonucu familyalarÕn sÕnÕrlarÕ
daha iyi anlaúÕldÕkça ilgili taksonomiler güncelleútirilmektedir.9 Somut nesneleri ve soyut
kavramlarÕ sÕnÕflamak daha da zordur. Bilgiyi düzenlemek ise en zorudur. Çünkü bilgi
düzenleme iki farklÕ varlÕk (entity) olan belgeler ile belgelerin içerdi÷i eserlerin birlikte ve
birbiriyle iliúkilendirilerek düzenlenmesini gerektirir (Svenonius, 2000, s. 10). Bu
ba÷lamda bilgibilimin temel kavramlarÕ arasÕnda yer alan “bilgi”, “belge” ve “eser”
terimlerini kÕsaca tanÕmlamakta yarar vardÕr. “Bilgi”, bilgilenme sonucu edinilen úey, bir
mesajÕn ya da iletiúimin içeri÷idir. “Belge”, bilgi kÕrÕntÕsÕ, bilgi taúÕyan bir yazÕ ya da
üzerinde insan düúüncesini temsil eden iúaret ya da simgeler bulunan bir materyaldir.10
“Eser” ise bilgi, bir mesajdan ayrÕlmÕú içerik veya ifade edilen düúüncedir (Svenonius,
2000, s. 7-9). Kolayca görülebilece÷i gibi, bu tanÕmlarda somut bir varlÕk olan belge ile
soyut varlÕklar olan bilgi ve eser iç içe geçmiútir. Svenonius (2000, s. 10) bilgi düzenleme
ile baúka úeyleri düzenleme arasÕndaki farkÕ úöyle açÕklamaktadÕr:

7

Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_theory

8

Örne÷in, kÕú sonunda açan ve kÕsa ömürlü bir çi÷dem türü olan Ankara çi÷deminin (Crocus ancyrensis) APG III
(Angiosperm Phylogeny Group) sÕnÕflama sistemindeki yeri genelden özele úöyle belirlenmiútir: Alem: Bitkiler Æ
Bölüm: KapalÕ tohumlular (Magnoliaphyta) Æ SÕnÕf: Bir çenekliler (Liliopsida) Æ TakÕm: Asparagales Æ
Familya: Süsengiller (Iridaceae) Æ Cins: Çi÷dem (Crocus) Æ Tür: Ankara çi÷demi (C. ancyrensis). Bkz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_çi÷demi

9

Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales

10

“Bilgi” ve “belge” terimleriyle ilgili daha geniú bir tartÕúma için bkz. Buckland (1991; 1997).
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Düzenlemenin çeúitli türleri olabilir. Düzenlemenin prototipi sÕnÕflamadÕr. SÕnÕflama
birbirine benzeyen úeyleri bir araya getirir. Geleneksel sÕnÕflamalarda birbirine benzeyen
úeyler bir ya da daha fazla tanÕmlanmÕú özelli÷e göre bir araya getirilir. AynÕ boy veya
renk, aynÕ konu ya da aynÕ yazar gibi bazÕ özellikler bilgi içeren belge sÕnÕflarÕ yaratmak
için kullanÕlabilir. Ama amacÕ bilgi düzenlemek olan bir sistem için en önemli özellik
“aynÕ eseri içerme” özelli÷idir. Düzenleme gücü açÕsÕndan baúka hiçbir özellik bu özelli÷in
yerini tutamaz çünkü bu özelli÷i paylaúan belgeler temelde aynÕ bilgiyi içerir. Bilgi
düzenleme baúka hiçbir anlama gelmese bile aynÕ bilgiyi bir araya getirmek demektir.

Svenonius (2000, s. 11-12) belgelerdeki bilgileri düzenleyen bibliyografik sistemlerin hem
tamamen aynÕ bilgileri hem de hemen hemen aynÕ bilgileri bir araya getirdi÷ini, “hemen
hemen aynÕ bilgi” ifadesinin ise iúleri zorlaútÕrdÕ÷ÕnÕ vurgulamaktadÕr. Sezgisel olarak bu
ifadeyi anlamak kolay olsa bile iúletimselleútirmek zordur. Çünkü “eser nedir?” “bilgi
nedir?” gibi tanÕmsal engellerle karúÕlaúÕlmaktadÕr. “Eser”i tanÕmlamak zordur, çünkü eseri
tanÕmlamak aynÕ zamanda “bilgi”yi tanÕmlamak anlamÕna gelir. Svenonius “eser” ile
“bilgi” arasÕndaki farkÕ tanÕmlamanÕn zorlu÷unu úu örneklerle açÕklamaktadÕr:
ølyada’nÕn özgün YunancasÕ øngilizce çevirisiyle aynÕ bilgiyi mi içerir (aynÕ eseri mi
temsil eder)? øki farklÕ øngilizce çeviri aynÕ eseri mi temsil eder? (Bu iki sorunun yanÕtÕ
genellikle evettir.) Bir baúka ortama (medium) çevirmek eser olma niteli÷ini
(workhood) geçersiz kÕlar mÕ? Hamlet’in film sürümü metin sürümüyle aynÕ bilgiyi mi
içerir? (Bu tür bir sorunun yanÕtÕ genellikle hayÕrdÕr.) Bir senfoninin biri CD, di÷eri
video üzerindeki iki kaydÕ aynÕ eser midir? (Burada yanÕt belirsiz gözüküyor.) . . . .
Bilginin nasÕl tanÕmlandÕ÷Õ neyin düzenlenece÷ini ve nasÕl düzenlenece÷ini belirler.
(Svenonius, 2000, s. 12)

Sorun sadece eseri içeren belgenin somut özelliklerini (yazarÕ, baúlÕ÷Õ, boyutlarÕ, sayfa
sayÕsÕ, vd.) tanÕmlamak de÷ildir. Örne÷in, Hamlet’in yazarÕnÕn kim oldu÷u ya da eserin
hangi yÕl kaleme alÕndÕ÷Õ nispeten kolayca saptanabilir. Esas sorun Hamlet’in içerdi÷i
bilginin, konusunun tanÕmlanmasÕdÕr. Bir belgenin (örne÷in, Hamlet) somut
özelliklerinin nitelenmesi “tanÕmlayÕcÕ kataloglama”, içerdi÷i bilginin, yani konusunun
nitelenmesi ise “konu kataloglamasÕ” olarak bilinir. Bir eserin somut özellikleri, konusu
ya da içerdi÷i bilgi bir ya da birkaç konu baúlÕ÷Õ veya anahtar sözcükle tanÕmlanÕr ve o
eseri temsil eden üst veriler (metadata, “bilgi hakkÕnda bilgi”) oluúturulur.
Ama üst veriler asla asÕl eserin yerini tutamaz, eserin entellektüel içeri÷ini ya da
ba÷lamÕnÕ eksiksiz temsil edemez. Eserlerin temsilinde belgelerin tam metinleri
kullanÕlsa bile belirsizlik (indeterminacy) vardÕr (Blair, 1990, s. 22). Bunun çeúitli
nedenleri vardÕr. ølki, iúin do÷asÕ gere÷i, bir úeyi tanÕmlamak onu sÕnÕrlamak, kÕsÕtlamak
anlamÕna gelir. Bu sÕnÕrlama konu kataloglamasÕnÕn gücünü azaltmaktadÕr. Örne÷in,
Amerikan Kongre Kütüphanesi tarafÕndan eserlere atanan konu baúlÕ÷Õ sayÕsÕ ortalama
iki civarÕndadÕr. Bunun baúlÕca nedeni ekonomiktir (katalog kartlarÕnÕn basÕmÕ ve
ço÷altÕlmasÕ). Ama çevrimiçi (online) kataloglarÕn ortaya çÕkÕúÕyla birlikte ortalama
konu baúlÕ÷Õ sayÕsÕnda büyük bir artÕú gözlenmemiútir. Do÷al olarak, bir eseri temsil
eden konu baúlÕ÷Õ sayÕsÕ azaldÕkça üst verilerin eserin aslÕnÕ temsil etme gücü de
azalmaktadÕr. økincisi, tanÕmlama sÕrasÕnda yapÕlan hatalardÕr. Eserin içerdi÷i bilgiler
veya bu bilgilerin bir kÕsmÕnÕ temsil eden konular için konu baúlÕklarÕ/anahtar terimler
atanmayabilir (error of omission) veya yanlÕú atanabilir (error of commission).
Üçüncüsü, aynÕ eseri tanÕmlayan farklÕ uzmanlar, aynÕ sistemi kullansalar bile, o esere
farklÕ konu baúlÕklarÕ atayabilmektedirler. Baúka bir deyiúle, uzmanlar arasÕndaki
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tutarlÕlÕk (consistency) son derecede düúüktür (Tonta, 1991; Olson ve Wolfram, 2008;
Wolfram, Olson ve Bloom, 2009).
Bir eseri temsil eden kaydÕ oluútururken hem eseri içeren belgeyi hem de eserin konusunu
tanÕmlamak için yapay dillerden (konu baúlÕklarÕ, kavramsal dizinler, vb. gibi)
yararlanÕldÕ÷Õ da unutulmamalÕdÕr. Bu diller kültürden kültüre, hatta aynÕ kültür içinde bile,
de÷iúebilmektedir. Bütün ülkelerde yaygÕn olarak kullanÕlan uluslararasÕ konu baúlÕklarÕ ve
sÕnÕflama sistemleri olmasÕna karúÕn, bu sistemler yerel konularÕ yeterince (veya hiç)
yansÕtmamakta ve geliútirildi÷i ülkelerdeki dünya görüúünün izlerini taúÕmaktadÕr.
Örne÷in, Kongre Kütüphanesi Konu BaúlÕklarÕ sisteminde kölelerin ayaklanmalarÕ “isyan”,
beyazlarÕn ayaklanmalarÕ ise “devrim” olarak nitelendirilmektedir. “Indians of North
America, Civilization of” (Kuzey Amerika Yerlileri, UygarlÕ÷Õ)11 baúlÕ÷Õ altÕnda yerlilerin
uygarlÕ÷Õyla ilgili literatür yerine, yerlileri “uygarlaútÕrmak” için yapÕlan çalÕúmalarÕ içeren
literatürün yer alaca÷Õ not edilmiútir. Geçmiúte ise “cinsel sapÕklÕklar” baúlÕ÷Õ altÕnda
eúcinsellikle ilgili literatür yer almaktaydÕ (Berman, 1971’den aktaran: Buckland, 2012b, s.
159-160). Buckland, Berman’Õn verdi÷i örneklerin ço÷unun erkek egemen ve HÕristiyan
dünya görüúünü, modasÕ geçmiú toplumsal tutumlarÕ ve eski tÕbbi ve psikolojik
terminolojiyi yansÕttÕ÷ÕnÕ vurgulamaktadÕr. Konuyla ilgili bir di÷er örnek Dewey Onlu
SÕnÕflama (DOS) sisteminden verilebilir. DOS’ta øslam diniyle ilgili úema (297) eksik ve
hatalÕ oldu÷undan konuyla ilgili eserler büyük bir olasÕlÕkla daha genel ya da baúka konular
altÕnda sÕnÕflandÕrÕlmÕú olmalÕdÕr (Tonta ve Al, 2007, s. 47). øslam diniyle ilgili úema
yaratÕldÕktan sonra eskiden sÕnÕflanan eserler yeni úemaya göre yeniden
sÕnÕflandÕrÕlmamÕútÕr. Robert Fairthorne’un “marking and parking” (kataloglama ve rafa
yerleútirme) olarak adlandÕrdÕ÷Õ bu yaklaúÕm çok yaygÕndÕr (Fairthorne, 1961, s. 84-85’ten
aktaran Buckland, 2012b, s. 155). Baúka bir deyiúle eserler belli bir zamanda geçerli olan
sisteme göre tanÕmlanmakta, daha sonra meydana gelen politika de÷iúiklikleri eskiden
tanÕmlanan eserlere yansÕtÕlmadÕ÷Õndan aynÕ konudaki literatür bölünmektedir.
Bilgi düzenlemek için kullanÕlan bibliyografik sistemlerin aynÕ bilgileri ya da hemen
hemen aynÕ bilgileri içeren eserleri bir araya getirmesi (collocation), aynÕ ya da hemen
hemen aynÕ bilgileri içeren eserlerin de hangi yönlerden birbirinden farklÕ olduklarÕnÕ ayÕrt
etmesi (differentiation) beklenir. Ama yukarÕda anÕlan sorunlar (tanÕmlama hatalarÕ, birkaç
konu baúlÕ÷Õna indirgeme, tutarsÕzlÕk, vd.) bibliyografik sistemlerin bu iki iúlevi kusursuz
bir biçimde gerçekleútirmesini olanaksÕz hale getirmektedir. Örne÷in, aynÕ bilgileri içeren
ølyada’nÕn çeúitli basÕmlarÕnÕ ve çevirilerini bu tür bir sistem baúarÕyla bir araya getirebilir
ve basÕm yÕlÕ, çevireni, dili vb. gibi özelliklerine dayanarak birbirlerinden farklarÕnÕ ayÕrt
edebilir. Ama aynÕ konu baúlÕ÷Õ ya da anahtar sözcükler atanmÕú olan iki eseri aynÕ
bilgileri içerip içermedikleri yönünden birbirinden ayÕrt edemez. Örne÷in, Çaya
Çorbaya ønternet ile ønternet ve Hukuk adlÕ eserlerin ikisi de “ønternet” konu baúlÕ÷Õ
altÕnda listelenmiútir.12 Sadece eser adlarÕna bakarak bile bu iki eserin ønternet hakkÕnda
tamamen aynÕ bilgileri içermedi÷i söylenebilir. Hamlet’in metin sürümüyle bu metne
11

Kart kataloglarÕnda konu baúlÕklarÕ temel giriú ögesi olarak büyük harflerle yazÕlÕrdÕ (KUZEY AMERøKA
YERLøLERø, UYGARLIöI gibi).

12

Bkz. Coúkun Tülcü, Çaya Çorbaya ønternet. østanbul: Beta BasÕm YayÕn, 1996; Yeúim M. Atamer (der.),
ønternet ve Hukuk. østanbul: østanbul Bilgi Üniversitesi, 2004. Kaynak: Bo÷aziçi Üniversitesi Kütüphanesi
(http://seyhan.library.boun.edu.tr/)
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dayanan film sürümünün bile aynÕ bilgileri içermedi÷ini kabul ediyorsak, yukarÕdaki iki
eserin de ønternet’le ilgili birbirinin aynÕ ya da hemen hemen aynÕ bilgileri içermedi÷ini
kabul etmek zorundayÕz. Ama konu baúlÕ÷Õ açÕsÕndan ele alÕnacak olursa bu iki eserin
ønternet’le ilgili içerdikleri bilgiler açÕsÕndan birbirinden hiçbir farkÕ yoktur.

Bilgi Eriúim
Bilgi düzenlemenin temel amacÕ düzenlenen bilgilere daha sonra eriúim sa÷lamaktÕr. Bilgi
eriúim bir eseri temsil eden üst veriler aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirilir. Bilgi gereksinimi olan
kullanÕcÕlar13 bu gereksinimlerini tanÕmlayarak bir arayüz aracÕlÕ÷Õyla bibliyografik sisteme
girerler. Sistem kullanÕcÕnÕn bilgi gereksinimini tanÕmlayan konu baúlÕklarÕ veya anahtar
terimlerle bilgi düzenleme aúamasÕnda eserlere atanan anahtar sözcükleri ve konu
baúlÕklarÕnÕ karúÕlaútÕrÕr. Birbiriyle çakÕúanlarÕ sonuç listesine ekler. Ama kullanÕcÕlarÕn
bilgi gereksinimlerini layÕkÕyla tanÕmlayabileceklerini kabul etsek bile, bilgi sÕnÕflama ve
düzenleme sürecindeki eksiklik ve belirsizlikler nedeniyle kullanÕcÕlar tam olarak
istedikleri bilgilere muhtemelen eriúemeyeceklerdir.14 Bu durum bilgi eriúim sistemlerinin
performansÕnÕ olumsuz yönde etkilemektedir.
Bilgi sÕnÕflama ve bilgi düzenlemede temel amaç nasÕl ki aynÕ bilgileri içeren eserleri bir
araya getirmek ve bu eserlerin birbirinden farklarÕnÕ ayÕrt etmek ise, bilgi arayan
kullanÕcÕlarÕn da amacÕ belli bir konuda gereksinim duyduklarÕ tüm bilgilere ve sadece
aradÕklarÕ bilgilere eriúmektir. Hatta bilgi eriúim sistemlerinin performanslarÕ da bu
ölçütlere göre de÷erlendirilir. Arama sonucunda belli bir konuda dermedeki (koleksiyon,
derlem) tüm ilgili bilgilere eriúilmesi anma (recall), sadece ilgili belgelere eriúilmesi ise
duyarlÕk (precision) olarak tanÕmlanÕr.15 Anma, sistemin kullanÕcÕnÕn istedi÷i bilgileri
içeren ilgili belgeleri bir araya getirme baúarÕsÕnÕ, duyarlÕk ise sistemin ilgisiz belgeleri
eleme baúarÕsÕnÕ ölçer.
Bilgi eriúimde tanÕmlanmasÕ en zor kavramlardan biri de “ilgililik” (relevance)
kavramÕdÕr. ødeal olarak ilgililik, eriúilen belgelerin içerdi÷i bilgilerle kullanÕcÕnÕn sorgu
cümlesinde ifade etti÷i bilgilerin aynÕ ya da hemen hemen aynÕ olmasÕdÕr. Uygulamada
ise ilgililik, eserleri sÕnÕflamak ve düzenlemek için atanan konu baúlÕklarÕ ya da anahtar
sözcüklerle kullanÕcÕnÕn sorgu cümlesinde yer alanlarÕn birbiriyle çakÕúmasÕdÕr (“nesnel
ilgililik”). ÇakÕúan belgeler potansiyel olarak kullanÕcÕnÕn istedi÷i bilgileri içerdikleri
varsayÕlarak arama sonucunda listelenir. ÇakÕúmayanlarÕn ise kullanÕcÕnÕn istedi÷i
bilgileri içermedi÷i varsayÕlÕr.

13

KullanÕcÕlarÕ sadece insanlarla sÕnÕrlamamak gerekir. YapÕlan aramalarÕn giderek artan bir yüzdesi
kullanÕcÕlarÕ temsilen “akÕllÕ ajanlar” ya da arama motoru örümcekleri tarafÕndan gerçekleútirilmektedir.

14

Burada bilgi eriúim süreci çok basit biçimde verilmektedir. KullanÕcÕlarÕn bilgi gereksinimlerini ifade
etmeleri, kullanÕcÕ arayüzü, sonuçlarÕn yorumlanmasÕ vb. gibi hususlarla ilgili sorunlar göz ardÕ edilmiútir.
Örnekler konu aramalarÕndan seçilmiú, somut olarak bilinen ögelere göre (yazar adÕ, yayÕn yÕlÕ, vb. gibi)
yapÕlan aramalara de÷inilmemiútir. Ama bu seçim “known-item search” olarak bilinen bu tür aramalarda
sorun olmadÕ÷Õ anlamÕna gelmemektedir. Bilgi eriúim ve arama baúarÕsÕzlÕklarÕyla ilgili ayrÕntÕlÕ bilgi için
bkz. Tonta (1992, 1995) ve Tonta, Bitirim ve Sever (2002).

15

ødeal eriúim hem anma hem de duyarlÕk de÷erlerinin mükemmel oldu÷u eriúim sonucu anlamÕna gelir.
“Kendisinden olanlarÕ içeren, olmayanlarÕ dÕúlayan”, “ne eksik ne fazla, eksi÷i artÕ÷Õ olmayan” anlamÕna
gelen “efradÕnÕ cami, a÷yarÕnÕ mâni” deyimi mükemmel eriúimi tanÕmlamak için kullanÕlabilir.
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Bu varsayÕmlara dayanan eriúim sonuçlarÕ kuúkusuz her zaman kullanÕcÕnÕn aradÕ÷Õ
bilgileri içeren belgelere eriúimle sonuçlanmaz. Bunun temel nedeni sÕnÕflama ve
düzenleme aúamasÕnda yapÕlan hatalar ile ilgililik kavramÕnÕn öznel olmasÕdÕr. Çaya
Çorbaya ønternet ve ønternet ve Hukuk adlÕ eserleri örnek olarak verecek olursak; bu iki
eserin ønternet hakkÕnda aynÕ bilgileri içermeyebilece÷ini daha önce vurgulamÕútÕk. Ama
bu iki eser “ønternet” konu baúlÕ÷Õyla arama yapan bir kullanÕcÕnÕn karúÕsÕna çÕktÕ÷Õnda
iúin hukuk yönüyle ilgilenmeyen bir kullanÕcÕ muhtemelen ikinci eseri ilgisiz olarak
de÷erlendirecektir. Yani sistem ilgisiz bir belgeye eriúmiú olacak, duyarlÕk oranÕ
düúecektir. økinci esere “ønternet – Hukuk ve Mevzuat” konu baúlÕ÷Õ verilmiú olmasÕna
karúÕn, “Biliúim Hukuku” baúlÕ÷Õ ile arama yapan bir kullanÕcÕ, bu baúlÕk sÕnÕflama ve
düzenleme aúamasÕnda tercih edilmedi÷i için, bu esere biliúim hukukuyla ilgili bile olsa
eriúemeyecektir. Yani sistem ilgili bir belgeye eriúememiú olacak, anma oranÕ
düúecektir. KaldÕ ki, sÕnÕflama ve düzenleme aúamasÕnda hata yapÕlmamÕú olsa bile,
ilgililik de÷erlendirmesi kiúiden kiúiye de÷iúebilece÷inden biliúim hukuku konusundaki
bu eseri bazÕ kullanÕcÕlar ilgili, bazÕlarÕ ise çeúitli nedenlerle (örne÷in, konunun iúleniú
biçimi, düzeyi, vs.) ilgisiz bulabilirler. Ya da aynÕ kullanÕcÕlar farklÕ durum ve
zamanlarda bu eseri bazen ilgili, bazen ilgisiz bulabilirler (Wilson, 1973). Örne÷in,
biliúim hukukuyla ilgili ders notu hazÕrlayan bir ö÷retim üyesi bir panelde sunulan
bildirileri içeren bu eseri çok spesifik buldu÷u için ö÷renciler için hazÕrladÕ÷Õ okuma
listesine koymak istemeyebilir. Ama aynÕ ö÷retim üyesi aynÕ eseri “Siber Terorizm ve
Ulusal Güvenlik” ile ilgili bir bildiri içerdi÷i için bir baúka zaman ilgili bulabilir.16
Dikkat edilecek olursa yukarÕdaki ilgililik de÷erlendirmeleri “ilgili” ve “ilgisiz” olmak
üzere iki de÷erlidir (bivalent, binary). Bilgi düzenleme sürecinde bir konuda aynÕ bilgileri
içeren eserlerle hemen hemen aynÕ bilgileri içeren eserler arasÕnda genellikle bir ayrÕm
yapÕlmaz ve ilgili konu baúlÕ÷Õ ya da anahtar sözcük bütün eserlere atanÕr. Benzeri bir
biçimde kullanÕcÕlar da sorgu cümlelerini oluútururken böyle bir ayrÕm yapmazlar; yani
eriúilecek eserlerde hangi bilgilerin daha a÷ÕrlÕklÕ iúlenmesi gerekti÷i yönünde bir istekte
bulunmazlar. Ço÷u bilgi eriúim sistemleri (örne÷in çevrimiçi kataloglar) iki de÷erli ilgililik
de÷erlendirmelerine göre eriúim sonuçlarÕnÕ verir. Oysa kullanÕcÕlar ilgililik
de÷erlendirmelerini “hiç ilgisiz” ile “tamamen ilgili” skalasÕna göre yaparlar. Yani,
örne÷in, ønternet’le ilgili bilgi arayan bir kullanÕcÕ ilk eseri (Çaya Çorbaya ønternet)
di÷erine oranla daha az ilgili bulabilir.
Günümüzde bazÕ bilgi eriúim sistemlerinde iki de÷erli mantÕ÷a dayanan algoritmalardan
daha karmaúÕk sÕnÕflama, düzenleme ve bilgi eriúim algoritmalarÕ kullanÕldÕ÷Õ öne
sürülebilir. Örne÷in, MEDLINE veri tabanÕnda yer alan makalelerde bir makalede a÷ÕrlÕklÕ
olarak iúlenen konu ya da konulara verilen baúlÕklar yÕldÕz (*) iúaretiyle ayÕrt edilmekte,
kullanÕcÕlar da arama sonuçlarÕnÕ sadece yÕldÕzlÕ konu baúlÕ÷Õ verilen belgelerle
sÕnÕrlayabilmektedirler.17 Ya da vektör uzayÕ modeli, olasÕlÕksal (probabilistik) model ve

16

“Siber terorizm” ile ilgili bilgi arayan kullanÕcÕlar da tÕpkÕ “biliúim hukuku” ile ilgili bilgi arayanlar gibi bu
esere “siber terorizm” konu baúlÕ÷Õyla arama yaparak ulaúamayacaklardÕr.

17

Bu durumda ilgililik de÷erlendirmesi artÕk ikili (ilgili/ilgisiz) bir karar de÷il, üçlü bir karardÕr (ilgisiz/daha
çok ilgili/daha az ilgili). ølgili belgeler kendi içinde “daha çok ilgili” (yÕldÕzlÕ olanlar) ve daha az ilgili diye
ayrÕca sÕnÕflanmaktadÕr.
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dil modelini kullanan bilgi eriúim sistemlerinde eserlerin konularÕnÕ niteleyen anahtar
sözcükler a÷ÕrlÕklandÕrÕlabilmekte ve eriúim sonuçlarÕ da buna göre sÕralanabilmektedir.
MEDLINE örne÷inde makalelerin belirli bir konuyla ilgili olup olmamasÕna entellektüel
bir de÷erlendirme sonucunda karar verilmektedir. Di÷er modellerde ise sözcük sayÕsÕ,
ba÷lantÕ (link) sayÕsÕ gibi özellikler dikkate alÕnarak belgelerin belirli bir konuyla ilgilik
derecesi saptanmaktadÕr. MEDLINE’da ve geleneksel bilgi eriúim sistemlerinde (örne÷in,
kütüphane kataloglarÕ) “anlamsal ilgililik”; vektör uzayÕ, PageRank algoritmasÕ gibi
modelleri kullanan (örne÷in, Google) sistemlerde ise “istatistiksel ilgililik”
de÷erlendirmesi yapÕldÕ÷Õ söylenebilir (Zadeh, 2006, s. 164). 1990’lardan itibaren bilgileri
temsil etmek için istatistiksel anahtar sözcük ve benzerlik yöntemlerinin yaygÕn bir
biçimde kullanÕlmasÕ a÷ ortamÕnda bilgi temsil kalitesini karma hale getirmiútir. Bu
durumu tanÕmlamak için “düzenli karmaúa” (organized chaos) terimi kullanÕlmaya
baúlanmÕútÕr (Chu, 2003, s. 4).
MEDLINE benzeri sistemlerde bilgi düzenleme sürecinde yapÕlan hatalara daha önce
de÷inilmiúti. Di÷er modellere göre iúleyen bilgi eriúim sistemlerinin performanslarÕ da
mükemmel de÷ildir. Örne÷in, Gerard Salton tarafÕndan geliútirilen vektör uzayÕ modelinde
bir belgede ya da sorgu cümlesinde geçen sözcükler o belgenin ya da sorgu cümlesinin
konusunu belirleyen içerik terimleri olarak kabul edilmekte ve birer vektör olarak
gösterilmektedir. Bir belgeyle dermedeki di÷er belgeler ya da bir sorgu cümlesiyle belgeler
arasÕndaki benzerlik, belgeyi/sorguyu temsil eden terim vektörleri arasÕndaki açÕnÕn
kosinüsü alÕnarak hesaplanmakta ve eriúim sonuçlarÕ buna göre sÕralanmaktadÕr (Salton ve
McGill, 1986). Bu modelde bir terimin bir belgede geçiú sÕklÕ÷Õyla (term frequency) bütün
dermedeki belgelerde geçiú sÕklÕ÷Õ (inverse document frequency), terimin belgenin
neresinde geçti÷i (örne÷in, baúlÕk, özet, vb. gibi), belge uzunlu÷u gibi çeúitli ölçütler
dikkate alÕnarak benzerlik hesaplamalarÕ normalleútirilse de sonuçta ilgililik kararÕ
istatistiksel ilgililik dikkate alÕnarak verilmektedir. østatistiksel ilgililik her zaman anlamsal
ilgililik demek de÷ildir. Çaya Çorbaya ønternet adlÕ eserin baúlÕ÷Õnda geçen çay ve çorba
sözcükleri eserin konusu hakkÕnda bize hemen hemen hiçbir ipucu vermemektedir.18
Sonuç olarak, bir eserin hangi konu ya da konularda bilgi içerdi÷ine ister entellektüel çaba
harcanarak karar verilsin isterse (vektör uzayÕ modelinde oldu÷u gibi) otomatik dizinleme
yapÕlarak ya da olasÕlÕk veya dil modellerine göre karar verilsin, sonuçta anlamsal ilgililik
kararÕ büyük ölçüde o eseri temsil eden bir konu baúlÕ÷Õ ya da terimin (token) varlÕ÷Õna ya
da yoklu÷una indirgenmektedir. Konu baúlÕklarÕ ya da terimler ise bir (yapay) dilin temel
ögeleridir ve belgeleri temsil eden tanÕmlarÕ (üst verileri) yaratmak için kullanÕlÕr.
Belgelerin temsilinde ise her zaman bir belirsizlik (ambiguity) söz konusudur. Bu
bakÕmdan bilgi eriúimde temel sorun dil ve temsil sorunudur (Blair, 1990, 4. Bölüm).
Kolayca görülebilece÷i gibi, bu sorunu daha hÕzlÕ ve iúlem kapasitesi yüksek bilgisayarlar,
a÷lar ya da veri tabanÕ yönetim sistemi yaklaúÕmÕyla çözmek mümkün de÷ildir.

18

Vektör uzayÕ modelinde belgelerde çok seyrek geçen terimlerin benzerlik sÕralamasÕnda listenin alt
sÕralarÕnda yer alaca÷Õ, dolayÕsÕyla eriúim statüsü de÷erlerinin çok düúük olaca÷Õ haklÕ olarak öne sürülebilir.
Ama belgelerde geçen terimler ya da ba÷lantÕlar eriúim amacÕyla optimize edilebilir ya da bunlarla
oynanabilir. Böylece belgelerin eriúim sÕralamasÕndaki yerleri de÷iútirilebilir. Arama motoru
optimizasyonunun (search engine optimization) temel amacÕ budur.
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Yeni Dijital Düzensizli÷in Gücü19
Weinberger (2007) dijital ça÷da bilgi düzenleme ile ilgili konularÕ iúledi÷i eserinin
“Düzenin Yeni Düzeni” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan ilk bölümünde bilgi düzenlemenin üç derecesini
açÕklamaktadÕr. Birinci derece düzenlemede bilgi taúÕyan varlÕklarÕn, nesnelerin kendisi
(örne÷in, ofislerdeki yazÕúma dosyalarÕ) düzenlenir ve her nesne sadece bir sÕnÕf altÕnda yer
alabilir. økinci derece düzenlemede nesnelerin üst verileri düzenlenir, bir nesne birden fazla
sÕnÕf altÕnda listelenebilir (örne÷in, kart kataloglar). økinci derece düzenlemede üst veriler
uzmanlar (örne÷in, katalogcular) tarafÕndan hazÕrlanÕr. Her iki düzenleme biçiminde de
fizik yasalarÕ geçerlidir. Atomlardan oluúan fiziksel nesneler belli bir zamanda ancak bir
yerde bulunabilir. Üçüncü derece düzenlemede ise atomlar yerine “bit”ler düzenlenir. Üst
veriler herkes tarafÕndan yaratÕlabilir, dijital nesneler aynÕ anda birden fazla yerde
bulunabilir (Weinberger, 2007, s. 16-23).
Birinci derece düzenlemede üst veri genellikle nesnenin üzerine kaydedilir. økinci derece
düzenlemede ise nesnenin kendisiyle nesneyi tanÕmlayan üst veriler birbirinden
ayrÕlmÕútÕr. Bir nesne birden fazla üst veriyle tanÕmlanabilse de genellikle üst veriler
sÕnÕrlÕdÕr. Sadece uzmanlar tarafÕndan yaratÕlan üst veriler kullanÕlarak nesnelere (ve
dolayÕsÕyla bilgiye) eriúim sa÷lanabilir. Üçüncü derece düzenlemede artÕk üst verileri
tanÕmlamak için bir otoriteye gerek duyulmamaktadÕr. KullanÕcÕlar kendi üst verilerini
yaratabilirler. Üst veriler ile bilgi içeren dijital nesne birbirinden ayrÕ olabilece÷i gibi
birlikte de bulunabilir. KullanÕcÕlar kendileri, baúkalarÕ ya da otomatik sistemler
tarafÕndan yaratÕlan üst verileri kullanarak dijital ortamdaki bilgilere eriúebilirler.
Günümüzde LibraryThing (www.librarything.com), Flickr (www.flickr.com), Delicious
(delicious.com) gibi sistemlerde bilgi eriúim bu úekilde gerçekleúmektedir.
økinci derece düzenleme sistemleri araútÕrma ürünü basÕlÕ literatür için geliútirilmiútir
(ùekil 1). ùekil 1’deki piramit bir buzda÷Õ olarak düúünülecek olursa, kütüphaneciler ve
bilgibilimciler yüz yÕlÕ aúkÕn bir zaman diliminde buzda÷ÕnÕn görünen kÕsmÕndaki 40-50
milyon kitap ile birkaç yüz milyon makaleyi düzenleyebilmiúlerdir. Oysa günümüzde
bilimsel bilgiler ve ham veriler giderek tamamen dijital ortamda (born digital)
üretilmekte, yayÕnlanmakta ve saklanmaktadÕr. Dijital “belge” sayÕsÕ muhafazakâr bir
tahminle birkaç yüz milyardÕr. Daha 2008 yÕlÕnda Google’Õn dizinledi÷i belgelerdeki
ba÷lantÕ (URL) sayÕsÕ bir trilyona ulaúmÕútÕ. BasÕlÕ ortamdaki bilgileri düzenlemek için
geliútirilen bu sistemler dijital ortamdaki bilgileri, türetilmiú bilgileri ya da ham verileri
düzenlemede yetersiz kalmaktadÕr. Baúka bir deyiúle, buzda÷ÕnÕn görünmeyen kÕsmÕ
henüz yeterince düzenlenememiútir.
AyrÕca ikinci derece düzenleme sistemlerinde “analiz birimi” genellikle kitap ya da
makale iken, üçüncü derece düzenleme sistemlerinde analiz birimi çok daha
küçülmüútür (web sayfalarÕ, tartÕúma listelerine ve twitter gibi mikro-bloglara gönderilen
mesajlar, türetilmiú bilgiler ve ham veriler gibi). Dijital ça÷da çevrimiçi ortamlarda
üretilen ve yayÕnlanan bilgiler de en az basÕlÕ kitaplardakiler, makalelerdekiler kadar
de÷erli hale gelmiútir. 1990’larda geleneksel düzenleme araçlarÕyla “ønternet’i ortaklaúa
kataloglamak” için giriúimlerde bulunulmuútur (örne÷in, OCLC’nin Cooperative Online
19

Bu ara baúlÕk Weinberger’Õn (2007) kitabÕnÕn adÕndan alÕnmÕútÕr.
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Resource Catalog projesi). økinci derece düzenleme sistemleriyle çok daha çözünür
(granular) olan, örne÷in 140 karakterden oluúan twitter belgelerini ya da türetilmiú bilgi
ve ham verileri düzenlemek hemen hemen olanaksÕzdÕr.

ùekil 1. Tüm bilimsel veriler çevrimiçi (Gray, 2009, s. xxviii)
Öte yandan, dijital ortamda bilimsel iletiúim süreci de de÷iúime u÷ramaktadÕr. ùekil 1’deki
piramidin ortasÕnda ve tabanÕnda yer alan bilgi ve ham verileri de bilimsel üretim sürecinin
bir parçasÕ haline getirebilmek için alt yapÕ geliútirilmektedir. Böylece etkileúimli,
hakemlerin ve okuyucularÕn araútÕrmada kullanÕlan ham verileri yeniden analiz
edebilecekleri ya da görselleútirebilecekleri “çalÕútÕrÕlabilir bildiriler” (executable papers)
yayÕnlamak mümkün hale gelmektedir (Nowakowski ve di÷erleri, 2011). “Makine dostu”,
yani makinece okunabilir ve üzerinde makine tarafÕndan iúlem yapÕlabilir (machineactionable) bilimsel yayÕnlar üretmek ve veri setlerini bilimsel yayÕncÕlÕk sistemiyle
bütünleútirmek için çalÕúmalar yapÕlmaktadÕr (Van de Sompel ve Lagoze, 2009). Bilimsel
iletiúim süreci sadece fen bilimlerinde de÷il insani bilimlerde de de÷iúmektedir. Ham
veriler insani bilimlerde de bilimsel iletiúim sürecinin bir parçasÕ olarak düúünülmektedir.
Örne÷in, bir yazarÕn yayÕmlanmÕú biyografik bir eseriyle birlikte eseri yaratma sürecindeki
düúüncelerini içeren el yazmasÕ notlar, gazete kesikleri (kupür), görüntüler, çalÕúma
taslaklarÕ ve detaylÕ notlarÕn da paylaúÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr (Buckland, 2012a).20
Dijital nesneler de dahil her tür eseri daha iyi tanÕmlamak amacÕyla FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Records), FRSAD (Functional Requirements for Subject
Authority Data) gibi varlÕk-iliúki (entity-relationship) modeline dayanan ve çerçeve
20

ølgili projenin web sayfasÕ için bkz. Knowledge Unix: Sharing and enrichment of (digital) data.
http://ecai.org/KnowledgeUnix/.
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kurallar içeren ikinci derece düzenleme sistemleri geliútirilmiútir. Dijital nesneler XML
(Extensible Markup Language), RDF (Resource Description Format) gibi iúaretleme
(markup) dilleri ya da üst veri sistemleri kullanÕlarak da etiketlenebilmekte ve bu
etiketler eriúim amacÕyla kullanÕlmaktadÕr. Söz konusu iúaretleme dilleri ile bir
metindeki paragraflarÕ, cümleleri, hatta sözcükleri atomik düzeyde etiketlemek ve bu
verilere belgelerin tanÕmlayÕcÕ özelliklerini kullanarak veri tabanÕ yaklaúÕmÕyla eriúmek
son derecede kolaydÕr. Ama bu tür düzenleme sistemlerini kullanarak belgelere
konularÕna göre eriúmek zordur. Örne÷in, belirli bir kiúinin bir tartÕúma listesine hangi
mesajlarÕ gönderdi÷ini bu etiketler aracÕlÕ÷Õyla kolayca ö÷renebiliriz ama devam eden bir
tartÕúmaya bu kiúinin kavramsal açÕdan ne tür bir katkÕda bulundu÷unu ö÷renemeyiz.
Öte yandan dijital nesneler basÕlÕ nesneler kadar sabit de÷ildir. Örne÷in, arXiv e-baskÕ
arúivinde (arxiv.org) çÕkan bilimsel bir makale yapÕlan tartÕúmalar sonucu daha sonra
güncellenebilir. Ya da çevrimiçi bir dergide yayÕmlanarak sabitlenmiú bir makale
hakkÕnda bloglarda ya da twitter’da tartÕúmalar devam edebilir ve bu tartÕúmalar esas
yayÕnla birlikte listelenebilir. økinci derece sistemler bilgi içeren sabit nesneleri (kitap,
bildiri, vs.) düzenlemek için tasarlandÕ÷Õndan dinamik nesneleri düzenlemekte yetersiz
kalmaktadÕr.
Önemli sorunlardan biri de ikinci derece düzenleme sistemleriyle üçüncü derece
düzenleme sistemlerinin birlikte çalÕúabilirli÷idir (interoperability). Bir MARC
(Machine Readable Cataloging) kaydÕ Dublin Core ya da XML formatÕna kolayca
dönüútürülebilir ama birlikte çalÕúabilirlik genellikle üst verilerle sÕnÕrlÕdÕr. Literatürü
içeren basÕlÕ nesnelerin içeri÷i “bit”lere dönüútürülerek iúaretlenmedikçe, sadece
geleneksel üst veriler aracÕlÕ÷Õyla eriúilebilen bilgilerin kullanÕmÕ sÕnÕrlÕ kalacaktÕr. Hatta
bazÕ nesneler için yeniden iúaretleme yapmak gerekecektir. (Örne÷in, geçmiúte
“Yugoslavya” olarak etiketlenmiú olan ve co÷rafi bilgi içeren bir nesneyi bugün
“HÕrvatistan, “SÕrbistan”, “Kosova” vb. gibi sekiz ayrÕ etiketle temsil etmek
mümkündür.)21 Öte yandan, türetilmiú bilgiler ve ham veriler için henüz yeterince
standart geliútirilmedi÷inden birlikte çalÕúabilirlik bu alanda daha da büyük bir sorundur.
Weinberger’in (2007) ikinci derece bilgi düzenleme sistemlerinin dijital bilgileri
düzenlemede yetersiz kalmasÕ, dijital ortamda bilgi eriúim için mutlaka otoriteler
tarafÕndan atanan üst verilerin gerekmemesi ve isteyen herkesin özellikle dijital
nesnelere üst veri atayabilmesi, bir dijital nesnenin birden fazla yerde depolanabilmesi
vb. gibi hususlardaki saptamalarÕ yerindedir. Ama dijital nesnelere daha çok sayÕda üst
veri atayarak bilgi eriúim sistemlerinin performansÕnÕn da buna ba÷lÕ olarak yükselece÷i
düúünülmemelidir. Daha önce de÷inilen dil ve belgelerin entellektüel içeri÷inin ve
ba÷lamÕnÕn eksiksiz temsil edilmesiyle ilgili sorunlarÕ dijital nesnelere çok sayÕda
anahtar sözcük atayarak çözmek mümkün de÷ildir.

21

AslÕnda “Yugoslavya” ile ilgili sorun burada sunulandan daha da karmaúÕktÕr. Co÷rafi olarak eski
Yugoslavya’nÕn günümüzde hangi ülkelere karúÕlÕk geldi÷i nispeten daha kolay etiketlenebilir. Ama
“Yugoslavya” olarak adlandÕrÕlan co÷rafi bölgenin hangi dönemler arasÕnda hangi ülkeleri içerdi÷iyle ilgili
zamansal (temporal) bilgi genellikle tatminkâr bir biçimde etiketlenmemektedir. Örnek için bkz. Madnick ve
Zhu (2006, s. 465-466).
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Son yÕllarda ikinci derece bilgi düzenleme sistemleri tarafÕndan atanan konu
baúlÕklarÕnÕn web ortamÕnda kullanÕcÕlar tarafÕndan atanan etiketlerle de desteklenmesi
yönünde çeúitli projeler yürütülmektedir. Örne÷in, kullanÕcÕlar Flickr’a konulan Kongre
Kütüphanesi dermesinde bulunan bazÕ foto÷raflarÕn tanÕmlanmasÕna katkÕda
bulunmuúlardÕr (Springer ve di÷erleri, 2008). Kopenhag Kraliyet Kütüphanesi de
kullanÕcÕlarÕn yarattÕ÷Õ etiketlerden yararlanmaktadÕr (Hjorland, 2012). Folksonomi ya da
etiketleme (tagging) olarak bilinen iúlemler sonucunda bilgi sadece kültürel açÕdan de÷il,
bireysel ve kurumsal açÕlardan da sÕnÕflanmaktadÕr (Glushko, Maglio, Matlock ve
Barsalou, 2008). Belgelerin içeri÷ini tanÕmlamak için kullanÕlan konu baúlÕklarÕnda
tutarsÕzlÕklar ve baúlÕk seçiminde kültürel ön yargÕlarÕn devreye girmesi gibi sorunlara
Kongre Kütüphanesi Konu BaúlÕklarÕ sisteminden örnekler vererek kÕsaca de÷inmiútik.
øçerik (kültür) ile ilgili konu baúlÕklarÕ ya da sÕnÕflama etiketleri eserin entellektüel
içeri÷i konusunda genel bir fikir vermektedir. Ama bireysel ve kurumsal sÕnÕflama
sistemleri spesifik amaçlar için tasarlandÕ÷Õndan bu sistemlerin herkes tarafÕndan
kullanÕmÕ daha problematik olabilmektedir. Örne÷in, bireysel kullanÕm amacÕyla
“mutlaka oku”, “süper” gibi etiketler atanmÕú bir belgenin içeri÷i hakkÕnda bir fikir
sahibi olmak mümkün de÷ildir. Kültürel, bireysel ve kurumsal etiketleme sistemlerinin
bilgi eriúim amacÕyla birlikte kullanÕlmasÕ birlikte çalÕúabilirlikle ilgili sorunlarÕ da
beraberinde getirmektedir.
Son yÕllarda Google gibi úirketler tarafÕndan gerçekleútirilen büyük ölçekli dijitalleútirme
projeleri mevcut içerik üzerinde tam metin arama yapÕlabilmesine olanak sa÷ladÕ÷Õndan,
sÕnÕflama ve dizinleme yapma gereksiniminin zamanla ortadan kalkaca÷ÕnÕ düúünenler
olabilir. Hatta Google’dan sonra sÕnÕflama gerekli mi sorusu sorulmaktadÕr (Hjorland,
2012). SÕnÕflama yapmanÕn amacÕ sadece kitaplarÕ rafa yerleútirmekle sÕnÕrlanÕrsa
dijitalleútirmeyle birlikte sÕnÕflama ve düzenlemeye olan gereksinimin de ortadan
kalkaca÷Õ düúüncesi ilk bakÕúta do÷ruymuú gibi görünebilir. Ama bu durum bilgi
sÕnÕflama gereksiniminin tamamen ortadan kalkaca÷Õ anlamÕna gelmemektedir. Tam
tersine, dijital bilgi yönetiminde sÕnÕflama ve düzenleme daha da önem kazanmaktadÕr.
Günümüzde ço÷u bilgilerin dijital ortamda üretilmesi ve basÕlÕ ortamda üretilenlerin de
giderek dijital ortama aktarÕlmasÕ bilgi eriúim açÕsÕndan yeni olanaklar sunmaktadÕr.
BasÕlÕ bilgilerin hÕzla dijital ortama aktarÕlmasÕ ve dijitalleútirilen belgelerin tam
metinlerinin arama motorlarÕnÕn örümcekleri tarafÕndan dizinlenmesi bilgi eriúim
performansÕnÕ kuúkusuz artÕrmaktadÕr. Ama basÕlÕ bilgilerin tamamÕ dijitalleútirilse bile
mevcut bibliyografik sistemler (örne÷in, çevrimiçi kataloglar) kullanÕlarak bilgi eriúim
sorununu çözmek mümkün gözükmemektedir.

Arama MotorlarÕndan Soru YanÕtlama Sistemlerine
Zadeh (2006, s. 163) “Arama MotorlarÕndan Soru YanÕtlama Sistemlerine” baúlÕklÕ
makalesinde Google baúta olmak üzere günümüzdeki arama motorlarÕnÕ baúarÕlÕ
bulmasÕna ve performanslarÕnÕn günden güne geliúti÷ini teslim etmesine karúÕn, arama
motorlarÕnÕn bilgi eriúim sorununu çözmede yetersiz kaldÕ÷ÕnÕ söylemektedir. Zadeh’ye
göre bunun temel nedeni arama motorlarÕnÕn çÕkarsama yani tümdengelim (deduction)
yeteneklerinin olmamasÕdÕr. Zadeh arama motorlarÕnÕn iki de÷erli mantÕ÷a ve olasÕlÕk
kuramÕna dayanan araçlarÕ kullanarak çÕkarsama yetene÷ine sahip olan soru yanÕtlama
(question answering) sistemlerine dönüútürülüp dönüútürülemeyece÷i sorusunu sormakta
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ve bu soruya olumsuz yanÕt vermektedir. Zadeh’ye göre bu tür bir dönüútürümün önünde
üç engel bulunmaktadÕr: (1) dünya bilgisi (world knowledge); (2) ilgililik kavramÕ; ve
(3) algÕlama temelli bilgiden çÕkarsama yapma. Aúa÷Õda bu engeller sÕrasÕyla
incelenmektedir (Zadeh, 2006, s. 163).
Zadeh’ye göre ilk engel insanlarÕn deneyim, iletiúim ve e÷itimle elde ettikleri dünya
bilgisidir. Dünya bilgisinin arama, ilgililik de÷erlendirmesi ve çÕkarsama yapmada
merkezi bir rolü vardÕr. Dünya bilgisi önermesel (Fransa’nÕn baúkenti Paris’tir),
kavramsal (iklim), ontolojik (ya÷Õú iklimle ilgilidir), varoluúçu (bir kimsenin iki babasÕ
olamaz) ve ba÷lamsaldÕr (uzun). Dünya hakkÕndaki bilgilerin ço÷u algÕlara dayanÕr.
AlgÕlara dayalÕ bilgiler ise kesin de÷ildir, dolayÕsÕyla bu tür bilgiler için iki de÷erli
mantÕk ve olasÕlÕk kuramÕ kullanÕlamaz (Zadeh, 2006, s. 163; 2005, slayt 22). AslÕna
bakÕlÕrsa kütüphane dermelerindeki yayÕnlarda yer alan dünya bilgisinin de kesin, tutarlÕ,
iki de÷erli mantÕk ve olasÕlÕk kuramÕ kullanmaya elveriúli oldu÷unu söylemek mümkün
de÷ildir. Birbirinin tam tersi kuramlar, görüúler ve araútÕrma sonuçlarÕnÕ içeren literatür
raflarda yan yana bulunabilmektedir. Bu literatürdeki tüm bilgiler dijitalleútirilse ve bu
bilgilere dayanarak dünya bilgisi oluúturulsa bile, çÕkarsama yetene÷ine sahip olan soru
yanÕtlama sistemleri, literatüre dayanan mevcut bilgi tabanÕnda (knowledge base) yer
alan bilgilerden yararlanarak her soruya do÷ru yanÕt veremez.
økinci engel çok karmaúÕk ve henüz çözülmemiú olan ilgililik kavramÕdÕr. øki tür ilgililik
vardÕr: (a) soru ilgilili÷i ve (b) konu ilgilili÷i. “Do÷al Dil Anlamaya Yeni Bir YaklaúÕm”
baúlÕklÕ bir bildiri makine çevirisiyle ilgili bir soruyla ne kadar ilgilidir? ølgililik
de÷erlendirmesine “anlamsal” ve “istatistiksel” olmak üzere iki úekilde yaklaúÕlabilir.
Arama motorlarÕnda daha çok istatistiksel ilgililik (ba÷lantÕ ve sözcüklerin sayÕlmasÕ)
kullanÕlmaktadÕr. Anlamsal ilgililik de÷erlendirmesi zordur ve iki de÷erli mantÕk ve
olasÕlÕk kuramÕyla çözülemez (Zadeh, 2006, s. 164). Örne÷in:
ølgililik de÷erlendirmesindeki zorlu÷un temel kayna÷Õ ilgililik fonksiyonunun
tümlenememesidir (non-compositionality). Daha spesifik olarak, bir soru, q, ve iki
önermemiz, p ve r, oldu÷unu varsayalÕm. R(q/p, r) de÷eri R(q/p) ve R(q/r)de÷erlerinden
oluúturulabilir mi?22 YanÕt genelde hayÕrdÕr. Web ile ilgisi olmayan basit bir örnek;
q:Vera’nÕn yaúÕ kaçtÕr; p: Vera Irene ile yaúÕttÕr; r ise Irene 65 yaúÕndadÕr, olsun. Bu
durumda R(q/p)= 0; R(q/r) = 0; ama R(q/p, r) = 1’dir. Bunun anlamÕ, ilgililik tek baúÕna,
baúkalarÕndan ayrÕ olarak (in isolation) de÷erlendirilemez. Bu da ilgililik ile baúkalarÕndan
ayrÕ ilgililik (i-relevance, a-ilgili) arasÕnda bir ayrÕm yapma gere÷ine iúaret eder. Baúka bir
deyiúle, p önermesi kendi baúÕna ilgiliyse a-ilgili, kendi baúÕna ilgili de÷ilse a-ilgisizdir,
ama di÷er önermelerle birlikte ilgili olabilir. (Zadeh, 2006, s. 167)

Konu ilgilili÷i de÷erlendirmesinde ise istatistiksel teknikler kullanÕlmaktadÕr. Mevcut
arama motorlarÕnÕn konu ilgilili÷ini de÷erlendirmede soru ilgilili÷ini de÷erlendirmeden
daha baúarÕlÕ olmasÕnÕn nedeni budur (Zadeh, 2006, s. 164). Nitekim Zadeh’nin Google’da
çalÕútÕrdÕ÷Õ test sorularÕndan konusal (topical) olanlar baúarÕlÕ sonuçlar verirken çÕkarsama
yapmayÕ gerektiren sorular baúarÕsÕz sonuçlar vermiútir.23 Baúka bir deyiúle, Google arama
22

R(q/p, r) ilgililik fonksiyonunu, q soruyu veya konuyu, p ve q’nun her biri birer önermeyi, konuyu, belgeyi,
web sayfasÕnÕ veya bu tür nesnelerin bir koleksiyonunu, R ise p ve r’nin q ile ilgililik derecesini temsil eder
(Zadeh, 2006, s. 167).

23

Test sorusu örnekleri için bkz. Zadeh, 2006, s. 168-172.
167

Tonta

motorunda çÕkarsama yapma yetene÷i bulunmamaktadÕr. AynÕ durum “hesaplamalÕ bilgi
motoru” (computational knowledge engine) ya da anlamsal arama motoru olarak
nitelendirilen Wolfram|Alpha ve Hakia gibi arama motorlarÕ için de geçerlidir.
Zadeh’ye göre üçüncü engel ise algÕlama temelli bilgiden çÕkarsama yapÕlmasÕdÕr.
Örne÷in:
Soru, q, “øsveçliler ortalama ne kadar uzundur?”, mevcut bilgi, p, “Ço÷u yetiúkin
øsveçliler uzun boyludur” olsun. Bir baúka örnek: Mevcut bilgi “Robert genellikle
akúam saat 6’da iúten eve döner”, soru “Robert’in 6:15’te evde olma olasÕlÕ÷Õ nedir?”
olsun. Ne iki de÷erli mantÕk ne de olasÕlÕk kuramÕ bu tür sorunlara çözüm getirebilir.
øúin zorlu÷u temelde kesin olmayan ve belirsiz önermelerden çÕkarsama yapÕlmasÕndadÕr
(Zadeh, 2006, s. 164).

Zadeh dünya bilgisi, ilgililik ve çÕkarsama yapma sorunlarÕnÕn altÕnda yatan temel sorunun
do÷al dil anlama (natural language understanding) sorunu oldu÷unu vurgulamaktadÕr.
“Dünya bilgisinin ve web bilgisinin ço÷u bir do÷al dille ifade edilir. Bir do÷al dil temelde
algÕlarÕ tanÕmlama sistemidir. AlgÕlar aslen belirsiz oldu÷undan do÷al diller de, özellikle
anlambilim (semantics) alanÕnda, belirsizdir” (Zadeh, 2006, s. 164).
Zadeh’ye göre soru yanÕtlamayÕ mekanikleútirmenin ön koúulu do÷al dil anlamayÕ
mekanikleútirmek, do÷al dil anlamayÕ mekanikleútirmenin ön koúulu ise kavramlarÕn
anlamÕnÕ kesinleútimek (precisiation) ve bir do÷al dilden önermeler çÕkarmaktÕr.24 Zadeh
dünya bilgisi, ilgililik, çÕkarsama ve kesinleútirme sorunlarÕnÕ çözebilmek için yeni
araçlar gerekli oldu÷unu öne sürmektedir:
Bu araçlarÕn baúlÕcalarÕ Kesinleútirilmiú Do÷al Dil (Precisiated Natural Language,
PNL), Protoform KuramÕ ve Genelleútirilmiú Belirsizlik KuramÕdÕr (Generalized Theory
of Uncertainty, GTU). Bu araçlar bulanÕk mantÕktan -her úeyin bir derece sorunu oldu÷u
ya da olmasÕna izin verildi÷i mantÕk- yararlanÕr. BunlarÕn en önemlisi genelleútirilmiú
sÕnÕrlÕlÕk kavramÕdÕr. Genelleútirilmiú sÕnÕrlÕlÕk kavramÕnÕn önemi . . . bilginin do÷asÕ
gere÷i istatistiksel oldu÷u konusundaki evrensel olarak kabul edilmiú görüúü,
genelleútirmenin temeli olarak almasÕndan kaynaklanÕr. Daha spesifik olarak . . .
genelde bilgi bir genelleútirilmiú sÕnÕrlÕlÕklar sistemi olarak temsil edilebilir, istatistiksel
bilgi özel bir vakayÕ oluúturur. Bu, çok daha genel, bilgi bakÕú açÕsÕ dünya bilgisi,
ilgililik, çÕkarsama ve kesinleútirme sorunlarÕnÕn etkin bir biçimde üstesinden gelmek
için gereklidir (Zadeh, 2006, s. 164-165).

Zadeh’ye (2006, s. 165) göre bulanÕk mantÕ÷Õn standart olmayan bu kavramlarÕ, fikirleri
ve araçlarÕ arama motorlarÕna çÕkarsama yapma yetene÷i eklenmesine yol açacaktÕr.
Ama kütüphane dermelerinde bulunan belgeler dijitalleútirildikçe bu belgelerde yer alan
bilgiler daha büyük bir bilgi tabanÕnÕn (knowledeg base) parçasÕ haline gelecek ve arama
motoru örümcekleri tarafÕndan dizinlenecektir. O zamana kadar Zadeh’nin dünya bilgisi,
ilgililik, çÕkarsama ve kesinleútirme ile ilgili çözümleri olgunlaútÕrÕlabilir ve do÷al dil
anlama ve do÷al dildeki belirsizlikleri giderme (language disambiguation) yöntem ve
teknolojileri geliútirilebilirse, soru yanÕtlama sistemleri kütüphanelerin içerdi÷i
24

Çok bilinen bir örnektir: Do÷al dil anlama sistemleri “Akraba ziyareti sÕkÕcÕ olabilir” (Visiting relatives can
be a nuisance) cümlesinin anlamÕnÕ ba÷lamdan ve di÷er cümlelerden (önermelerden) ba÷ÕmsÕz olarak do÷ru
yorumlayamaz. Çünkü bu cümlede sÕkÕcÕ olanÕn akrabalarÕnÕzÕn sizi ziyareti mi yoksa sizin akrabalarÕnÕzÕ
ziyaretiniz mi oldu÷u belirsizdir.
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bilgilerden de yararlanabilecektir. Ancak o zaman Weinberger’in sözünü etti÷i üçüncü
derece sistemler baúarÕya ulaúmÕú olacaktÕr.
Ama bu geçiú sürecinin nispeten uzun zaman alaca÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. Çünkü Swanson
(1988) yaklaúÕk 25 yÕl önce “Bilgi Eriúim ve Bir YanÕlsamanÕn Gelece÷i” baúlÕklÕ
çalÕúmasÕnda Zadeh’nin de inceledi÷i bazÕ konulara de÷inmiútir. Swanson’Õn bilgi
gereksinimlerinin soru cümlesi olarak formüle edilmesi, ilgililik ve anlam konusundaki
“yetersizlik ön kabulleri” (postulates of impotence, PI) aúa÷Õda verilmektedir.
PI 1: Bir bilgi gereksinimi arama sorusu olarak ba÷lamla ilgili sayÕsÕz varsayÕmdan
(presupposition) ba÷ÕmsÕz biçimde tamamen ifade edilemez -ba÷lamÕn kendisini tam
olarak tanÕmlamak olanaksÕzdÕr, çünkü baúka úeyler yanÕnda soruyu soranÕn kendi arka
plan bilgisini de içerir. Gerçekten de, arama baúlangÕçta bilinmeyen bir úey için
yapÕldÕ÷Õndan, yanÕt bulunmadÕkça soru kesin olarak oluúturulamaz.
PI 2: Bir makine ifade edilen arama iste÷ini bir dizi uygun arama terimine çevirmesi
için programlanamaz. Arama terimleri hipotezler, buluúlar veya tahminlerdir; kurallarÕ
yoktur.
PI 3: Bir belge istek yapanÕn dikkate alabilece÷i di÷er tüm belgelerden ba÷ÕmsÕz olarak
bir bilgi gereksinimi için ilgilidir denemez. ølgililik sabit de÷ildir; [ilgilili÷e] de÷iúken
bir çerçevede karar verilir. . . .
PI 4: Bir soru için ilgili bütün belgelerin bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕ do÷rulamak asla
mümkün de÷ildir, çünkü ilgilili÷e ancak bir belgeyi inceleyerek karar verilir ve kimse
uygulamada, hatta ilke olarak bile, tüm belgeleri asla inceleyemez. . . .
PI 5: Makineler anlamÕ tanÕyamaz ve dolayÕsÕyla insan muhakemesinin belgelerin
dizinlenmesi ve sÕnÕflanmasÕna katkÕsÕnÕ ilke olarak taklit edemez....
PI 6: Sözcüklerin kullanÕm istatistikleri ne anlamÕ temsil eder, ne de anlam yerine geçer.
Ama bu tür veriler . . . bir metnin [anlam ve ilgililik açÕsÕndan] potansiyel olarak verimli
alanlarÕnÕ belirli bir baúarÕyla iúaret edebilir.
PI 7: Bir bilgi eriúim sisteminin yineleyici bir süreci destekleme yetene÷i insanÕn bir
kerede verdi÷i ilgililik de÷erlendirmesine bakÕlarak de÷erlendirilemez. Birden çok
yinelemelerde sistemin soruyu yaratÕcÕ bir biçimde de÷iútirmeyi özendirmesi gibi yeni
ölçütler ortaya çÕkar.
PI 8: Ya incelikli, ustaca yapÕlmÕú ilgililik de÷erlendirmelerine ya da çok etkili mekanik
süreçlere sahip olabilirsiniz, ama ikisine birden de÷il.
PI 9: Özet olarak, ilk sekiz ön kabul tutarlÕ bir úekilde etkin ve tam otomatik dizinleme ve
eriúimin mümkün olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bilgi eriúimin kavramsal sorunlarÕ -anlam
sorunlarÕ- düúünmekten ya da herhangi bir akÕllÕ davranÕú türünden daha az derin de÷ildir.
Düúünmenin maddi bilgiler içeren bir veri tabanÕnÕn kurallara göre iúletilmesine
indirgenebilece÷i yönünde henüz bir kanÕt yoktur. ølgililik de÷erlendirmelerimiz ya da
düúünmek, di÷er úeylerin yanÕ sÕra, hayal gücümüzün mantÕk, muhakeme ve tutarlÕlÕ÷Õn
so÷uk eli tarafÕndan sÕnÕrlanmamÕú ustalÕklÕ sÕçramalar yapmasÕnÕ gerektirir; daha önemlisi
kim oldu÷umuzu, ne oldu÷umuzu, nasÕl bir dünyada yaúadÕ÷ÕmÕzÕ ve aradÕ÷ÕmÕzÕ niçin
istedi÷imizi bilmeyi gerektirir. . . . (Swanson, 1988, s. 95).

Swanson makinelerin bilgi eriúime büyük yardÕmÕ dokundu÷unu, ama daha çok bilgiye
daha hÕzlÕ eriúmenin tek baúÕna bu iúi daha iyi yapmayÕ ö÷rendi÷imiz anlamÕna
gelmedi÷ini vurgulamaktadÕr. Nitekim, Swanson’Õn sorularÕ ifade etme, ilgililik ve dil
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konusundaki yetersizlik ön kabullerinin halen geçerli oldu÷u görülmektedir. Henüz veri
tabanÕ yönetim sistemleri, veri madenleme teknikleri ve bulanÕk mantÕk bu yetersizlik ön
kabullerini tamamen giderme ve bilgi eriúim sistemlerindeki mevcut durumu de÷iútirme
yönünden pek etkili olamamÕútÕr.

Sonuç
Kolayca görülebilece÷i gibi, bilgi sÕnÕflama, bilgi düzenleme ve bilgi eriúim
kütüphanecilik, biliúsel bilimler, bilgisayar mühendisli÷i gibi birçok disiplini ilgilendiren
son derece karmaúÕk araútÕrma alanlarÕdÕr. Bilgi sÕnÕflama, bilgi düzenleme ve bilgi eriúim
sorunlarÕ teknik sorunlar olarak görüldü÷ünde çözümleri nispeten kolaydÕr, ama kavramsal
sorunlar olarak görüldü÷ünde çözümleri çok zordur. Örne÷in, teknik yönden (hÕz,
depolama kapasitesi, bilgi iúleme gücü vb. gibi) günümüzde hayal gücümüzü zorlayan
geliúmeler olmaktadÕr. Ama teknik geliúmeler ancak veri tabanlarÕnda depolanan yapÕsal
bilgilerle ilgili sorunlarÕn çözümünde bize yardÕmcÕ olmaktadÕr. Oysa tahminlere göre
örgütlerdeki bilgilerin sadece %20’si yapÕsaldÕr, %80’i ise yapÕsal olmayan, metin türü
bilgilerdir (Mavroudakis ve Karanikas, 2007).
Metin türü bilgilerin tanÕmlarÕ yani üst verileri yetersizdir. Dijital ortama aktarÕlan metin
türü bilgiler için RDF, XML, OWL (Web Ontology Language) gibi makinece iúlenebilir
tanÕmlar gereklidir. DahasÕ, bir metin dermesinden çeúitli yazÕlÕmlar (örne÷in,
OntoClassify, OntoGen) yardÕmÕyla otomatik olarak ontolojiler inúa edilebilmeli ve bu
ontolojiler otomatik olarak yönetilebilmelidir. Ontolojilerin amacÕ bilgi paylaúÕmÕ, iúlevleri
ise belgeleri sÕnÕflamak ve düzenlemektir. Metin türü verilerden bilgi keúfetmekte
kullanÕlan do÷al dil anlama, makine ö÷renme, veri madenlemesi ve gizli anlam dizinleme
teknikleri geliútirilmelidir. Böylece dijital ortama aktarÕlan bilgiler yapÕsal hale getirilebilir,
metin türü bilgilerden ve ham verilerden yeni bilgiler türetilebilir.
ùekil 1’deki piramidin ortasÕndaki ve tabanÕndaki bilgi ve verileri düzenleme ve bu
bilgilere eriúme konusundaki deneyimlerimiz henüz sÕnÕrlÕdÕr. Bu yönde geliútirilen
çözümler genellikle tek tek alanlara özgüdür (domain-specific). Zadeh’nin sözünü etti÷i
dünya bilgisi, ilgililik, çÕkarsama ve kesinleútirme sorunlarÕ tüm alanlarÕ kapsayacak
úekilde çözümlenirse, ancak o zaman arama motorlarÕ soru yanÕtlama sistemlerine
dönüútürülebilir.
Bilgi sÕnÕflama, bilgi düzenleme ve bilgi eriúim e÷itimi piramidin sadece üst kÕsmÕnda yer
alan literatür bilgilerinin sÕnÕflanmasÕ, düzenlenmesi ve bu bilgilere eriúimle
sÕnÕrlanmamalÕdÕr. Günümüzde özellikle e-bilim projelerinde piramidin orta ve alt
kÕsmÕndaki bilgileri iúleyebilen, sÕnÕflayabilen, düzenleyebilen ve bu bilgilere eriúebilen
bilgi profesyonellerine, veri bilimcilere (data scientists) gereksinim duyulmaktadÕr.
MezunlarÕmÕzÕn gerek e-bilim projelerinde gerekse e÷itim-ö÷retim, araútÕrma ve yönetim
süreçlerinde yer alan di÷er profesyonellerle birlikte çalÕúabilmeleri ve etkili olabilmeleri
için ders programlarÕnda do÷al dil anlama ve iúleme, veri madenlemesi, belge
mühendisli÷i, ontoloji geliútirme, makine ö÷renimi gibi konulara da yer verilmelidir.
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