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GİRİŞ 

YEN! BİLGİ KAYNAKLARI VE BİLGİ TEKNOI.ıOJİSİ~ 

** Yasar Tonta 

!.ö. 6000'lerden beri, yani Çinliler ilk abacus'ü bulduk-

larından ve ~abilliler Nippur'da ilk kütüphane olduğunu sandığımız 

kütüphaneyi kurduklarından beri, bilgi kaynakları çe ş itlenmekte ve 
. 1 

bilgi teknolojisinin hızı derece derece artmaktadır. 

İ.ö. 3000'lerde yazının bulunuşundan abecenin ortaya çıkı

şına dek kütüphane dermelerinde kil tabletler ve pa pirüs üzerine 

yazılmış hiyeroglif kayıtlar bulu.~maktaydı. Daha sonraki yıllarda 

-adını Bergama'dan alan- parşömen bulundu ve kitaplar parşömen 

üzerine yazılmaya başlandı. 

Kağıdın ortaya çıkışı ve 15. yüzyıl ortalarında matbaanın 

bulunuşuyla birlikte bilginin yayımı da biçim değiştirdi. 19. yüz

yıla gelinmesiyle birlikte, o zamana değin kütüphanelerde başat 

(dominant) materyal olan kitapların yanı sıra görsel-iŞitsel mater

yaller de görülmeye başlandı . 

. Yir!P-inci yüzyılın sonunda kütüphaneler 11 bilgi toplumu"nun 
' 

ortaya çıkı şıyla karşılaştı ve büyük bir seçenekle yüzyüze geldi: 

Ya yeni teknolojileri görmezden gelerek yavaş yavaş kitap müze

lerine dönüşmek ya da bu yeni teknolojileri mümkün olduğunca edi

nerek kullanıcıların bilgi gereksinmelerini mcdern yollarla sağ

lamaya çalışmak. 2 

* 9 Mart 1988 tarihinde Türk Tarih Ku::-t'.lilu Konferans Salonunda 
verilen aynı adlı Konferansın metnidir. 

** Hacettepe Üniversitesi Kütüph9.necilik Bölümü, Beyte r:-ı e, Ankara 
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Son yıllarda bilgi teknolo j isi alanında hızlı gelişillelere 

tanık olunmaktadır. Kil tab letlerden basımevine geçiş binlerce 

yıl almıs olmasına karsın daktilodan kişisel bilgisayara geçiş 
- , J 

sadece birkaç on yıl aldı. Ancak bilgi toplama, düzenleme, işleme 

(manipüle etme), bilgi dağıtma, bu bilgiyi karar vermede kullanma, 

bilgi saklama ve bu bilgiye gerektiğinde yeniden erişme konusundaki 

temel isteğimiz yüzyıllardır deği şmedi. 3 Bu çalışmada çe şitlenen 

bilgi kaynaklarına değinilmekte ve bilgi teknolojisi alanındaki 

uluslararası uygula8a l ardan örnekler verilmektedir. 

BASILI BİLGİ KAYNAKLARINDAN BASILI OLMAYAN B! LG:t KAYNAKLARI NA GEÇİŞ 

Teknolojinin geli şmesine paralel olarak bilgi kaynakları 

da gitgide çe şitlenmektedir. Önceleri 'kütüphane' denildiğinde 

salt kitaplar ve dergiler akla gelirdi. (Hoş, şimdi de durum pek 

değişmiş değil ya ! ) Oysa iletişim teknolojis inin gelişmesi , bilgi 

patlaması , eğitim gören nüfusun artışı kütüphaneleri de pel{: yakın-
I ' .. 

dan .ilgilendirmektedir. Kütüphanelerin bu t ur gelişmeler sonucu 

üretilen bilgi kaynaklarını da dermelerinde bulundurma zorunlu

luğu ortaya çıkmıştır. Böylece kütüphanelerde salt kitap ve dergi 

gi b i basılı materyaller değil, kendisinde 'bilgi' bulunduran her 

t ür materyal toplanmaya ve kullanıcılara sunulmaya başlanmıştır. 

Kütüphanelerin sadece bilgi yi sağlamaları da yeterli de~ildir . 
l 

Saglanan bu bilgi aynı zamanda kullanıcılara iletilmelidir. 

' Bilgi' Oxford Sözlüğünde 'söylenen ş eyler, bilgi (know

ledge ), hab er' olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda bil -:: i nin mut-

laka basılı olması gerektiği konusunda hiçbirşey söylenmemeh"te
kütüphanec ilik 

dir . Fakat b irçok ülkede olduğu gib i bizde de/ h emen hemen tama-

men basılı kaynaklara dayanmaktadır. Bunun nedenleri üzerinde 

dÜ:'?Ünülmelid i r. 

Gerç ekt e birç ok konuda edindiğimiz bilgiler b a s ılı kayna k-
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lardan gelmemektedir. İnsanlar giderek artan bir biçimde çevre

lerindeki yaşamla ilgili deneyimlerini basılı ol~ayan kaynaklardan 

edinmektedirler. Örneğin, sesli materyalleri ele alalım. Başta 

müzik olmak üzere birçok bilgi ancak bu formatta sağlanabiliyor. 

Hatta bazen sesli materyaller basılı materyallere alternatif bile 

olabiliyor. Şiir kitaplarını ve oyunları ele alalım. Şiir okumanın 

başlıbaşına bir yetenek gerektirdiği herkesçe kabul edilir. Bu 

durumda şiirin tadına varabilmek için niçin prof esyoneller:irı ses-

lendirdiği şiir kasetleri kütüphanelerde yer almasın? Ya da , 

Shakespeare'in, oyunlarını okunmak için değil de izlen2ek i çin 

yazmış olmasına ne dersiniz? Ancak Shakespeare'in yaşadığı dö-

nemlerde bu oyunları basılı olarak üretmekten başka seçenek yok

tu. Bugün olsaydı Shakespeare belki de oyunlarının videoya çekil

mesini yeğlerdi. Oysa biz kullanıcılarımızdan bu oyunları okuma

larını bekliyoruz. 4 

Kaldı ki, yapılan araştırmalarda, insanların bildikfuerinin 

%83 'ünü gör me, %1l'ini duyma yoluyla öğrendikleri ortaya çıkmış

tır. Kitaptaki bilgileri de görsel olarak özümsedi ,~~imiz öne sürü

lebilir . Ancak ilginç olan nokta bu oranın okuma-yazma bilmeyen

ler için de aynı olmasıdır. 

İst~tistiklere göre insanlar öt renme sürecinin üzerinden 

belirli bir süre ~eçtikten sonra okuduklarının %10'unu, duyarak 

öğrendiklerinin %20' sini, gördüklerinin %30' unv., görün duydukla

rının %50'sini anımsamaktadırlar. İstatistiklere inanılacak olursa , 

basılı kaynakları okuduktan üç gün sonra okunanların sadece 

%10'unu anımsamak hiç de sanıldığı gibi etkili bir bilgi sağlama 

yolu olarak gözükmemektedir. :C1akat d}nyadaki kütüphanelerin ;695 1 i

nin bilgi s ağla::na yolu hala bu. O zaman biz kühiı:;haneciler bir 

yerd e kor~unç bir ş ekilde yanılıyoruz, ::'"anılfilı ::- ı :=: . Bu durumda k;)_-
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tüphanelerimizde basılı olmayan kaynakları da bulundurma gereği 

ortaya çı~illlaktadır. Salt basılı kaynaklara sahi p olmak kullanıcı-

larımızın ya da potansiyel kullanıcılarımızın erişmeleri gereken 

bilgiyi yadsımak demektir. Küt üphaneciler olarak insanların bilgi

lenme hakkını yadsımaya haklamız olmadığını düşünüyorum. 

Dünya nüfusunUı.~ yaklaşık dörtte biri (bir milyarın üstünde) 

ne okuyabiliyor, ne de yazabiliyor. Bu tür istatistikler endişe 

vericidir. Çünkü bu insanların heusi bilgiye gereksinim duymak-

tadırlar. Biz kütüphaneciler onların bilgi gereksi ni ml er i n i yete~ 

rince karşılayabildiğimizi söyleyebilir miyiz? Onların kullanabi-

l ecekleri bilgi kaynaklarını sağlayabiliyor muyuz ? Salt basılı 

kaynakları top layarak bir milyar kişinin bilgiye erişim hakkını 

yadsımış olmuyor muyuz? Bu durum onların suçu olmasa gerek. Çünkü 

yanılan bizleriz. 

Bilgi sagıama yollarının değişme s inde ve çe şitlenmesinde 

kuşkusuz toplumsal değişmelerin de rolü bulunmaktadır. İnsanların 

boş zamanlarını nasıl dağerlendirdiklerine bakarsak bu deği şimi 

kolayca görebiliriz. Uydular aracılığıyla TV yayınlarından söz 

edi yoruz. Sokaklarda 'walkman'lerle dolaşan kimseler artık ilgi-

mizi ç ekmi yor. 1978' de yayımlanan bir kitapta ABD ' de banyo küvetin

den daha ç-ok TV alıcısı bulunduğu yazılıdır. 5 Elbette bu, toplumun 

daha az temiz olduğunu değil, TV kar9ısında daha faz l a zaman har

candığını göstermektedir. Ortalama 65 yıl yaşadı~;ı n:ıız ; öz önüne 

alınırsa kişi 3000 tam gününü ( yaşamının yaklaşık 9 yılını) TV 

izleyerek .~; eçir11ektedir. 

Eergeçen gün daha çok kimse videogösterici sat ın alıyor, 

d , . 1 Ç 1 d " "l b d c 7 ·· ya a ~ıra~ıyor. OK egı , un an o - yıl once video ülkemizde 

hiç de yaygın bir ' media' de ~ildi. Oysa simdi her kö ş ebaş ı~da vi-

de o:rns et kiralayan dükkanlara ra stlama~s: olası. :tn.~iltere ' de halk 

küti5-:;hanele•:- i ni k°'ı..lllananların sayıs ının videokaset kullananla::;:- d;:ı.n 
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daha az oldu6u ortaya çıkmıştır. Halk kütüphanesi sisteminin son 

derece gelişmi9 olduğu !ngiltere'de durum buysa ..• diye düşünme-

den edemi yor insan. 

Kütüphane dermeleri için sesli materyaller, filmler, slayt

lar ve videokasetlere nazaran nispeten yeni sayılabilecek bilgi 

kaynaklarından birisi de bil:_dsayar yazılımıdır. I>Tikrobilgisa-

yarların ucuzlaması sonucu kullanıcılar giderek daha fazla bilgi-

sayara sahip olmakta ve bunları evl erinde kullanmaktadırlar. Kul-

lanıcılar kendilerinde olmayan egitim ya da oyun programlarını 

kütüphanelerde bulabilmeyi ve ödünç alabilmeyi istemektedir~er. 

Kullanıcılara mikrobilgisayar yazılımı ödünç verme İn 'iltere'de 

verilen halk k'"Jtüphanesi hizmetlerinin doğal bir uzantısı olarak 

görülmektedir. 6 

Sesli kayıtlar, filmler, film şeritleri, slaytlar, video

kasetler, fotoğraflar, bilgisayar yazılımı vb. gibi bi~gi kaynakla

rı giderek kütüphane dermelerinde hakettikleri yeri almaktadır. 

Ülk emi zde de bu tür bilgi kaynaklarına ilelebet duyarsız kalına-

cağını söyley emeyiz. Ancak bu konuda çok geri kaldığımız da bir 

gerçektir. Neden olarak narasal olanaksızlıklar gösterilej ilir, 

ya da henüz potansiyel kullanıcı isteklerinin yüzeye çıkmadığı 

' söylenebilir. Kullanıcıların gereksinimlerini ortaya çıkarmak ve 

bu sorunları çözmek kütüphanecilerin görevleri arasındadır. Bu 

alanda gelecege dönük bir oolitikamızın olmadığına üzülerek tanık 

olrrı aktayız. 

ÇEVRİM!Çİ BİLGİ TARAMA HİZMETLERİ 

Bilg i kaynakları denilince sa l t kütüphane içeris indeki kay-

1 1 d' ' .. k .... - . B· ı · _,. _, . · - . l n"0 1 1 . '- · na ..'.C arı uşu::ı. : :-;. e11 c .'2: ere ~;:ır. ı_ınuıgı gı c· ı, '::;ı ı __ e:::-ın oa r:; ıncı.an 

kanasitelerinin artıaı , makinece o~unahilir v er i tabanları ve ç ev-

( 
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rimiç i bilgi i s leme alanındaki hızl:;ı. geli ş ;11elerden yararlanarak 

sahi p oldu_"l{ları bibliyografik veri tabanlarını terminallerle 

uzaktan çevrimiçi olarak tarama kolaylıkları sağlamaya başladı. 

Basit 'bir telefon ve modem aracılığıyla binlerce belgede yer. alan 

çeşitli bilgilere erişmek böylece mümkün oldu. Bu tür örgütlerin 

başında Dialog, BRS, Pergamon Orbit InfoLine, ESA-IRS, BLAISE 

gelmektedir. 

Kütünhanecilerin büyük bir çoğunlug';u çevrimiçi hizmetleri 

belirli bir konuda yayımlanan bibliyografik künyeleri bulmak ama

cıyla kullanmaktadırlar. Bibliyografik künyelerin yanı sıra ista-

tistik, 1 factual' ve tam metin veri tabanları da bulunmakta ve 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Böylece zengin bilgi kaynaklarına 

hızla ve daha fazla erişim noktasından etkin bir biçimde erişile-

bilmektedir. Basılı kopyelerle karşılaştırıldığında çevrimiçi ta-

rama son derece kısa bir zamanda yapılmaktadır. Örneğin, ııbasım~ 
-

cılıkta bilgisayarların ve lazerin kullanılmasın konusunda gerçek 

bir tarama yapılması gerekmiştir. Veri tabanında bilgisayarlar ko

nusunda 20 600 künye, basımcılıkla ilgili 12 000 künye ve lazerle 

ilgili 5000 künye bulunmuştur. Oysaki veri tabanında ber üç konuyu 

da i çeren sadece 6 makale bulun~uştur. Böyle bir bibliyografik ta-

ramayı ell1 gerçekleştirdiğiniz~ düşünelim: Yaklaşık 40 000 künye

yi taramak için harcanacak zaman ve emeği varın siz hesap edin. 

Sonuçta bu 6 makaleye erişip erişemeyeceğimiz de kuşkuludur. 

Ülkemizde de 1984 yılından beri b ildiğimiz kadarıyla iki 

l(uruluş (YÖK Dokümantasy on Merkezi ve TÜBES) çevrimiçi tarama 

hizmeti sunmaktadır. YÖK üniversite ele~rı anlarının tarama istekleri-

ni, TÜBES ise üniversitelerin yanı sıra kamu ve özel kuruluşların 

isteklerini karsılamaktadır. YÖK salt Dial)g'un veri tabanlarına 

erişmekte, TJ BES ise Dial0g'un yanı sıra BRS, ESA-IRS, Que s tPl ve 

Fergarn on Orbit InfoLine'ın veri tabanları:'la erismektedir. Günümüze 
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değ~n YÖK 10 bin civarında çevrimi ç i bibliyografik tarama gerç ek

leştirmiştir . 7 TÜBES de yılda yaklaş ık 3 bin tarama yanmaktadır. 8 

1985 ve 1986 yıllarında TüBES 1 e gelen basvuruların sadece 

%6-7 1 si özel kesimden, %8-9'u kamu kesiminden, %85'i de üni ver

sitelerden gelmi stir. İstatistikler gerek özel kesimde gerekse 

kamu kesiminde bilgi ye ne denli önem verildiğini açıkça ortaya 

koymakta ve soru i ş aretleri uyandırma~rtadır. 

TELETEKST VE VİDEOTEKS RİZr1ETLERİ 

Kütü~hane dışından bilgi sağlama açısından teletek3t ve 

videoteks ( görüntülü b ilgi) hizmetleri de son derece önem taşı-

maktadır. Teletekst hizmetleri tek yönlü olup ulusal TV ağlarınca 

veril mekt edir. Milyonlarca sayfalık güncel bilgiye TV yayını yo-

luy la eri şilebilir . Günlük hab erlerden turistik bilgilere, döviz 

kurlarından yemek tariflerine ve bulmacalara dek her tür bilgi 

teletekst aracılığıyla edinilebilir. ABD'de ve birçok Avrupa ül

kesinde teletekst yayınları yapılmaktadır. Ülkemizde de' teletekst 

hizmetinin 1988 yılı içinde başlaması öngörülmektedir. 

Videoteks sistemlerinde ise iletişim iki yönlüdür. Yukarıda 

sayılan türdeki bilgilerin yanı sıra videoteks sistemlerinde daha 

spesif ik bilgiler d e yer alır. Örneğin, firmalara ve ürün lerine i

lişkin bilg iler. PRESTEL (İngiltere) dünyadaki ilk videoteks sis-

temidir. Birçok ülkede ba sarılı videoteks sis temleri bulunmaktadm 

Videoteks üz e ~indeki bilgiler e ilet i şim ağları a~acılığıyla 

eri silmektedir. Dolayısıyla basarılı videoteks sis temlerinin yü-

rürlükte olduğu ü l kelerd e telef on trafiği hızla artaıstır. Ör n e-

~in, Fransa'da videoteks sis temine erişim için yılda 7.4 milyon 

saatlik t elefmn ba~la~tı s ı ~erç ekleş2i ştir . Ki bu 7ılda 54 milyon 

' 1 , - " ' d . 9 ~onuşmava ~ar ~ ı~ıK geıneKt e ır. 

( Subat 1988 ' de ii l ke:ni zde de 't eı e-'J ilgi' s er visini n ba ş la-

t ı ld.ı[Sı TV ' d e aç ı '::::le..~1,1:n 9t ı:r. Ancak bu ~ıi z ::ı et b enzerleriyle karsı-

( 
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laştırılamayacak denli ilke ldir.) 

BİLGİ TEKNOLOJİSİ 

. Kısaca tanımlamak g erekirse bilgi teknolojisi bilginin 

üretiminden'tüketimine' dek geçen süre içerisind e bilgi biriktir-

mek, işlemek, dağıtmak, mevcut bilgiyi karar vermede kullanmak, 

bilgi dep olamak ve de p olanan bil6iye gerektiğinde yeniden eriş-

mek amacıyla bilgisayar ve iletişim teknolojisi başta olmak ü-

zere yararlanılan tekniklerin t i münü k a psayan şemsiye bir terim-

dir. Bilg i teknolojisinin amacı bilgi hizmetlerini ve işlemlerini 

daha etkin, hızlı ve doğru bir ~ içimde gerçekleştirmektir. 

Koenig, bilgi i$leme sistemlerinin güçlerinin/yetenekle-

rinin üç parametre ya da karakteristik halinde düşünülebileceğini 

söylemektedir. 10 Bunlar: a) veri işleme yeteneği (hesaplama yete

neği ); b) veri depolama yeteneği; ve, c) veri iletim ve iletişim 

yeteneğidir. 

Bilgisayarların veri işleme ve hesap lama yeteneklerinin 

artışı k ütüphanecilik ve bilgi dep olama/erişim sorunlarını çöz

mede sınırlı ölçüde yararlı olmuştur. Çünkü yapılan iş bilgiyi 

bir yene koymak, de p olamak ve gerektiğinde bu b ilg iyi yeniden 

bularak k~~lanıcıya iletmektir. Kısacası yapılan iş hesaplama 

yetene~inden çok dep olama ve ileti şim yeteneğine bağımlıdır. 

Ne z aman ki bilg isayar alanında depolama ve eri ş im yönünden 

üssel artışlar meydana g elmeye başlamış, -ki 1970' lerin başlarına 

rastlamaktadır bu- o zaman bibliyografik hizmet veren kuruluşla

rın, çevrimiçi v eri tabanlarının ve hazır sistemlerin arttıgı 

görülmüştür; 

Aşa~ıda bilgi~e~nolojisi alanındaki gelismeler ana baş-

lıklar hal ind e verilmektedir. 

( 



1. Bilgi Giris Teknolojileri 

a) Optik karakter tanıyıcılar 

9 

Geleneksel olarak bilgisayar sistemlerine bilgi/veri 

girişi klavye aracılıgıyla yapılır. Ancak optik karakter tanı

yıcı (optical character recognition) sistemler bilgisayara veri 

girmek amacıyla 1970'lerden beri kullanılmaktadır. 11 Optik karak

ter tanıyıcılar teknik olarak elektronik ve opti~in birleşimidir. 

Faks sistemleri ile de uzaktan benzerliği vardır. Sistem metni 

yoğun bir ışıkla satır satır tarayarak çalışır. Her siyah karak-

ter elektronik olarak kaydedilir ve şekiller makinenin tanımak 

üzere programlandığı görüntülerle karşılaştırılır. Uyuşma varsa 

depolanır ve daha sonra basım için çağrılır. Yeni gelişmeler bir 

metni dogrudan sayısal forma dönüştürmeye olanak vermekte ve böy

lece belgelerin bilgisayara girişi kolaylaşmakta ve hızlanmaktadu: 

Metinleri otomatik ~6larak tarayıp bu bilgileri ana bilgisayara 

göndermek klavyeden giriş yapılmasına oranla zamandan büyük öl~ 

çüde tasarruf sağlamaktadır. 12 

Optik karakter tanıyıcılar kütüphanelerde bilgisayarlara 

özellikle büyük oylUJJ.lu veri girişi gerektiğinde son derece ya

rarlı olmaktadır. Örneğin, kütüphanelerdeki kart katalogların 

geriye dönÜşlü olarak bilgisayara aktarılması küçük kütüphaneler 

için bile son derecede zaman alıcı ve pahalı bir istir. Elli-bin 

materyali olan bir kütüphanenin kart kataloğunda yaklaşık ~00 ile 

350 bin katalog kartı bulundu~u kolayca iddia edilebilir. Bu kart-

lardaki bilgilerin tek tek ve yanlıssız bir b içimde bilgisayara 

girilmesi düşünülürse isin güçlükleri daha i yi anla şılabilir. 

Ancak o~tik karakter tanı~a teknolojisi oldukç a p ahalıdır. 

J te yandan bu 2. landaki tüm sorunlc:ırın da çözünlenmi$ oldu,~u söy

le~emez. Örneğin, ka gıt kal i t esi , T. etin içinde kullanılan farklı 
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puntolar vd. optik karakter tanıyıcılcrın doğru bir bi ç imde ça-

lışmasını etk ileyen öge lerdir . 

b) Ses tanıma teknolojisi 

Balen çoğu ses tanıma sistemleri endüstri alanında kulla-

nılmaktadır . Ofis otomasy onu alanında da ses tanıma sis temleri 

geliştirmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. İngiltere 'de Alvey 

Müdürlüğü ve Edinburgh üniversitesi konuşulan sözcükleri ya z ılı 

hale getirecek bir kelime-işlemci pro j esini deste:rlemekt edirler. 

Geliştirilen kelime-işlemcinin en az 5 b in sözcüğü anlaması plan

lanmaktadır . Ancak , be ş inci kuşak bilgisayarlar geli ştirilene dek 

bu alandaki çabaların doyurucu sonuçlar vermeyeceği de söylenmek

tedir . 13 

Ses tanıma sistemleri uzay/havacılık alanında ve tıbbi/ 

cerrahi uygulamalarda da kullanılmaktadır. 

Kütüphane ' ve bilgi hizmetmerinde ise konuşma teknolojisi 

özellikle sağlama, kataloglama, ödünç verme gibi 'housekeeping' 

etkinliklerinde ve bilg i eriş im hizmetlerinde kullanılabilir. 

Balen kütüphane~erde görme özürlüler için yerleştirilen sistem

ler kağıt üzerindeki metinleri görmeyenler için seslendirmekte

dir. Örneğ}n, Manchester Hailik Kütüphanesi'nde gördüğümüz Kurzweil 
::.· 

Okuma Makinesi bu a maçla görmezlere hizmet veroektedir. Metinde 

siste~in t anıya~adığı bir sözcük geçers e sistem bu sözcüğü hece-

lemekte ve anla şılmasını sağlamak~ adır. 

Columbia Hukuk Kütüphanesi'nde b ilgisayar ekranında göste

rilenleri görme özürlüier için okuyan ' konuş an ' bir terminal yerleş

tirilmiştir. Sistem 'vv estlaı.,i 'un hukuk:la ilgili ç evrimi çi veri taban-

larına er i s im i ç in k~l lanılmaktadır. 

c) Dokunma yla çalı 2an bilgisayar t erminal l eri 

Klit li~hane otoQasy on sisteml eri ür eten 2irketler 6z ell i kle 
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çevrimiçi kütüphane kataloglarını aramak amacıyla ekrana dokun-

mayla çalı_şan bilgisayar terminalleri gelistirmişlerdir. CLSI, 

Inc. bu ş irketlere örnek olarak gösterilebilir. 

·Dokunmayla çalışan ekranları kullanmak için klavye bilgi

sine gerek yoktur. Dolayısıyla bilgisayarla daha kolay iletişim 

kurulabilmektedir. Bilgisayar, ekrana dokunduğUiiluz kısımdaki ısı 

artısını (diyelim ki insanın vücuK ısısına yüksel8esini) komut 

olarak yorumlamakta ve gerekeni yapmaktadır. 

Söz konusu terminallerde ekran yatay olarak birkaç satıra 

ayrılmıştır. ller bir s~tırda kütüphane kataloğunun bir kısmı gös

terilmektedir. örneğin, temel girişleri A-C harfleriyle baş layan 

materyallerin bibliyografik künyeleri ilk satırda, D-H ile başla

yanların ikinci satırda •• yer almakt~d~r. Eğer aradığımız kitabın 

temel girişi B harfiyle başlıyorsa ilk satıra dokunarak daha ayrın

tılı bilgiye erişebiliriz. Bu sefer A-C harfleriyle başlayan tüm 

künyeler daha ayrıntılı bir biçimde satırlara yerleştirilecektir. 

Diyelim ki soyadı Baysan olan bir yazarın kitabını arıyor olalım. 

Bu kez, örneğin, dördüncü satır Baas-Büyük sözcükleri arasındaki 

temel giriş leri içerecektir. Yine ekrana dokunarak ta ki aranan 

küny eye erişilene dek bu i şleme devam edilir. Ekrana kaç kez do
hususu -

kunarak ar~dığımız kitabın künyesine erişeceğimiz/kuşkusuz veri 

tabanının büyüklüğüne bağlıdır. 

2. Bilg i Denolama Teknolojileri 

Depolama teknolojisiyle ilgili olarak öncelikle bilgisa-

yarların depolama kapasitelerinde son yıllarda gözlemlenen artış-~ 

lardan söz etmek gerekmektedir. Eu gelişmelere paralel olarak 

bilgi depolamanın küt~phanelere maliyeti de hızlı bir biçimde 

düşmektedi r . Kabarcık bellekler (bubble rnemories) uygulama l ar 

i ç in tic ari yönden çekici gör ·~:l::ı emektedir. J te yandrul çol<: küçük 
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ölçekli elektronik devrelerin 10 ila 20 yıl içinde ar$ivleme 

1 . . . 1 ö-. .. l h . 1 . 14 
amacıyla ge ı~tırı ece 0 a soy eneuı~ır. 

Kütüphane ve bilgi merkezlerinde bilgi depolama açısından 

son yıllarda devrim olarak nitelendirilebilecek gelişmelere yol 

açan ve yoğun bir biçimde her alanda kullanılmaya başlanan tekno-

lojik ürünlerden ikisi olan videodisklere ve optik disklere de 

değinmek gerekmektedir. 

a) Videodiskler 

Videodiskin çapı standart 1:ıir uzun ,; alarınki kadardır. Bil-

giler diskin üzerine lazerle kaydedilir. VidedodisKin bir yüzüne 

54 bin kareye kadar görüntü kaydı yapılabilir. Kaydın ilk birkaç 

dakikasında videodiskin nasıl kaydedildiği ve kodlamanın nasıl çö

züleceği makineye dikte edilir. Videodiskin başlangıcında bu ku-

ralları bildiren bir bilgisayar programı vardır. 

,Videodisk üzerinde çok büyük ölçekte ve sayısal olarak 

depolanan veriler son derece bilgisayar uyumludur. Disk üzerindeki 

her görüntü karesine rasgele erişilebilir. Çok sayıda üretildiğinde 

son derece ucuza malolmakta ve uzun süre (10-f4;0 yıl) kullanılabil

mektedir. l5 

An~ara'daki İngiliz Kültür Heyeti Kütüphanesi'nde İngiliz 
,, 

Yayın Kurumu BBC'nin önderliğinde hazırlanan BBC Domesday video

diski her zaman görülebilir. Söz konusu videodisk üz~rinde 1980' 

lerde İngiltere'deki yaşamla ilgili bilgiler yer almaktadır. Metin 

ve verilerin yanı sıra fotoğrsflar, uydu görüntüleri, haritalar, 

filmler ve sesler de videodisk üzerinde depolanmıştır. 

Aslında Domesday projesi iki diskten oluşmaktadır: Comınunity 

ve National. İlkinde.!ngiltere'nin çe$itli bölgelerini resmeden 

değişik ölçeklerde 24 b in harita, kent ::uerkezlerinüı a;yrıntılı 

bari taları, ilgi -::;elde i yerlerin r:: l anları, bina kroK:ileri ve 
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fotoğraflar yer almakt 2dır. Bu bilgile~ yurt çapında yaklaşık bir 

milyon kişinin çalışmalarıyla derlenmi~tir. İkinci ( National) 

diskte ise !ng iltere'yle ilgili res~i bilgiler ve veriler bulunmak

tadır. Bu bilgiler hükümet kuruluşlarından, kütüphane ve arşiv

lerden, mesleki derneklerden, kişilerden ve araştırma gruplarından 

sağlanmıştır. Top lanan verilerin yaklaşık 22 bin kişinin bir yıllık 

çalışmasıyla ancak derlenebileceği tahmin edilmektedir.
16 

BBC Domesday videodiski İngiltere'de tüm okullara dağıtıl-

mıştır. Okullarda e~itim açısından son d erece yararlı bir kaynak 

olarak kullanılmaktadır. 

b) CD-ROM'lar 

3ilg i dep olamak için kullanılan birdi~er materyal de CD-ROM' 

dur. CD-ROM (salt okunur bellekli kompakt disk) yaklaşık 12 cm. 

çapında bir disktir. Diskin üzerine önceden kaydedilen bilgiler 

sadece okunabilmekte ve disk üzerine bilgi eklemek mümkün olma-

maktadır. 'Yeni pap irüs' olarak adlandırılan bu 'media' '550-600 Mb 

lık bilgi de p olayabilmektedir. 17 Bu da yaklaşık 200-250 bin sayfanın 

ya da 1200-1600 floppy disket in de p olayabilec~ği bilgiye e ş ittir. 

Buna karşın disk üzerindeki herhangi bir bilgi parçacıgına 2-3 

saniyede doğrudan erişmek mümkündür. 

Küt~phanecilikte CD-ROM'lar çek çeşitli amaçlarla kullanıl

maktadır. CD-ROM olarak yayımlanan basılı kaynaklara örnek olarak 

pooks in Print, LISA~ Ulrich's International Pertodicals Dinectory, 

Dissertation Abstracts ve Academic American Encyclo Dedia verileb ilir . 

Academic American EncycloDedia'nın CD-ROM kopyesi YÖK Dokümantasyon 

Merkezi'nde vardır. İlgilenenler CD-ROM'u bu kuruluşta çalı~ır halde 

görebilirler. 

CD-ROM olarak §ayı:::ı.lanan kaynaklar öylesine art :n ı ştır ki, 

1987 yılında tı 'S kı Books in Frint g ibi b i r rehb er yayımlama zorun-
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luluğu doğmuştur. 

CD-ROM'lara, basılı kaynakların yanı sıra çevrimiçi veri 

t abanları da aktarılmaktadır. Veri tabanlarındaki elektronik olarak 

depolanmış milyonlarca tutanak CD-ROM olarak yayımlanmaktadır. Ör

nek olarak ERIC, PsychLIT, A-V Online, Agricola, Medline, Embase, 

Chembank ve NTIS verilebilir. Çevrimiçi veri tabanlarının CD-ROM' 

lara aktarılmasıyla veri tabanlarına her eri şti~imizde hem ş irkete 

hem de PTT' ye ödememiz gereken p ara böy lece kütüphanelere kalmak-

tadır. 

Ayrıca, çevrimiçi teknolojisiyle CD-ROM teknolojisi birlikte 

de kullanılabilmektedir. Veri tabanlarının CD-ROM vers iyonları ge-

riy e dönüşlü bilgiler için aranır. Dah a güncel bilgilere ise çev-

. . . . t b 1 d . . 1 . lS D . 1 b t .. b . 1 rımıçı verı a an arın an erışı ır. ıa og u ur ır uygu a-

mayı başlatmıştır. Dialog OnDisc-MEDLINE üzerinde 1966'dan günümü

ze yaklaşık 5 milyon bibliyografik künye vardır (Index Medicus'un 

elektronmk kopyesi.) Dialog OnDisc-ERIC, 198l'den günümüze kadar 

olan ERIC veri tabanına erişim sağlamaktadır. 

Öte yandan, büyük kütüphane kooperatifleri de mevcut bibli-

yografik tutanaklarını CD-ROM'lara aktarmaktadır. Örneğin, Western 

Library Network, ABD'nin batısındaki 250 kütüphanenin MARC 'a göre 

kataloglanmı s bibliyografik tutanaklarını içeren veri tabanını 

LaserCat adıyla CD-ROM olarak üretmiştir. CD-ROM' lar aynı zamanda 

kaynakça, kart ve etiket de basabilme yetene~ine sah i Dtir. 

CD-ROM'lar geleneksel kütüphaneciliği he men hemen her alanda 

etkileme ktedir. Danışma hiz~etlerinden kataloglama hizmetlerine, 

to~ lu kataloglara, çevrimiçi bilgi erişim hizmetlerine dek. ] lke

mizde de Bilkent Gniversit e s i Kütüphanesi Kongre Kiltilphanesi'nin 

CD-ROM üzer i ndeki i'-'1ARC ' a ; ~: re kataloglanmış bib liy ografik tutanak-

larını Library Corp oration fir~asından satın al~ı şkır. Böylece 

adı geçen Bzgü~ ~at aloglamaya g erek duymadan satın al-
( 
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dığı kitapların katalog bilgilerini bu CD-ROM'lardan kopye 

edebilecektir. 19 

3. Bilgi İsleme Teknolojileri 

Son olarak yapay us tekniklerinden20 ve onun bir alt 

dalı olan uzman sistemlerden söz edilecektir. 

a) Çokduyusal CD-ROM Katalogları 

1987 yılında çokduyusal ( multisensory) CD-R0rl katalog-

ları geliştiril~iştir. Yukarıda sözünü ettiğimiz Library Cor-

poration firması kütüphane katalogları i ·le okuyucu arasında 

çokduyusal bir arabirim (interface) yaratmak için CD-ROM katalog

lara ses ve grafik de eklemeyi başarmıştır. 21 Int&lli.:g_~nt Catalog 

adı verilen .bu katalogda yapay us tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Kullanıcılar bir aramanın nasıl yapılacağını bilmeseler bile is-

tedikleri kaynaklara erişebileceklerdir. 

Kataloğun konuşma yeteneği kütüphanecileri son derece et

kilemiştir. Dostça bir insan sesi (bilgisayar değil) kataloğu 

tanıtmakta, daha sonra okuyucu kataloğu kullanmak istediğinde 

onu yönlendirmektedir. Ses, tıpkı omuz üzerinden bakan dost bir 

danı sman gibi, günlük doğal dilde, bir arama sırasında bir sonraki 

a ş amanın µe olduğunu söylemektedir. 

Intelligent Cat~~ bir kütüphanenin dermesine görsel 

erişim sağlamak için re s i mler, haritalar ve diğer grafiklerden 

de yararlanmaktadır. Zor bir arama kullanıcının kafasını karış

tırırsa alternatif arama yolları sunulmaktadır . Katalog bir kay-

nağa çok sayıda erişim noktası sağlamakta ve her tür girişi tanı-

maktadır. 

Int~lligent Catalog, bir kütüphane kullanıcısının okumak-

tan ho s lanaca~ını 11 düsündü2: ~j ır d iğer :vavınları önerme l<:: amacı ·rla 
·~ ·- · ._J ~ f.I ._, 

başka ,ya :-. ay us t e ;<:niklerini kullanır. Sistem, okuyuc unun seçtigi 

( 
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p o~üler yazarl ara, kitap adlarına v e hatta filmlere da yanan ve 

bu a maçla hazırlanan listelerden okuyucuların oku ma alışkanlık

larının profillerini çıkarmaktadır. Daha sonra sistem, küt üphane

nin mevcut dermesini de göz önünde bulundurarak, profilde verilen 

yayınlara benzer karakteristik lere sahip kitapları okuyucuya tavsi

y e eder . Örneğin, p olisiy e roman l ard an hoşlanan ok u yucular a d er

medek i kitapları içeren bir liste s un ulur . Okuyucu, en çok ilgi

sini çek en ve önerilen kitapların ilk sayfalarına da eri ş eb ilir. 

Bu katalog sık sık ve e kon omik olarak günleneb ilmekted ir. 

Yakla şık 2500 Amerik a n dolarıdır. 

b) Uzman sistemler 

Yapay usun bir alt dalı olan uzman sistemler tıp , huku k, 

jeolOji g ibi bilim dallarında ba şarıyla kUllanılmaktadır. Uzman 

sistemlerin kütüphanecilik ve bilgi araştırmalarında kullanılması 

yönündeki çalışmalar son yıllarda yoğunlaşmıştır. 

Uzman sistem, belirli bir alanda karmaşık sorunları çözmek 

için bir uzmanın düşünce süreçlerini öykünen ( taklit eden) hem 

donanım hem de yazılımdan oluş an bir bilgisayar sistemi olarak 

tanım lanmaktadır. 

Bi~i uzman sist emin d ört ö gesi vardır: 

1. Bilg i tabanı ( knowledg e base): Belirli bir konudaki 

önemli bilgiler ve farklı bilg i parçacıkları arasındaki ilişki

l erin y er aldığı küt }k; 

2. Çıkarım mekanizması (inference mech a n ism) : Sonuca varma k 

ve kullanıcıya ver ilecek tavsiyeyi formüle etmek i ç in bilgiler 

arasındaki bağlantıları kullanab ilen bir mekanizma ; 

3. Aç ıklama s i~ t emi: Kullanıc ılara b e l irli adımların n e den 

at ı ldı ını a ç ıklar ; 

4 . Çıkarı~ ~ ekaniz ~ a s ını ~\:ul lanı c ı et kinl iğ inin irnydedy -
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. 1 d . 1 ı . • ' 22 mesınden kazanı an eneyıme uyar ayan oır sıs0em. 

Ea şarılı uzman sistemler arasında MYCIN, CASNET ve PROS-

PECTOR sayılabilir. MYCIN, 1970' lerde başlayan bir proje olup 

uzman sistemeer içinde belki de en ünlüsüdür. Pratisy en doktorlara 

kan hastalıklarını teşhiste ve uygun tedavi yönteminin saptanma

sında yardımcı olan MYCIN'in performansını değ~rlendiren bir uz-

manlar paneli, vakaların %90'ında sistemin verdiği kararların 

kendi verecekleri kararlar kadar i;ti olduğunu s öylerrıişlerdir. 2 3 

CASNET, glokorrıayı teşhis ve tedavi için, FROSPECTOR ise 

jeolog lara çe~itli türlerdeki cevher ocaklarının bulun~asında yar-

dımcı olmak için geliştirilmiştir. 

S on üç-dört yılda kütür hane ve bilgibilim alanındaki uzman 

sistem uygulamaları ile ilgili araştırmalar ivme kazandı. Bu araş

tırmalar kabaca altı alana bölünebilir: 

.Sınıflama 

~Çevrimiçi veri tabanlarına erişimde akıllı ön sistemler 

(front ends) 

.Danışma (müracaat) yardımcıları 

. ö z ve özet sistemleri 

.Arşivler 

: 24 
.Kataloglama. 

Çevrimiçi b ilg i erisim sistemlerine arabirim y a da ön sis-

temler geliştirme dti s üncesi yeni de~ildir. Bu alanda~i ilk nrojeler

den birisi EXPERT adlı sistemdir. EXPERT, çevrimiçi arama işlemi 

sırasında hangi veri tabanının kullanılacağına, eşanlaml;ı terim

lerin nasıl seçileceğine ve terimlerin nasıl birleştirileceğine 

karar vermekted ir. K~llanıcının girdiği kavramlar ve diğ~r terim-

ler otomatik o l ara k i ş lenir ve anahtar terim/kök, Boole ar2ma 

stra tejisine d ön üstür ü lür. 

( 
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Benzer bir biçimde CANSE.ARCH, kanser tedavisiyle ilgili 

konularda CANCERLIT veri tabanında arama ya~mak isteyen kullanı-

cılar için arama stratejisi oluşturmak üzere tasarlanmıştır. 

PLEXUS, danışma hizmeti için oluşturulmuş bir uzman sis

temdir. Mikrobilgisayara dayalıdır. Bir danışma sorusu olan kul-

lanıcıya rehberlik ederek ilgili bil:: i kaynaklarına yöneltir. 

Bilgi kaynakları bahçecilik alanıyla sınırlıdır. 25 

PLEl.'US'a benzeyen bir di ~ er uzman sistem ABD'deki Ulusal 

Ziraat Kütüphanesi'nde (NAL) g eli ştirilen Answerman'dir. Answer-

man, hazır danı ~ma sorularına yanıt bulmada kullanıcılara yar-

dımcı olan mikrobilgisayara dayalı bir sistemdir. Kullanıcıların 

spesifik sorularına yanıt vermek üzere küçük bir danışma dermesi 

oluşturulmuştur. Answerman, soruyla ilgili bibfuiyografik veri taban-

larına ve tam metiriiere erişecek biçimde dış programlarla da zen

. 1 t• ·1 . t• 26 
gın eş ırı mış ır. 

Kataloglarnayla ilgili olarak geliştirilen sistemlere örnek 

.CATALYST verilebilir. Bilindiği gibi, kataloglama emek-yoğun ve 

pahalı bir etkinliktir. !n~iliz akademik kütüphanelerinin kata-

loglama işlemleri için bütçelerinin yaklaşık %60'ını harcadık-
27 . 

ları beli7tilmektedir. -O~Y8Tkatalog girişi üretmemekte i ir. Ka-
----...~·-- · 

talogcuya giriş için kuilanıiması gereken AACR2'deki uygun kural

lar üzerinde hızla odaklaşmada yardımcı olmaktadır. CATALYST, h em 

deneyimsiz hem de uzman :kütüphaneciler g öz ö .1ünde bulundurularak 

h 1 . 28 
azır anmış-ı:;ır. 

·Bu uygulamalara bakarak uzman sistem erin kütüphanecili~ , 

alanında yaygın olarak kullanıldığı ve tüm sorunlarımıza çözüm 

getirdiği sonucuna verılmamalıdır. Uzman sistemler i yi t anı~lanmış, 

dar ve soyut ~onu a lan ları için daha kola y ~erçeklestiriloektedir. 

Zonunun çok - eni~ olduğu ve büyük orar..da kavram ve iliskilef le 

il ;ilen~eyi ~e~ ~ :tiren alanlarda uz man sistemlerle ilg i l i çok az 
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çalışma ya~ılmıştır. 

Bir diğ er engel de, u zman kütüphanecilerin görevlerini 

nasıl gerçekleştirdikleri, sorunları nasıl çözdükleri ve hangi 

bilgi'leri kullandıkları konusunda çok az bilgi sahibi oluşumuz

dur. Uzman sistemlerin başarıyla kullanılması bu alandaki bil

gilerimizin gelişmesine sıkı sıkıya bagımlıdır. 29 

SONUÇ 

Buraya dek bilgi teknolojis i alanındaki son ~elismeleri 

kısaca özetlemeye çalıştık. Görüldüğü üzere bu ala~, sürekli 

olarak araştırmaların yürütüldüğü dinamik bir alandır. Gelişmiş 

(ve gelişmekte olan) ülkeler bilgiye dah a hızlı ve et kin bir 

biçimde erişmek ve bu bilgiyi karar vermede kullanmak üzere 

bilgi teknolojisi alanında büyük yatırımlar yapmaktadırlar. 

Japonların üzerinde çalı ştıkları beşinci kuşak bilgisayarlar ve İn

gilizlerin Alvey Projesi en bilinen örneklerdir. 

Yapılan araştırmalar, ABD'dek i kütüphanelerin sadece 1985 

yılında işletmelere ve özellikle kütüphanelerin araştırma hizmet-

lerine bağımlı bilimsel kuruluşlara 10 milyar dolar kazandırdığını 

göstermektedir.30 Bu rakam kütüphanelerin ve kütüphane a6larının 

ekonomiyi destekleyen önemli kaynaklar olduğunu tanıtlamaya tek ba-
1 ... 

şına yeterlidir kanısındayım. Söz konusu ülkelerin kütüphanecilik 

ve bilgi teknolo j ilerindeki araştırmaları neden böylesine hararet-

le desteklediklerini 3nlamak hiç de güç olmasa g erek. Darısı 

çağı ya ka lamaya çalışan ve b ilg i top lumu oloayı düşleyen ulus-

ların başına. 
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