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BİLGİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
Nazan (Özenç} Uçak*

ÖZ

Makalede, bilgi kavramının tanımlanması ve bu alanda var olan ter
minolojik zorluklar ele alınarak, kütüphanecilik alanında bilginin ta
nımlanmasına çalışılmıştır. Bilgi türleri ve bunların özellikleri açıklanmıştır.
Ayrıca makalede, bilginin iletilmesi ve iletim kanallarına da yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Bilgi, Bilgi türleri, Bilgi kanalları
ABSTRACT
in this paper, information as a concept, terminological problems re
lated to this concept-especially differences between "informtion and
knowledge"-and also information in Librarianship. are ı=xamined. Ad
ditionally, different kinds of information and information channels are pre
sented.
Keywords: lnformation, knowledge, kinds of information, information
channels

GİRİŞ
Toplumsal bir varlık olan insan, çevresini kontrol edebilmek, geleceğini be
llrlemek ve öğren me güdüsünü karşılayabilmek için sürekli bir etkinlik içindedir.
İnsanın yaşamını sürdürebilmesi, sonsuz sayıdaki gereksinimlerini kar
şılayabilmesi, sosyal etkinliklerini düzenleyebilmesi ve doğaya hakim olabilmesi
için bilgiye gereksinimi vardır. İnsanın var oluşundan bu yana önemli olan "bilgi"
nin ne olduğu sorusu ise bütün düşünürlerin ilgisini çekmiştir. İlk çağlardan bu
güne dek süren bu çabanın sonucunda "Bilgi Kuramı" doğmuştur.
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D0$0nce tarihi i<;:inde bilgi bazen, kendi i<;:imizde bir ilerleme, mOkemmellige
ula$ma, bazen de e$yc1 ve dogaya egemen olmak i<;:in bir ara<;: olarak gbr01m0$t0r. Platon tarafmdan savunulan birinci gbr0$te bir edilgenlik vard1r.
Bacon ve Comte tarafmdan savunulan ikinci gbr0$ ise, egemen olmak i<;:in bilmek esasma dayanir ve bilimsel a9Idan ge9erli olan bilgi bu anlay1$tan kaynaklanmaktad1r. Etken olan bu bilgi anlay1$mm, yirminci yOzy1lda etkisini daha da
artird1g1 gorOlmektedir. Bu yOzy1lda ortaya 91kan "Bilgi Sosyolojisi" tom bilimlerin
ortak konusu olan bilgiyle, toplumsal ortam arasmdaki ili$kiyi incelemektedir
(Armagan 1974: 2-9).
Bilgi; birbirinden ayrilmayan iki bgeden olu$maktad1r. Bunlardan birisi bilen
(insan), bteki ise bilinen, ara$tinlan (var olan) nesnedir. Her bilgi bu iki bgeye ve
bunlar arasmda kurulan baga dayanir. Bilene, bilgi teorisi terminolojisinde "suje";
bilinen veya bilinmesi gereken $eye de "obje" ad1 verilir. Obje var olan $eydir. Bu;
dogal bir nesne, tarihsel bir beige, dil, yaz1, matematiksel bir problem, sosyal
veya ekonomik bir olgu olabilir. Bilgi; suje ile bu objeler arasmda olu$an bagd1r
(Meng0$oglu 1992: 47-48).
Genellikle bilen bir ozne ile bilinen bir nesne aras1ndaki ili$ki olarak incelenen
bilgi sOrecinin, bu iki bgesine farkl1 anlam ve ag1rllklarin verilmesi, farkll bilgi felsefesi anlay1$larinm dogmasma neden olmu$tur. Daha 90k nesneye ag1rl1k
veren, bilginin di$ dOnyadaki nesnel varl1gIn1 savunan gor0$ realist gbr0$t0r. idealistle r ise bzneye agirllk vermi$1er ve ger<;:ekte var olmayan nesnelere ybnelik
bilgiyi savunmu$lard1r.
Bilgi, ger<;:ekte anla$1lmas1 zor ve tart1$mal1 bir kavramd1r. Bu konuda ileri s0rOlen tanimlar <;:ok <;:e$itlidir. Degi$ik toplum ve degi$ik kOltOrlerdeki ara$t1rmacIlar
farkl1 tanimlar geli$tirmektedirler. Bu alanda birbirinden farkl1 400 civadmda bilgi
tanimmIn var olmas, konuyla ilgili bir fikir verebilmesi a91s1ndan onemlidir. Bu
durum, bilimsel ve kOltOrel ileti$im a91smdan bnlenemez yanI1$ anlamatara
neden olmaktad1r. brnegin baz1 ara$t1rmac1lar, bilgi bilgidir, enerji veya madde
degildir derken; baz1 ara$t1rmac1lar bilgiyi enerji

ve

madde arasmda s1-

ralamaktadirlar. Bilgiyi tek bir kavram olarak degil, karrM$1k ili$kilerden olu$an
kavramsal bir dizin olarak ele almakta yarar vard1r (Yuexiao 1988: 480).
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Antik 9aglardan beri Ozerinde tart1§1lmas1na ragmen, botun filozoflann kabul
edecegi bir bilgi tanim1 bulmak zor, hatta olanaks1zdir. Aynca neyin bilgi oldugu,
neyin bilgi olarak kabul edilemeyecegi; bilgi, inan9 ve ger9ek ili§kisi hala tart1§tlmaktad1r. Bilgi ve bilmek kavramlann1 bir arada ele altp inceleyen Russell
(1970: 20-26), bilgi Ozerine yaptlan tan1mlan inceledikten sonra, bu alanda kesin
birtanim yapmanin zorlugunu ortaya koymakta ve neyin bilgi oldugu sorusu Ozerinde yogunla§manin onemini vurgulamaktadtr.
Bir se9im yapmam1z ~oz konusu oldugunda gereksinim duydugumuz §ey bilgidir. Daha onceden bildiklerimizi degi§tiren de bilgidir. Bu yuzdendir ki bilgi daha
90k etkilerine dayan1larak tanimlanmaktad1r. Bireyler bilgiyi kendi dunya goru§lerine ve ideolojilerine gore a91klama egilimindedirler. Bu nedenle bi!gi tanimlan epistemolojik gorO§ a91lanni ve aynl1klanni yans1tmaktad1r. Bir yanda, bilginin maddesel dunyanin yap1s1 i9inde var oldugunu ve biz olsak da olmasak da
var olacagin1 savunan gorO§; diger yanda, insanin d1§1ndaki dunyanin sadece bi-lenin kavramlar sistemi taraf1ndan i§lendigi zaman bilgiye donO§ebilecegini savunan bir gorO§ vard1r. Bireyin kavramlar sistemi, i9inde bulundugu toplumun deger yarg1lan, gereksinimleri ve kultur duzeyinin bir Orunudur. Bilgi ve
gereksinimlere baglt olarak toplumsal anlayt§ da degi§ime ugramaktadtr (Mc
Garry 1983:98).
Bilgi kavram1, geni§ ol9ude felsefi bir temele dayanir. Tan1mlar da bunu kanitlayacak dogrultuda yap1lmaktad1r. Felsefi a91dan bilgi, ne ozel tip bir nesnedir,
ne de herhangi bir §eyin i9erigidir. Bilgi, nesne ile i9erik arasindaki ili§kiyi, kar§tltkl1 ileti§imi olu§turandir (Yuexiao 1988: 480-481 ).
Bilgi herhangi bir meslegin 9alt§ma alaniyla s1nirl1 degildir. Disiplinler aras1 bir
kavram olan bilgi; kutophanecilik kadar, antropoloji, arkeoloji, sosyoioji, felsefe
ve benzeri 9alt§ma alanlarinin da konusudur. Ne §ekilde olursa olsun bilgi, insanl1k tarihi suresince, Wm zamanla~da insan topluluklci_nnin geli§mesinde, du§Once ve davrant§lannin §ekillenmesinde en onemli unsur olmu§tur. Botun bunIara ragmen bilgi tarihine bak1ld1ginda, bilgiyi tanimlay1c1 9alt§malann yetersiz ve
eksik oldugu gorulmektedir (Stevens 1986: 2-3).
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BiLGi KAVRAMININ TANIMLANMASI VE TERMiNOLOJiK ZORLUKLAR
Bilgi kavramm,n tanimlanmasmdaki en bOyOk sorunlardan birisi de , veri
(data), bilgi (information) ve bilgi (knowledge) sozcOklerinin 9ogu kez ayni anlamda kullanilmasmdan kaynaklanmaktad1r. Veri (data), bilgi (information) ve
bilgi (knowledge) arasmdaki fark1 ortaya koymaya 9ali§an pek 90k say1da tanim
geli§tirilmesine ragmen, bu kavramlar arasIndaki karma§a devam etmektedir.
Sorun sadece tanIm eksikligi ve bu sozcOkler aras1ndaki farkm net olarak a91klanamamas1 da degildir. Bilgi (information) teriminin 9oklu kullan1m1 da kan§1klig1
art1rmaktad1r. Bilgi (information), bazen fiziksel bir varlik veya olgu, ba7en mesajlann transfer edildigi iieti§im kanal1, bazen de veri §eklinde a91klanmakta veya
kullanilmaktadir. Ara§t1rmac1lar bu kavramlar arasmdaki aynm1 yapmada 9ogu
kez hataya dO§mektedirler (Wilson 1981 :3).
Veri (data), bilgi (information) ve bilgi (knowledge) arasmdaki aynm1 yaparken, "information" kar§1l191 kullanilan bilginin yeri, veri ile "knowledge" kar§Ilig1
kullanilan bilgi arasmdadir. Bilgi bir OrOn olarak dO§OnOlecek olursa di§tan gelen
girdilere gereksinim vard1r. Bu girdiler i§lenerek, kullanilir ve iletilebilir duruma
donO§torOIOrler.

Bilgi kavrammm anla§ilabilmesi i9in, bu terimlerin 90-

zOmlenmesi ve aralanndaki farkm a91klanmas1 gerekmektedir.
Veri (data); i§lenmemi§, dOzenlenmemi§ ham ger9eklerdir (Davis 1991: 181 ).
Veri, bilginin kaynag1d1r. Bilgi (information) toplanm1§, anlaml1 bir §ekilde i§lenmi§
veridir. Veri, bilginin (information) ham maddesini olu§turur. Kararlann almmasIna yard1mc1 olacak bilgiyi (information) Oretmede veriden yararlanilir. Her
tor bilginin olu§umunu saglayan kaynak veridir (Long 1991: 11 ).
GOnlOk dilde s1k9a kullanilan bilgi sahibi olmak, bilgi almak, bilgi (information)
ile bilgi (knowledge) arasmdaki ili§kiyi ve birlikte kullan1mlarm1 gostermektedir.
Genelde gOnlOk kullanimda bilgi (information), ki§i ve ileti§imiyle baglant1l1d1r.
Bilgi (knowledge) ise ki§inin bilinciyle ilgilidir. Bilginin (information) almmas, ve
verilmesi de bilin9li yap1lan davrani§lard1r. Bilgi (information) ve bilgi (knowledge)
bu yuzden geni§ 6I<;:0de birbiriyle kan§tlrllmakta, 9ogu kez de e§ anlamli sozcukler olarak kullan1lmaktad1r (Kirschenmann 1970: 19).
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Kemp (1976: 161) bilgiyi (knowledge) kanitlanm1~ g6t9ekler olarak kabul etmektedir. Bu anlamda bilgi (knowledge); bilme duygusu, daha onceden bilinenin
kabullenilmesi anlamIni ta$1maktad1r. "Knowledge" anlammdaki bilginin tanImlanmas1, "information" anlammdaki bilginin tan1mlanmas1ndan daha zor ve
karma$1ktir. Kuti.iphaneciler, psikologlar ve davrani$ bilimciler taraf1ndan farkl1
a91lardan incelenmekte ve degerlendirilmektedir.
Bilgi (information) ve bilgi (knowledge) aras1ndaki fark1 ortaya koymak a91s1ndan, bilgiye (knowledge) daha yakmdan bakmak ve ozelliklerini a91klamakta
yararvard1r.Etimolojik a91dan bakIld1gmda latince"kokenli clan "informatio" terimi;
$ekiller, planlar yada dizgeler anlamIna gelen "forma" ve "formatio" sozcuklerinden ti.iremekte ve haber anlamma gelmektedir (Mc Garry 1983: 98). Ayni
zamanda bir$eyin hayal edilmesi ve bunun ifade edili$i anlamm1 ta$1yan "informare" egitmek, ogretmek anlam1nda da kullan1lm1$t1r (~irschenmann 1970:
18).

Knowledge da, information gibi Latince kokenli bir sozcuktur. Latince'ye Avrupa dillerinden "gen" kokOY,le girmi$, ilk olarak "natio" $eklinde kullanilm1$t1r.
Daha sonra bilmek anlammda "cognosco" ve bilgi anlammda "cognitio" olarak
yer alm1$tir. Dilimizde ise bilgi sozcugu "bilmek" kokunden turetilmi$tir. Bu anlamda bilgi genellikle bilinen ve bilme edimi anlammda kullanilmaktad1r
(Han9erlioglu 1976: 165)
Bilgi (knowledge), bilgiden (information) sonraki basamag1 olu$turmakta,
daha sonraki olu$umu ifade etmektedir. Bilgi (knowledge), bilginin (information)
otesinde, bilginin yorumlanmas1, belli bir degere gore i$1enmesi, bilgiyi alanm etkinlikleri dogrultusunda haz1rlanmas1d1r (Kochen 1975: 5).
Bilgi (knowledge) bir butundur. Tek tek kat1llmlann, birbiriyle uyumlu bir butun
olu$turmas1yla meydana gelir. Bu nedenle biigi (knowledge) bir sistem olarak ele
almabilirve orgutlenme esasma dayanir. Bilgi (knowledge) kesin degildir. Zaman
ve 9evreye gore degi$ebilir. Sosyal etkenlerin bilgiye olan etkisi, degi$ik toplumlarda, degi$ik toplumsal ve bireysel bilgilerin olu$masma neden olur (Kemp
1976: 163-166). Birbiriyle farkl1 anlamlar ta$Iyan information ve knowledge soz147
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cuklerinin, TOrkyede tek bir kar!;,1hk olarak "bilgi" sozcuguyle tanimlanmas,, var
olan karma!;,ay1 daha da art1rmaktad1r. Son y1llarda TOrkyeye bilgi kar!;,1hg1 olarak
giren "enformasyon" sozcugO ile bu karma!;,a onlenmeye yal1!;,1lm1!;,sa da; bilgi eri!;,im, bilgi yonetimi, bilgi gereksinimi, bilgi kullanim1, bilgi bilim gibi terimlerin yaygm kullanilmaya ba!;,lamas, bu karma!;,antn ybzulmedigini gostermektedir. Bu nedenle yaz1m1zda "information" kar!;,11191 olarak "bilgi" terimini kullanmam,zm daha
yerinde olacag1 dO!;,OnOlmO!;,tOr.
Pek yOk ba!;,vuru kaynag1 bilgiyi, "haber" ay1smdan ele al1p tanimlamaktad1r.
Bu tanimlardan baz1lann1 !;,U !;,ekilde s1ralayabiliriz: Bilgi, "bildirme i!;,i"; "egitici bilginin iletimi"; "baz1 olay ve geryeklerin haber olarak iletilmesidir" Bilgi; "bilgilenmek Ozere alman veya sahip olunan !;,ey"; "nesne durumundaki bilginin zihinde

anla!;,1larak

bilgilenme

durumuna

gelme

sureci"

!;,eklinde

de

tanimlanmaktad1r. Literaturde bilginin tanim, konusunda bir fikir birligi yoksa da,
en yOk kullanilan ve at1f yap1lan tan1m bilginin "!;,Opheyi azaltan !;,ey" oldugudur.
Geni!;, olyOde kabul gormesine ragmen, bu tanim bilginin gerekli!igi ve yeterliligini
tanimlamaya uygun degildir. Aynca, her !;,Opheyi azaltan !;,ey bilgi o!rnayabilir
(Feeney ve Grieves1994: 10).
Bilgi

s1kya "anlam . yOklO

sembol

ve

semboller grubu" olarak ta-

ntmlanmaktad,r. Bilgiyi alan ay1smdan bak1ld1gmda, "bilgi ahc1nin evrensellik boyutunu art1ran veya degi!;,tiren !;,eydir'' ( Bouazza 1989: 145). Bilginin almmas1
herhangi bir etki yaratmas1 beklenmeden, dogal bir !;,ekilde olabilir. Fakat bilgi
al1nd1ktan sonra, ahc1 Ozerinde var olan fikirlerin olumlu ve olumsuz etkilenmesi
kaym1lmazd1r (Katz 1982: 18). Bu ay1dan bak1ld1gmda, bilgi (information), bilginin
(knowledge) ahc1 tarafmdan tam olarak ozumsenmeden onceki bilinmezlik halidir. Eger bir mesaj ahc1 tarafmdan daha onceden biliniyorsa, yeni bilgi bir anlam
ta!;,1maz (Logley ve Shain 1989:260).
Feeney ve Grieves (1994: 10-11) bilgi ile ilgili geli!;,tirilen kuram ve tanimlan
bir sistematik duzen iyinde ele aim,~ ve grupland1rm1~lard1r. Bunlardan ilk grup;

information anlammdaki bilgiyi, knowledge anlammdaki bilgiyi geli~tiren her
hangi bir ~ey olarak goren goru~tur. Bu gorO~e gore, information anlammdaki bil148
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ginin onemi, daha 90k bilgiyi (knowledge) olu$turan $ey olmas1ndad1r. ikinci
gruptaki teoriler, bilgiyi; $0pheyi azaltan, g09IOkleri gideren etken olarak ele almaktad1rlar. 090ncO gor0$ ise, information anlam1ndaki bilgiyi, knowledge anlammdaki bilginin gosterilmesi veya ifade edilmesi olarak inceleyen g6r0$tur.
BOtOn bu yakla$1mlar da gostermektedir ki, bilgiyi anlamam1zda bak1$ a91lanm1z
etkendir. Bu da her zaman yakla$1mlann ve tarnmlann yanh olacagmr gostermektedir. Sonu9ta unutulmamas1 gereken, bilginin dilbi!imsel, kOlturel, sosyal

ve teknolojik etkilere bagh bir kavram oldugudur.
Bilgi kavram1nm tum disiplinleri i9ine alacak ve dogru anla$1lacak ortak bir tarnm1rn yapmak olanaks1zd1r. Boyle bir tarnm geli$tirme gayreti de art1k gOnOmOzde yersiz bulunmaktad1r. Pek 90k disiplinin konusu olan bilgi, her disiplin
i9inde degi$ik $ekillerde anla$1lmakta ve tarnmlanmaktad1r. Bir disiplin i9in uygun
olan tarnm, bir digeri i9in yetersiz veya 90k kapsamh olabilmektedir. Her bilim dah
kendi i9inde bilgiyi tarnmlama ve anlama 9abas1 i9indedir (Stevens 1986: 5-6).
Her meslek veya bilim dahnm kendi alarn i9in ge9erli bilgi tarnmin1 yapmas1, bilgiye bakl$ a91lanrnn ve tarnmlar aras1ndaki farkl1hklann anla$1lmas1 i9in gerekli ve
onemlidir. Bilimsel ileti$im ve geli$imin tam olarak ger9ekle$tirilmesi buna bagl1d1r. Fakat genelde bilim adamlan bu tarnmlan yaparken, bilginin yap1s1 ve fonksiyonlanrn sadece felsefi a91dan ele almakta, tum bilim dallanni kapsayacak tarnmlar geli$tirmeye kalk1$maktad1rlar. Bu iki nedenle de 9ogunlukla hataya
d0$01mektedir (Yuexiao 1988:484).

KUTUPHANECiliK A91SINDAN BiLGiNiN TANIMLANMASI
Her bilim dal1nda oldugu gibi, kOtOphanecilik ve bilgi bilim dallannda da bilgiyle ilgili tan1mlar geli$tirilmi$tir. Bu alanda en kapsaml1 ve en 90k at1fta bulunulan 9al1$ma Wellish (1972) 'e aittir. Wellish (1972) kOtuphanecilik ve bilgi
bilim alarnnda yap1lan 39 tarnm1 incelemi$ ve bunlardan sadece 8 tanesini, bilgiyi
yeterince a91klay1c1 ve tarnmlay1c1 olarak kayda deger bulmu$tur. Bu tarnmlarda
sadece kOtOphanecilik ve bilgi bilim'le ilgili kavramlar esastir. Bu nedenle bu tan1mlar, herkes9e kabul edilebilecek, gene I unsurlar i9eren tan1mlar degildir.
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KutOphanecilik ve bilgi bilim a<;:1smdan bak1ld1gmda, 1965 'e kadar bu alanlarda ge<;:erli olacak bir tanim bulmak olanaks1zdir. Bilgi bilim konusunda geli$tirilen ilk tanim: "Bilgi; ham, saf ve i$1enmemi$ veriler toplulugundan ibarettir"
$eklinde yap1lm1$t1r. Daha sonra geli$tirilen tanimlarda, bilginin iletilebilme
ozelligi Ozerinde durulmu$, "bilgi, kar$1hkh iletilebilme ozelligi olan nesne" olarak
tanimlanm1$t1r. Sonraki <;:al1$malarda, bilginin toplum i<;:in yaran, ideolojik gor0$1er l$1gmda tanimlara yans1t1lm1$tir. Bilgi konusunda <;:al1$malar ilerledik<;:e, bilginin problem <;:ozOmO ve bu a<;:1dan saglad1g1 yararlar on plana <;:1kanlm1$ ve bilgi
bu ozelligiyle tanimlanm1$t1r (Wellish 1972: 471-472).
KOtOphanecilik ve bilgi bilim alaninda, bilgi degi$ik kategoriler altmda s1nifland1r1lm1$t1r. Bu kategorileri inceledigimizde; bilginin yap1s1, i$1enebilmesi ve
mesaj olarak iletilebilme ozelliklerinin dikkate almd1gm1 gormekteyiz. KutOphanecilik alan1nda bilgiyi tanimlayan pek <;:ok <;:ali$mada, bilginin kaydedilmi$
olma ozelligi vurgulanmaktad1r. Bu alanda yap1lan tanimlardan birka<;:1 $LI $ekilde
s1ralanabilir: "Bilgi, kag1t veya herhangi bir ortam Ozerine, anla$1labilir $ekilde
kaydedilebilen ve iletilebilen veriler toplulugudur" (Harrod1987: 381 ). 'Toplanm1$, duzenlenmi$ ve anlaml1 bir $ekle don0$t0rulm0$ veri bilgidir'' (Long
1991: 498).
Bilgi, kullanic1 <;:ali$malannm da konusudurve <;:e$itli $ekillerde tanimlanm1$t1r.
Bu kapsamda bilgi; "ger<;:ek verilerin ortaya konmas1 ", "oneri veya fikir", "kitap,
dergi gibi fiziksel bir nesne", "yaz1h ve sozlu ileti$imde mesajm ta$1nd1g1 kanal" ve
son olarak "al1cmm d0$0nce yap1smda degi$iklik yaratacak herhangi bir metin "
olarak, <;:ah$ma alanina uygun $ekilde tan1mlanm1$tir (Rohde 1986: 51-52),
Bilgi arama ve problem <;:ozme a<;:1smdan bak1ld1gmda, bilgi, bilimsel ger<;:eklerin bilinmesi anlammdad1r. Yine bu bakl$ a<;:1sma _gore s1rnfland1r1ld1gmda;
problem bilgisi (problem information) ve problem <;:ozme bilgisi (problem solving
information) olarak ikiye aynlmaktad1r. Bu bak1$ a<;:1s1, ozellikle belli bir meslege
bagli ki$ilerin bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davrarn$1annm incelendigi ara$t1rmalanndaki bilgi yakla$1mm1 yans1tmaktad1r (Bystrom ve Jarvelin 1995: 192).
BOtOn bu tanimlarm 1$191 alt1nda bilgiyi kendimize gore tanimlayacak olursak:
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Bilgi; 9e~itli kaynaklardan farkli kanallarla belirli bir ama9 i9in elde edilen , ozOmsenen ve daha once var olan bilgide degi~iklik yaratarak, bir etkinlik i9in kullanilabilen ve ba~kalanna iletilebilmek Ozere farkli ortamlara kaydedilebilen bir
olgudur.

BiLGi TURLERi
insanlann dogayI kontrol altma almasInda, olay ve nesneleri anlamasmda
yard1mc1 olan bilgi, insanm geli~imi ve sosyalle~mesini de saglar. DO~Once tarihi
i9inde, farkl1 algIlama ve tanimlamalar sonucu bilgi 9e~itli gruplara aynlmI~tIr. Felsefi a9Idan bilgi, i9erigine gore anlamsal (semantic) ve anlamsal olmayan (non
semantic) ~eklinde aynlmaktadIr. brnegin bilimsel bilgi saglam bir anlamsal temele dayanIr. Anlamsal bilgi beraberinde anlamsal olmayan bilgiyi de ta~Ir.
Bilgi nesnelere gore ele almd1gmda, biyolojik (biological) ve biyolojik olmayan
(non biological) bilgi tari1mlanyla kar~1la~maktay1z. Biyolojik olmayan biigi, kimyasal ve fiziksel etkile~imle 011aya 91kan olgu ve i~lemlerden olu~ur. Biyolojik bilgi
ise 90k daha karma~Iktir. Genetik bilim, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji , davrani~
bilim ve dilbilim gibi alanlan kapsam1 i9ine alir.
Bilginin ilk ortaya 9IkI~mIn "haberle~me" anlammda olu~u ve bunu hala bu ~ekilde alg1layan gruplann varlig1, insani merkez kabul eden bilgi tanimlarma yol a9m1~tir.Toplumsal olmayan a91dan insani merkez alan bilgi kavram1; antropoloji,
genetik, fizyoloji alanlarmm konusudur ve her insan i9in ge9erlidir. Toplumsal bir
varlIk olarak insani merkez alan bilgi ise; dilbilimsel, kOlturel, ekonomik ve politik
bilgidir. Bu ozellikler insan topluluklan ile ilgili oldugu i9in, toplumdan topluma degi~iklik gosterir. insanin esas alind191 bilgi turlerini derinle~tirecek olursak, ekolojik ve 9evresel bilginin insan zihninin d1~mda, insanm fiziksel aktivitelerinden
olu~tugunu soyleyebiliriz. insanin zihinsel bilgisi ise, bilmeye anlamaya ait kavramsal bilgidir ve insanm zihinsel Orono olarak ortaya 91kar (Yuexiao 1988: 480482).
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Bilgiyi; epistemik bilgi (epistemic information) ve sistemik bilgi (systemic information) olarak ay1ran kuramc1lar da vard1r. Epistemik bilgi, insan bilgisinin
i<;:eriginin ve kavray1 9mm esas al1nd191 bir aland1r. Bu alanda bilgiye bak19 a91s1
insan unsuru Ozerinde odakla9maktad1r. insanlann ger9ek dunyay1 kavramalarmda bilginin etkisi inceleme alani olarak se<;:ilmi 9tir. Sistemik bilginin kapsamm1 ise, ozellikle bilginin fiziksel sunumu Ozerine yap1lan 9ai1 9malar olu 9turmaktad1r. Bu a91dan bak1ld1gmda, insan kavray1~1 ve yorumlann1n 9all 9ma
kapsam1 i<;:ine almmasma gerek duyulmamaktad1r (Badenoch 1994: 13).
Kutuphanecilik a91smdan bilgiyi degerlendiren Wellish'in (1972: 173) ara9t1rmasmda O<;: tor bilgiden sbz edilmektedir.

1. Mesaj anlammda bilgi: Anlam ifade eden bir bilginin iletilmek amac1yla ta9mmas1, deneyimlerin bir diger ki9iye aktanlmas1d1r.
2. i91em olarak bilgi: Bilginin yarat1lmas1, depolanmas1, saklanmas1, ara9tinlmas1 ve yay1lmas1 amac1yla geli9tirilen anlaml1 davrani 91ardir.
3.

Dokuman olarak bilgi: Qozumleyici, birle9tirici ozellikleriyle yeni olay ve
ger9ekleri i<;:eren bilgidir.

ingiliz d0 90nuru Spencer'm O<;: tur bilgi bulundugu yolundaki savi bilgi s1niflamasma yol a9m1 9t1r. Spencer 'a gore bu O<;: tur bilgiden biri toplumsal bilgidir
ki bu dag1nik ve gunluk bilgidir. ikincisi; dag1nik bilgilerir, kendilerine ozgu bilim
dallannda birle9tirilip, yasalara baglanmasmdan elde edilen bilimsel bilgidir.
09uncusu; bilimsel bilgileri evrensel bir yasada birle9tirmi 9 olan felsefi bilgidir.
Sanat kuramc1lan Spencer'm bu savma dorduncu bir bilgi sm1f1 olarak, sanatsal
kavray1 91dile getiriren heyecansal bilgiyi katm1 91ard1r (Han9erlioglu 1976: 166).
Butun bu sm1flamalar birbirinden farkil 90k say1da bilgi turu oldugunu gostermektedir. Bunlar i<;:inde en s1k yap1lan ve en 90k bilinen aynm "toplumsal bilgi"
ve "bireysel bilgi" 9eklindedir. Bireysel bilgi, her bireyin zihninde var olan, sadece
o birey arac1l1g1yla ve sorular sorularak eri 9ilebilen bilgidir. Toplumsal bilgi ise,
toplum veya toplumsal bir sistem tarafmdan toplanan, toplumun tum bireyleri tarafmdan e9it ve serbestce eri9ilebilen bilgidir. Bu iki tor bilgi arasmdaki temel
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ayrim eri$ilebilirlik sorunundad1r. Baz1 toplumlarda toplumsal bilginin oldugu kay1tlara herkesin eri$imi soz konusu degildir. Bunlar yari-toplumsal bilgi (semisocial knowledge) olarak adland1r1lmaktad1r. Bunlar hOkOmetler i1rin haz1rlanm1$
yay1nlar, personal kay1tlar1, banka hesaplari, vergi kay1tlar1 gibi toplumun alt sistemleri ile ilgili ozel kay1tlar olabilir. Bireysel bilgi ki$inin zihnindeki bilgiyle sin1rl1
degildir. 0 ki$iye ait mektuplar, notlar bireysel bilginin par1ralarid1r. Pek 1rok bilgi
hem toplumsal hem de bireyseldir. Tom toplumsal bilgilerin ayn1 zamanda bireysel bilgileri kapsad1g1n1 soyleyebiliriz. Her bulu$ once bireysel bilgidir. Toplumsal bilgi olabilmesi i1rin bireysel bilginin tanimlanarak kaydedilmesi ve halka
ula$tinlmas1 gerekir. Toplumsal bilginin kaynag1 bireysel bilgi olmas1na ragmen,
bir bireyin tom toplumsal bilgiye sahip olmas1 beklenemez (Kemp 1976: 25-27).
Bir ba$ka onemli ayrim da felsefi bilgi ile bilimsel bilgi arasinda yap1lmaktad1r.
Bilgi hem felsefenin, hem de bilimin ortak bir malzemesidir. Bilimsel bilgi de felsefi bilgi gibi var olan bir$eyin bilgisidir. Ancak hareket noktalari ve gor0$ a1r1lar1
farklld1r. Felsefe, bilimlerin temeli olan fikirlerle ve onlarin dayand1g1 ilkelerle ugra$1r. Oysa bilim, konu edindigi objelerin ozellikleri ve degi$meyen ili$kileri ile ilgilidir. Bilim bOtOnOn par1ralariyla, felsefe ise bOtOnOn kendisiyle ugra$1r (Armagan 1974: 9-10). Bilime; dOzenli, gOvenilir bilgi olarak bak1llrsa da, bilimin as1I
ozelligi ger1regi bulmaya, olgusal dOnyay1 a1r1klamaya yonelik bili$sel bir aray1$
olmas1d1r (Y1ld1r1m 1995: 3) . Bilimsel bilgi; yontemli, nesnel, gene!, kesin ve ongorOIO bilgidir. Ki$iden ki$iye degi$en bir yorumla yorumlanmaz. Herkes i1rin ayni
oldugu i1rin nesneldir. Ozel olaylara degil, olaylar topluluguna uyguland1g1 i1rin geneldir. Aksi kan1tlanmad191 sOrece kesindir ve olaylari onceden bildird!gi i9!r. ongorOIOdOr.Bilimsel bilgiye fonksitonel bir bak1$ a1r1s1yla yakla$an Bystrom (1996),
bu bilgiyi kendi i1rinde $LI kategorilere ay1rmaktad1r:

1.

Uzmanllk bilgisi (domain information)

2.

i$ bilgisi (task information)

3.

i$ 1rozOmleme bilgisi (task solution information)

Malmsjo (1996} ise, bilginin kendi ba$1na bir amac1 olmad1gin1, bir amac, olmas, i1rin bir etkinlikle birlikte $9killenmesinin geregini belirtmektedir. Bu etkinlik
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bir kurum ic;:inde i~lerin ne tor bir bilgi ile yOrOtOlmesi gerektigi sorusunu gOndeme
getirmektedir. Bu ac;:1dan bak1ld1gmda b. .::11, farkl1 amac;:lar ic;:in iki ~ekilde s1n1fland1nlabilmektedir. Bunlar:
1. i~letim bilgisi (operative information): <;all~manin her a~amas1nda ge-

reksinim duyulan bilgidir. Her a~ama yeni bir i~letim bilgisi gerektirir. Bu
bilgi dogrudan kurumun etkinligi ile ilgilidir.
2. Yonetim bilgisi (directive information): Bir i~in yerine getirilebilmesi ic;:in degil, etkinliklerin denetimi ve geli~tirilebilmesi ic;:in gerekli olan bilgidir. Bu tip
bilginin en onemli ozelligi dogrudan eri~iminin c;:ok nadir olmas1, fakat diger
bilgilerden, ozellikle i~letim bilgisinden sonuc;: c;:1kanlarak elde edilebilmesidir.
Ku rum d1~mda da bilgiler etkinliklerine gore sm1fland1nlabilmektedir. Bunlar:

1. Destek bilgi (supportive information): Bir ara~t1rmanm ba~lang1cmda ilgili
problem Ozerinde daha once yap1lan ara~t1rma ve c;:al1~malartn sonuc;:lartni
veren bilgidir. LiteratOr taramalart , veri tabanlannm ara~t1r1lmas1 , konuyu
bilen uzmanlara dani~ma, bu bilginin elde edilmesi ic;:in yap1lan i~lemlerdir.
2. GOncel bilgi (state-of-the-art information): Belli bir alandaki bilginin gOncel
olarak izlenmesinin onemli oldugu durumlarda ortaya c;:1kan gereksinimi
kar~1layan bilgidir. Bilgi kullanic1s1 bu tor bilgiyle alanmda gOncel kalabilmekte, yeni geli~me ve yonelimlerden haberdar olabilmektedir. Bu tor
bilgi dOzenli bilgi gereksinimini kar~1larve kitap, dergi, raporgibi c;:e~itli kaynaklardan saglanabilir.
3. Geri bildirim bilgisi (feedback information): Bu bilgi, i~lerin yOrOtOlmesinde
ve dOzenlenmesinde, verimli ve ba~artll olabilmek ic;:in gerekli olan bilgidir.
Bu amac;:la saglanan ve kullantlan geri bildirim bilgisi, ki~ilerden, gruplardan ve kurumlardan elde edilebilir.
4. Ki~iler aras, ozel bilgi (private interpersonal information): Bu bilgi tOrO digerlerinden farkll olarak ozellikle belli bir kurum ic;:erisinde c;:al1~anlar ic;:in
onem ta~1maktad1r. Dogrudan kurumun etkinligi ile ilgili olmasa da, dolayll
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olarak 9ali$malara etkilemektedir. Bir i$ veya proje uzerinde 9al1$an insanlann ki$isel bilgilerini, gbrLI$ ve d0$0ncelerini birbirlerine aktarmalan
yoluyla elde edilmektedir (Malmsjb 1996: 2-4).

BiLGiNiN iLETiLMESi
Bilginin en bnemli bzelliklerinden birisi iletilebilmesidir.

Bilginin ka-

zanlimasinda oldugu gibi, aktanlmasindaki ileti$im kanallan da c;ok 9e$itlidir. Bu
ileti$im kanallan ve yontemleri, ar$t1rmacIlarin ya$amina girdigi gi.inden bu yana,
90k onemli a$amalar kaydetmi$tir. Bilim adamlanrnn bilgi arama davrarn$1an da
bu geli$melerden etkilenmi$tir. Daha once bilinmeyen elektronik ortam $imdi ileti$imde onemli bir yer tutmaktadir.
Bilginin iletilmesini, ileti$im $ekline bagli olarak i.i9 gr-upta toplamak mi.imki.indur. Bunlar; sbzli.i ileti$im, yaz1lI ileti$im ve elektronik ileti$imdir.Sozli.i ileti$im
(oral communication), tarih boyunca en fazla kullarnlan, fakat en az belgelenen
ileti$im $eklidir. En fazla resmi olmayan (informal) insan ili$kilerinde yer alIr. Bilim
adamlan aras1nda mesleki gbri.i$me sbzli.i ileti$ime bir ornektir. Bir ba$ka tip
sbzlu ileti$im ise resmi insan ili$kileriyle ilgilidir. Bunun ozelligini yaz1l1 olmayan
kurallar belirler ve kar$1likli etkile$im a$ag1 yukan resmi olmayan ileti$imdeki gibidir. Konferanslar buna ornek olu$turabilir. Burdaki resmi di.izen, kat1lanlar aras,nda gayri resmi ili$kilerin kurulmas1na neden olmaktad1r.
Yaz1li ileti$imde (written communication), bilginin iletilmesi pek 90k yontemle
yap1labilmektedir. Bunlan gruplandiracak olursak; ilk brnek resmi olmayan (informal) yaz1li ileti$imdir. Bugi.in bilim adamlan arasmda yaz1lI doki.iman olarak
fazlaca ragbet gormi.iyorsa da, bilim tarihi i9inde, buyi.ik bilim adamlann1n geride
birakt1klan mektuplar, ayn ve bnemli bir 9al1$ma alarn olu$turmaktad1r. ikinci
brnek olarak resmi (formal) yaz1li ileti$im, bzellikle bilimsel alanda en fazla kabul
gbren ileti$im $eklidir. Resmi yaz1lI ileti$imin i9ine; kitaplar, dergiler, konferans
metinleri, tezler, indeksler, abstraktlarve benzeri yaymlar girmektedir.
ileti$im ybntemleri i9inde son basamag, olu$turan elektronik ileti$im, bilgiyi
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geni~ kitlelere anmda aktarabilme ozelligiyle, daha onceden var olan pek 90k ileti~im kanalmm yerini almI~t1r. Bilgisayarve yeni ileti~im ara9lanyla resmi ve resmi
olmayan bilginin aktanm1 soz konusudur. Bu ara9larla metin, say1sal bilgi ve gorOntOnOn ayn ayn ve bir arada iletilmesi mOmkOn olabilmektedir. Veri tabanlan
bilim adamlanna yeni bilgi ortamlan sunarken, elektronik posta ile, bire bir veya
gruplarla anmda ileti~im kurabilme olanag1 tanmmaktadir. Bu ileti~im, resmi ve
resmi olmayan i9erikte ger9ekle~ebilmektedir. Elektronik ortam,n yapIsI, 9alI~ma
bulgulannin daha kolay ve geni~ kitlelere ula~t1nlmas1na olanak saglamaktad1r.
Bu olanaklar ara~t,rma sonu9larmm ayni anda pek 90k ki~i tarafmdan payla~1lmasmda ve toplulugun bilgilenmesinde eskiye oranla daha 90k etkili olmaktad,r.

BiLGi KANALLARI
Tasarlanan mesajm ba~kasma nasil iletilecegi sorusu bilgi kanallanni gOndeme getirmektedir. Bilgi kanal1; gorO~ler, dO~Onceler, ger9ekler ve yorumlann
iletilmesi anlammdad1r. Bu kanallar, "resmi (formal) " ve "resmi olmayan (informal)" ~eklinde aynl1rlar (Ford 1973: 87).Bilgi kaynaklan ile bilgi kanallan aras1ndaki fark1 a91klamak gerekirse; kaynak, bilgi gereksiniminde kar~1lanmas1 beklenen bilgiyi i9erir. Kanai ise, bilgi arayan ki~iyi uygun kaynaga ula~tiran ara9tIr.
Bilgi farkl1 kanal ve kaynaklardan saglanabilir. Bir kanal kaynaga dbnO~ebilecegi
gibi, bir kaynak da kanal olabilir. (Bystrom ve Javelin 1995: 193).
Resmi Bilgi Kanallan (Formal Information Channels)

Mesajlann bir sisteme bagl1 olarak toplan,p, bir format halinde dOzenlenerek
resmi bir yolla iletildigi ileti~im kanalland1r. Bu bilgi iletim kanallannm i9ine; kitap,
dergi , rapor, indeks, abstrakt, y1ll1k, sayIsal veriler, veri tabanlan , bas,11 veya bas111 olmayan ders notlan girmektedir (Katz 1982: 21). Bu listeye; slaytlan, ses
bantlanni, plaklan, filmleri ve benzeri materyalleri de ekleyebiliriz. Pek 90k ki~i tarafmdan kolayl1kla kullanilabilen resmi bilgi kanallanni kendi i9inde, "birincil". ve
"ikincil" olarak s1niflamak mOmkOndOr. Birincil kanallar astl mesajt ta~trken, ikincil
kanallar bizi birincil kanallara ula~t,ran kanallard1r (Ford 1973: 87).
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Resmi Olmayan Bilgi Kanallan (Information Channels)

Bir sisteme baglI olmayan, yorumlardan <;:abuk etkilenebilen, konu~maya dayall bilgi kanallan resmi olmayan bilgi kanallan olarak tanimlanmaktadIr. Genelde sozlO ileti~im Ozerine kurulu bu bilgi kanallannda bireyler arasI ili~ki esastir.
Resmi olmayan bilgi kanallannin ic;:ine meslekta~larla yap1lan yuz yuze g6r0$meler, telefon veya mektupla yap1lan tart1~malar, bireyler arasmda dola$t1r1lan taslaklar, toplantI ve seminerler Ozerine yap1lan konu~malar ve benzeri
gorO~meler girmektedir (Finneston 1975: 345; Katz 1982: 20).Yukandaki tanimlardan da anla$1labilecegi gibi resmi olmayan kanallann mutlaka sozlO ileti~ime dayanmas1 ~art degildir. Resmiyet kazanmamI~ yaz1lar, ki~iler arasI yaZl$malar, notlar, yaz11l olmasma ragmen resmi olmayan ileti$im kapsamma
girmektedir. Elektronik olarak iletilen bilgi de, hem resmi hem de resmi olmayan
bilgi kanallan ic;:inde sm1fland1r1labilir. Son y1llarda Internet' in gundeme girrnesiyle, elektronik ortam ic;:inde resmi olmayan ileti$imin boyutu geni~lemi~tir.

SONU9
Bilgi , belki her zaman insanlar ic;:in onemliydi. Arna sanmz hi<;: bugOnkO kadar,
bu onemin farkma vanlmad1. Bilgi, her alanm konusu olmasina ragmen, her alanin beklentilerine yanitverebilecek bir bilgi tanimI yapmak olasI degildir. Bunu yap1lan

tanimlardan

a<;:Ikc;:a

gorebiliyoruz.

Yap1lan

c;:a11$malardan

da

anla~1labilecegi gibi, bilgi, c;:ah~1lan alanm ozelliklerine gore farkll alg1lanmakta ve
buna bagll olarak tanimlanmaktadir.
KOtOphanecilik alanmin, sadece bilgiyi Oreten ve kullanan bir bilim dall degil;
aynI zamanda, tum disiplinlerde var olan bilginin se<;:imi, saglanmas1 , dOzenlenmesi, iletilmesi ve kullanimI konusunda bilgi profesyonellerini yeti~tirmeyi
amac;:layan bir meslek dall olmasI nedeniyle, c;:ok daha ozel bir niteligi vardir. Call~ma alanimIzm temel malzemesinin "bilgi" oldugunu soyleyebiliriz. Ancak, tum
bu ozelliklere ragmen, kOtOphanecilik alaninda, bilgi kavramI Ozerinde yeterince
<;:all~1lmad1g1ni gormekteyiz. Bilgi kavram1 konusunda terminolojiden kaynaklanan zorluklar, baz1 terimlere TOrk<;:e kar~I1lk bulmada ya~anan sorunlar,
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bilgi kaynaklan ve bilgi teknolojisinde ya$anan h1zl1 geli$im ve bunlarin transferi
ile birlikte, var olan sorunlara yenileri eklenmekte ve 96zOm daha da zorla$maktad1r. Bu nedenle konu ile ilgili kuramsal ve terminolojik 9ali$malann yararli olacagina inanmaktay1z.
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