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Öz: Bilgi ça÷ını yaúayan dünyamızda her yıl
Amerikan Kongre Kütüphanesini 37.000 kere
dolduracak boyutlarda özgün bilgi üretilmektedir
ve bu bilginin %92’si manyetik ortamda kayıtlıdır.
Böylesi bir ortamda yetiúen yeni nesil için kâ÷ıt
üzerinde kayıtlı bilgi “kapsama alanı dıúında”dır.
Onlar bilgiye bir kısım akıllı bilgisel ajanlar
vasıtasıyla
ve
hemen
o
anda
ulaúma
e÷ilimindedirler. Dolayısıyla, giderek azalan
zaman dilimleri içinde ulaúamadıkları bilginin
bilinmeye de÷mez oldu÷unu düúünmektedirler.
Enformasyon çalıúanlarından, geleneksel olarak
beklenen içerik sunumu, güvenilir bilgi saklama,
orijinallik tespiti ve konservasyon gibi temel
fonksiyonlar da de÷iúen dünyanın koúullarına
paralel olarak elektronik odaklı hale gelmektedir.
Ancak, bu fonksiyonları elektronik ortamda
yürütebilmek için gereken teknik bilgi alt yapısı,
enformasyon
bilimlerinin
neredeyse
bir
“enformasyon mühendisli÷i” haline dönüúmesini
gerektirecek boyutlardadır. Bu de÷iúimlerden
hareketle yola çıkan bu yazı, enformasyon
çalıúanlarının e÷itimlerinde teknolojinin alması
gereken yeri sorgulamakta ve bu e÷itimin nerede
verilmesi gerekti÷i üzerinde tekrar düúünmek
gerekti÷i sonucuna varmaktadır.
Anahtar
sözcükler:
Enformasyon
bilimleri,
bilgibilim e÷itimi, arúiv e÷itimi, sayısal arúivler,
sayısal adli bilimler
Abstract: In the Information Age, the amount of
unique information created every year reaches a
level high enough to fill the American Library of
Congress 37,000 times and 92% of this bulk is
recorded on magnetic media. For the upcoming
younger generation, information recorded on
paper is “out of coverage area.” They tend to
reach information on the spot, via some intelligent
informational agents. Thus, they think information
that cannot be accessed in increasingly shorter
periods of time is not worth accessing.
Traditional functions, like presentation of
information,
trusted
information
storage,
maintaining authenticity and conservation,
expected to be fulfilled by information

professionals,
are
becoming
increasingly
electronic focused, in parallel to the changing
world.
The level of technical information
infrastructure required to fulfill these functions in
an electronic environment, on the other hand, has
reached a level that requires information sciences
to turn into an “information engineering.” Setting
out from these changes, this paper questions the
ratio of technological aspects to be taught during
the education of information professionals and
concludes that the place that this education
should take place should be reconsidered.
Keywords: Information sciences, education for
information science, archival education, digital
archives, digital forensics

Yeni Dünya
Arúivcilik dünyası onlarca yıl boyunca kâ÷ıtsız ofis
kavramını tartıútı. Temel iddia kâ÷ıdın hiçbir zaman
ortadan kalkmayaca÷ı ve bilgisayarların, insanların hiçbir
zaman yapamayacakları süratte kâ÷ıt ürettikleri idi. Bu,
bütünüyle do÷ru bir argümandır. Ancak kâ÷ıt ortamda
kayıtlı bilgideki artıúın gerçek sebeplerine bakıldı÷ında çok
daha farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. ønsanların hiçbir
zaman yapamayacakları süratte üreyen úey aslında kâ÷ıt
de÷il, bilginin kendisidir. Bilgisayarlar bize insanlık tarihi
boyunca üretti÷imiz bilgiden daha fazlasını birkaç yıl
içinde üretme imkânı vermiútir.
Dahası, bugün kâ÷ıt üzerinde gördü÷ümüz bilgi de önce
elektronik ortamda üretilip sonra kâ÷ıda dökülür hale
gelmiútir. Yani aslında içinde bulundu÷umuz dönem bir
geçiú dönemidir. ùu an gelinen noktada, toplam bilgi her
sene ikiye katlanmaktadır. 2002 yılı rakamlarına göre
dünyada her sene beú exabyte (beú milyar gigabyte) özgün
(unique) bilgi üretilmektedir. Bu miktar, her sene
Amerikan Kongre Kütüphanesinin kitap koleksiyonu
büyüklü÷ünde 37.000 yeni kütüphane dolduracak kadardır.
Bu bilginin %92'si ise manyetik ortamda kayıtlıdır (Lyman
ve Varian, 2003).
IDC'nin bir araútırmasına göre 2006 yılında üretilen
sayısal bilginin miktarı 161 exabyte'a ulaúmıútır. 2010
yılına gelindi÷inde bu rakamın yıllık 988 exabyte
seviyesine çıkaca÷ı tahmin edilmektedir (Gantz ve
di÷erleri, 2007). Ancak bu rakam, analogdan sayısala
dönüúüm sırasında yaratılan ve hiçbir zaman
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kaydedilmeyen telefon konuúması gibi ses verileri ile
sayısal TV yayını gibi çokluortam (multimedia) verilerini
de içermektedir. Bu nedenle kayda geçen özgün bilgi için
elimizdeki tek bilgi hâlâ 2002 yılına ait rakamdır. Ancak,
bunun da katlanarak arttı÷ını ve yakın gelecekte kâ÷ıt
üzerinde üretilen özgün bilginin bütünüyle ortadan
kalkaca÷ını, ya da oransal olarak iyice gözardı edilecek
boyutlara gelece÷ini tahmin etmek güç de÷ildir.
Her türlü bilgiyi yalnızca kâ÷ıt üzerinde görerek büyüyen
bizim kuúa÷ımız hayatta oldu÷u sürece, bilginin kâ÷ıt
ortama aktarılması ihtiyacı bir süre daha devam edecektir.
Çünkü bir ço÷umuz için eski alıúkanlıklarımızdan
kurtulmak pek kolay de÷ildir. Ama bizler ortadan çekilip
de yerimizi yeni kuúaklara bıraktı÷ımızda, artık üretilen
bilgiyi kâ÷ıt üzerine aktarmak gerekmeyecektir. Bu
yüzden, gelece÷in arúivleri, kütüphaneleri ve genelde bütün
bilgi kaynakları tamamiyle elektronik ortamda olacaktır.
Bizim ve bizden önceki kuúakların kâ÷ıt üzerinde üretti÷i
bilgiyi, bizden sonrakilerin içinde yaúayacakları elektronik
ortamda bulabilmeleri için, National Initiative for a
Networked Cultural Heritage (NINCH), Digital Culture
(DigiCULT), Public Libraries Mobilising Advanced
Network (PULMAN) projesinin bir adımı olan
CALIMERA, Cultural Objects in Networked Environments
(COINE), Electronic Resource Preservation and Access
Network (ERPANET), Networked European Deposit
Library (NEDLIB), i2010, vb. gibi büyük çaplı projeler,
dünyanın her yerinde uzunca bir süredir devam etmektedir
ve bu türden projelere büyük paralar ayrılmaktadır (Tonta,
2007b, s. 100-101). Dahası, bu türden devlet destekli
projelerin dıúında, öncüllerini Michael Hart'ın Gutenberg
projesinin oluúturdu÷u bir kısım özel sektör kaynaklı
giriúimler, günümüzde Google Book Search, The European
Digital Library, Open Content Alliance, The Million Book
Project gibi baúka projelerle hız kazanarak devam
etmektedir (Gutenberg, 2007; Google, 2007; Europeana,
2007; OCA, 2007; CMU, 2007). Yeni yetiúen kuúaklar
global infosferden oluúan bir ekosistem içinde yaúayan
birer inforg olarak yetiúmektedirler. Infosfer (infosphere),
bütün bilgisel ajanlar (informational agents) da dahil olmak
üzere her türlü bilgisel varlı÷ın (informational entity)
biraraya gelmesi, özellikleri, etkileúimleri, süreçleri ve
birbiriyle iliúkilerinden oluúan bir bilgi ortamı olarak
tanımlanmaktadır. Inforg ise bu ekosistem içinde yaúayan
birbirine ba÷lı bilgisel organizmalardır. Kısacası, burada
bir siber uzay ya da siborglar de÷il, bir bilgi evreninde
yaúayan kanlı canlı insanlar söz konusudur. En basit
tanımıyla, uykuda geçirdi÷i zamandan daha fazlasını
çevrimiçi geçiren herkes birer inforgdur (Floridi, 2006).
Böylesi bir kuúa÷ın bilgiyi kâ÷ıt üzerinde görmekten
hoúlanmadı÷ı açıktır. Onlar için kâ÷ıt a÷ır ve hantaldır.
Daha açık bir ifadeyle ça÷dıúıdır. Böyle düúünmelerinin
birkaç sebebi vardır. Birincisi, içinde yaúadıkları sürat
ça÷ında onlar, her türlü bilgiye anında ulaúabilmek
istemektedirler. Giderek azalan zaman dilimleri içinde

ulaúamadıkları bilginin bilinmeye de÷mez oldu÷unu
düúünmektedirler (Cox, 1998, s. 11).
økincisi, onlar inanılmaz boyutlara ulaúan bilgi
yı÷ınlarının içindeki ayrıntılarla u÷raúmak yerine do÷rudan
sonuca (bilginin konuyla ilgili kısmına) gitmek
istemektedirler. Bunu sa÷lamak için de bilgiye bir kısım
akıllı bilgisel ajanlar vasıtasıyla ulaúmaktadırlar. Bu
yüzden, bir arama motorunun içinde dolaúamadı÷ı (örne÷in
kâ÷ıt üzerindeki) bilgi onlar için birúey ifade etmemektedir.
Dolayısıyla, kitap ya da evrak dosyası gibi bilgi kaynakları
onlar için “kapsama alanı dıúında”dır.
Üçüncüsü, onlar eski de÷il en yeni ve güncel bilgiyle
ilgilenmektedirler. Çünkü bilgi inanılmaz bir hızla
eskimekte ve bu nedenle zamansal ömrü giderek
kısalmaktadır (Kinsey, 1998, s. 8). Örne÷in kiúilerle ilgili
bilginin bozulma hızı ayda %3 gibi inanılmaz bir
seviyededir (Klau, 2003).
Hal böyle olunca, bu kuúa÷ın fiziksel mekân olarak arúiv
ve kütüphane kullanmak gibi bir alıúkanlıkları yoktur ve
olmayacaktır da. Ama bu, bilgi kaynaklarını daha az
kullandıkları
anlamına
gelmemektedir.
Tersine,
kütüphaneleri sanal güzergâhlar olarak gören kullanıcılar
kütüphane dermelerini daha yo÷un olarak kullanmakta,
daha fazla sayıda elektronik kitaba ya da makaleye eriúim
sa÷lamaktadırlar. Aynı úekilde, referans masasındaki tek
kütüphanecinin önünde uzun kuyruklarda beklemek yerine,
hizmet almaktan vazgeçtikleri de do÷rudur (Tonta, 2007a,
s. 354-355). Çünkü bu iú için ellerinin altında, do÷rudan
konu ile ilgili çok sayıda uzmanın referans kütüphanecisi
iúlevi gördü÷ü haberleúme ve tartıúma grupları vardır
(Ataman, 2004, s. 39).

Yeni Roller, Yeni Beceriler
Böylesi bir ortamda enformasyon çalıúanlarına geleneksel
rolleriyle, “bilgiye ulaúım konusunda yardımcı olan
insanlar” olarak artık ihtiyaç yoktur. Bu iúler için artık
otomatik sistemler (arama robotları, vb. gibi)
kullanılmaktadır. Geleneksel ortamlarda taúıyıcı ortam ve
fiziki nesnenin koruma ve kontrol altına alınması ön
plandadır. Oysa elektronik ortamlarda içerik ve güvenilirlik
ön plana çıkmaktadır (Duranti, 2000). Bu nedenle, bu
yazıda enformasyon çalıúanlarının gelecekteki rollerine
bakarken, konu öncelikle bu iki açıdan ele alınacaktır.
Ardından, arúivcilerin ve el yazması kütüphanecilerinin
geleneksel rollerinden orijinallik tespiti yapan bilirkiúi
rolünün ve daha sonra konservasyon fonksiyonunun
gelecekte alaca÷ı úekle, son olarak da evrak iúletmecilerinin
üstlenece÷i yeni rollere de÷inilecektir.

øçeri÷in Sunumu
øçeri÷in sunumu, enformasyon bilimlerine eskiden beri
biçilen en temel roldür. Ancak enformasyon çalıúanlarının,
içeri÷e iliúkin metadata (üst veri) yaratma iúini eskiden
oldu÷u gibi elle yapmaları artık mümkün de÷ildir. Çünkü
artık bilgi ve belge miktarı elle iúlemeye imkân vermeyecek
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kadar devasa boyutlardadır. Dahası, örne÷in arúivlerde
geleneksel olarak seri düzeyinde yapılan nitelemeler,
elektronik ortamda unsur düzeyinde yapılmak zorundadır.
Bilgiye eriúimin bir kısım otomatik sistemler yoluyla
sa÷landı÷ı yeni dünya, enformasyon çalıúanlarının artık
“bilgiye ulaúım konusunda yardımcı olan insanlar” de÷il,
“bilgiye ulaúım yollarını yaratan ya da tasarlayan insanlar”
olmalarını gerektirmektedir.
Geçiú döneminde, geleneksel “bilgiye ulaúım konusunda
yardımcı olma” rolünün yeni úekli, çevrimiçi referans
hizmeti yöntemlerini geliútirmektir. Bu, referans arúivcisi
ya da kütüphanecisinin, kullanıcılara anında cevap
verebilece÷i bir elektronik iletiúim yöntemi olabilece÷i
gibi, sıkça sorulan sorular (SSS), yardım sayfaları,
çevrimiçi e÷itim (tutorial) dokümanları gibi pek çok farklı
úekil altında da olabilmektedir (Yakel ve Reynolds, 2006).
Buna ba÷lı olarak, bilginin sunuluú úekli ile ilgili
yöntemler de sürekli olarak geliútirilmektedir. Geleneksel
arúivcilerin ya da kütüphanecilerin pek ço÷unun kullanıcı
odaklı bir yaklaúımları oldu÷unu söylemek zordur (Yakel
ve Reynolds, 2006). Oysa, yeni dünyada, çevrimiçi
kaynakları kimlerin nasıl kullandı÷ını, bu kiúilerin arúiv ve
kütüphane kaynaklarına ne kadar aúina olduklarını önceden
araútırmak ve hazırlanacak sistemleri buna göre planlamak
artık bir zorunluluktur. Bu nedenle, yeni dünyada bilgi
mimarisi ve kullanıcı etüdleri gibi kavramlar öne
çıkmaktadır (Wodtke, 2003; Garrett, 2003). ønsan ve
Bilgisayar Etkileúimi (Human-Computer Interaction)
alanında bilgi sahibi olmak giderek kaçınılmaz hale
gelmektedir. Çünkü, kullanılan yazı karakteri ya da renk
gibi çok basit unsurların de÷iútirilmesi bile kullanıcıların
çevrimiçi
malzemeyle
etkileúimi
üzerinde
fark
yaratabilmektedir (Yakel ve Reynolds, 2006).
Ancak, gelece÷in enformasyon çalıúanlarının içerik
sunumu açısından sahip olması gereken beceriler bunlarla
sınırlı de÷ildir. Örne÷in, bugünün enformasyon çalıúanı
için, herhangi bir bilgi kayna÷ının üzerine yapıútırılacak bir
kâ÷ıt etiketin üzerini yazmak ne kadar do÷al ve kolaysa,
gelece÷in enformasyon çalıúanları için bir kullanıcı arayüzü
yazmak ya da mevcut bir arayüzü modifiye etmek için
gereken programlama bilgisine sahip olmak o derecede
do÷al ve kolay olmak durumundadır.
Bir sonraki adımda, bilgiye akıllı bilgisel ajanlar yoluyla
ulaúacak olan yeni kuúaklara yönelik olarak yaratılan
bilgiye eriúim yolları gelmektedir. Bunların baúında ise,
arama motorları tarafından taranıp dizinlenebilen çevrimiçi
kaynakları hedef alan içerik metadatasıyla ilgili çalıúma ve
araútırmalar yer almaktadır. Bu konudaki araútırmalar
epeyce yol almıú durumdadır. Kütüphane dünyası
tarafından geliútirilen Dublin Core Metadata Initiative
(Dublin Core, 2007) ve arúiv dünyası tarafından geliútirilen
Encoded Archival Description (EAD, 2002) standartları, bu
konuda geliútirilen temel yapı taúlarının baúında
gelmektedir.
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Bu tür araçlar temel olarak kayna÷ın keúfedilmesine
(resource discovery) yönelik yöntemler olarak kabul
edilmektedir. Ancak günümüzde kaynak keúfine ilave
olarak, tanımlayıcı kimlik bilgileri (identifiers) ve bir
güvenlik nüshası yaratmak üzere kayna÷ın kendisini de
taúıyan, MPEG-21 DIDL XML belgesi veya METS XML
belgesi gibi, daha karmaúık yapılara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bunlar, niteleyici metadata, telif ve benzeri haklarla ilgili
metadata, teknik metadata, yapısal metadata, provenans
metadatası da dahil olmak üzere, sayısal nesnenin tam ve
do÷ru bir úekilde temsil edilmesi esasına dayanan bir yapı
sunmaktadır. OAI-PMH ise, bu tür karmaúık yapıları tek
çatı altında toplayan ortak bir protokol olarak günümüzde
giderek daha yaygın bir úekilde kabul görmektedir (Van de
Sompel, Nelson, Lagoze ve Warner, 2004).
Bu noktada, oluúturulan metadatanın da÷ıtım ve paylaúımı
için 1980'li yıllarda kütüphanecilik dünyası tarafından özel
olarak geliútirilen ve yaygın úekilde kabul gören Z39.50
(2007) protokolünden bahsetmeden geçmek mümkün
de÷ildir.
Ancak, gelece÷in bilgi kullanıcıları bunları yeterli
görmemektedir. Çünkü onlar, otoriteler tarafından
tanımlanmıú kataloglama terminolojisiyle sınırlanmak
yerine, kendi do÷al dillerini kullanabilecekleri bir arama ve
eriúim yöntemini tercih etmektedirler. Bunun için de,
günümüzde del.icio.us ve Flickr gibi sitelerde kendisini
göstermeye baúlayan, folksonomi adı verilen etiketleme
yöntemini kullanmaktadırlar. Bu yöntem, bir katalogcunun
genele úamil yüzeysel bakıú açısı yerine, belirli konulara
odaklanmıú toplulukların içinden çıkan uzmanların, çok
daha zengin ve konuya özel tasniflerini barındırmaktadır.
Dahası, bizzat kullanıcılar tarafından yürütüldü÷ü için,
anında denebilecek kadar da hızlıdır (Folksonomy, 2007).
Elbette bu tür bir yöntemin dezavantajları da yok de÷ildir.
Do÷ası gere÷i belirli bir standarttan yoksun olmasının
ötesinde, spam türü bir suistimale açık olması, en büyük
risklerin baúında gelmektedir. (Hammond, Hannay, Lund
ve Scott, 2005)
Alternatif olarak düúünülebilecek bir baúka yöntem ise
belgelerin baúlık ve konusu gibi bir kısım metadatanın, veri
madencili÷ine benzer bir teknik kullanan metin madencili÷i
(text mining) yöntemleri ile oluúturulmasıdır (Stollar ve
Kiehne, 2006, s. 5). Bu yöntemler, Google'ın halen
geliútirilmekte olan, makineler tarafından yapılacak
otomatik çok dilli çeviri motorunun da temelini
oluúturmaktadır (CNN, 2007).

Güvenilir Saklama
Gelecekte enformasyon çalıúanlarını en çok u÷raútıracak
konuların baúında güvenilirlik meselesi gelmektedir.
Koruma altındaki bilginin güvenilirli÷i, herúeyin baúında
bu bilginin orijinalli÷ini ne kadar iyi korudu÷una ba÷lıdır.
ønsanların orijinal bilgi için baúvurabilecekleri tek güvenilir
üçüncü parti saklayıcı olarak (InterPARES, 2001, s. 21)
arúivler ve kütüphaneler, gereken önlemleri alabilecek
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durumda mıdır? Geleneksel ortamlarda fiziki nesnenin
kontrol altına alınmasına karúılık, elektronik arúiv ve
kütüphanelerde fonksiyonlar, süreçler ve kullanımların
kontrol altında tutulması gerekmektedir (GillilandSwetland ve Eppard, 2000).
Fonksiyonların kontrolü: Elektronik ortamdaki evrak,
gerek örgütün kendi içinde gerekse baúka örgütlerle iliúkisi
sonucu hem yatay hem dikey olarak son derece kolay bir
úekilde yaratılabilmektedir. Bu durumda ortaya çoklu
provenans gibi (görece) yeni bir kavram çıkmaktadır
(Gavrel, 1990, s. 26-27). Temel arúivcilik teorilerinin
kökten de÷iúimini gerektiren bu durum, arúivcilik
literatüründe  farklı noktalardan yola çıkılarak da olsa 
provenans yerine fonksiyonel bir yaklaúım izlenmesi
gerekti÷i yolundaki görüúlerle uzunca bir süredir
tartıúılmaktadır (Cunningham, 1998; McKemmish, Acland,
Ward ve Reed, 1998).
Süreçlerin kontrolü: Herhangi bir evrakın orijinalli÷inin
tespitinde, temel referans kıstaslarından birisi, kesintisiz ve
güvenilir bir emanet zincirinin korunabilmesi ve
belgelenmesi üzerine kuruludur (Ashley, 2000). Bu türden
dokümanter kanıt oluúturmaya yönelik bir belgelemeyi,
elektronik ortamdaki evrak üzerinde uygulayabilmenin
temel yolu ise, elektronik ortamda yaratılan bilgi ile ilgili
metadatanın, gelecekte enformasyon çalıúanları tarafından
oluúturulması de÷il, söz konusu bilgi yaratıldı÷ı anda
evrakın ba÷lamsal (contextual) metadatasına iúlenmesinde
ve e-evrakın sonraki hayatında izledi÷i yolun her
aúamasında yine otomatik olarak bu ba÷lamsal metadataya
eklenmesinde görünmektedir (Wallace, 1995). Ba÷lamsal
metadatayı otomatik olarak yaratacak sistemler henüz tam
olarak yaratılmamıú olsa da evrakın yaratılma sürecinde
oluúturulan metadatayı bulup çıkaracak JHOVE gibi bir
kısım araçlar (metadata extraction tools) úimdiden
yaratılmaya baúlanmıútır (JHOVE, 2006).
Aynı úey, elektronik yayınlar için de geçerlidir.
Elektronik yayınların, hele ki “talep üzerine yayın” (on
demand publishing) gibi kavramların söz konusu oldu÷u ve
bunların elektronik olarak da÷ıtıldı÷ı durumlarda, “son
dakika baskıları”nı yaratmak teknik olarak son derecede
kolaydır. Ancak, kütüphaneciler açısından, ba÷lamsal
metadatası otomatik olarak yaratılmadı÷ı takdirde bu kadar
farklı “baskı”yı ya da daha kötüsü bu kadar farklı “el
yazması” nüshasını takip etmek herhalde ancak bir kâbus
olarak nitelenebilir.
Dahası, elde edilen nüshanın, e-kütüphaneye ulaúıncaya
kadar geçti÷i “emanet zinciri” içinde herhangi bir
de÷iúikli÷e u÷ramadı÷ını garanti edebilmek için, yine
güvenilir bir zincire ve bu yoldaki duraklarla ilgili
bilgilerin e-kütüphaneye ulaúıncaya kadarki her aúamada,
yine otomatik olarak ba÷lamsal metadataya eklenmesi
gerekmektedir.

Ancak, bunu yapmak pek o kadar kolay olmayacaktır.
Çünkü, evrakın ya da yayının emanet zinciri içinde geçti÷i
her aúamada, ba÷lamsal metadatasının güncellenmesi
demek, farklı kurum ve/veya birimler, muhtemelen farklı
sistemler ve dolayısıyla farklı formatlar demek olacaktır.
Bu kadar farklı standardı tek çatı altında toplayabilmek ise
bırakalım
enformasyon
çalıúanlarını,
enformasyon
teknolojisi uzmanları için dahi pek kolay bir iú de÷ildir.
Bu iú için önerilen baúlıca çözüm, “hadise farkındalı÷ı”
(event-awareness) üzerine kurulu bir modelin bütün
araútırma araçlarına entegre edilmesini gerektirmektedir
(Lagoze, 2000). Böylesi bir araútırma aracı ise, hem tek tek
kaynakların yaúam döngülerinin anlaúılmasını, hem
bunların kendi aralarındaki iliúkilerin anlaúılmasını, hem de
“girdi” kaynaklarının “çıktı” kaynaklarına dönüúme
sürecinde gerçekleúen hadiselerin ve bunlarla ilgili
nitelemelerin (veya metadatanın) anlaúılmasını zorunlu
kılmaktadır (Lagoze, Hunter ve Brickley, 2000).
Sonrasında ise, oluúturulan ba÷lamsal metadatanın koruma
altına alınması ve söz konusu evrakın hayatı boyunca
evrakın kendisi ile beraber (hatta belki daha sonra da)
saklanması gerekmektedir.
Kullanımların kontrolü: Geleneksel ortamlardaki evrakın
ya da el yazmalarının orijinalli÷inin tespiti amacıyla, zaman
içinde pek çok yöntem geliútirilmiútir (Ataman, 2005).
Ancak, bunların hemen hiçbirini elektronik evrak üzerinde
do÷rudan do÷ruya uygulayabilmek pek kolay de÷ildir.
Çünkü, elektronik ortamdaki belgeler üzerinde yapılan
herhangi bir de÷iúikli÷i, do÷rudan belgenin kendisi
üzerinden tespit edebilmek úu an için neredeyse
imkânsızdır. Bu nedenle, e-evrak ya da yayınlarda,
kullanımın kontrolü ve malzeme üzerinde de÷iúiklik
yapmaya
izin
vermeyen
koruma
yöntemlerinin
geliútirilmesi baúlıca seçenek olarak görünmektedir.
Doküman yönetim sistemi (DYS) adı altında sunulan
yazılımlar, aynı e-doküman üzerinde, farklı zamanlarda,
ço÷unlukla farklı kiúiler tarafından yapılan de÷iúiklikleri
takip etmeye imkân verecek úekilde tasarlanmıúlardır.
Ancak sıradan dokümanlar, evrak fonksiyonu taúımaya
baúladıkları andan itibaren, üzerlerinde de÷iúiklik yapılması
yasa gere÷i “tahrifat” kapsamına girdi÷i için, bu tür
yazılımlar e-evrakın yönetimi için uygun de÷ildir. Yazılım
sektörü, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, doküman yönetim
sistemlerine bir kontrol ve takip mekanizması ekleme
yoluna gitmiú ve böylece elektronik evrak yönetim
sistemleri (EEYS) denilen yazılım türü ortaya çıkmıútır.
EEYS'ler, sisteme kaydedilen e-evrak üzerinde de÷iúiklik
yapmaya izin vermez ve yalnız okuma amaçlı olanlar dahil
tüm eriúimleri ve eriúim giriúimlerini bir denetleme
kütü÷üne (audit log) kaydeder.
Ancak, bilginin güç ile eúde÷er oldu÷u bir dönemde,
elektronik ortamdaki bilgi ve belgelerin korunmasını tek
bir sistemin denetimine bırakmak elbette düúünülemez.
Günümüzde bilgi güvenli÷i baúlı baúına bir uzmanlık

Enformasyon Bilimlerine Fütüristik Bir Yaklaþým

alanıdır. Enformasyon yöneticilerinin bu konulara uzak ve
ilgisiz kalmasını düúünmek ise artık mümkün de÷ildir.
Dolayısıyla, ciddi bir bilgi güvenli÷i e÷itiminden geçmemiú
enformasyon
çalıúanlarının
varlıklarını
devam
ettirebileceklerini düúünmek iyimserlik olur.
Fonksiyonlar, süreçler ve kullanımlar kontrol altında
tutulabildi÷i takdirde, arúivler ve kütüphaneler gibi
güvenilir üçüncü parti saklayıcıların elindeki orijinaller,
herhangi bir malzemenin kıyaslanabilece÷i temel referans
kıstası olabilecektir. Böylesi koúullarda, herhangi bir
malzemenin orijinaliyle kıyaslanması iúini de metin
madencili÷i araçlarıyla otomatik olarak yapmak mümkün
olabilecektir.

Sayısal Adli Bilimler (Digital Forensics)
Eski tarihli belge ya da el yazmalarının orijinal olup
olmadıkları
konusunda
úüpheye
düúüldü÷ünde,
orijinalli÷inin tespiti için baúvurulacak ana bilirkiúilik
makamı hemen her zaman arúivciler ya da el yazması
kütüphanecileri olagelmiútir. Bu konuda çalıúanlar,
belgenin kaligrafi, filigran, diplomatika ve fiziksel yapı
gibi bir kısım özelliklerini inceleyerek, hem kendi içinde
tutarlılı÷ını kontrol ederler hem de yaratıldı÷ı öne sürülen
dönemdeki benzerleriyle kıyaslayarak bir karara varırlar.
Özelikle belgenin emanet tarihçesini tam olarak takip
etmenin mümkün olmadı÷ı durumlarda, örne÷in özel arúiv
koleksiyonlarında ya da ba÷ıú yoluyla gelen yayınlarda, bu
tür incelemeleri elektronik belgeler ve yayınlar için de
yapma ihtiyacının do÷aca÷ı açıktır.
Kaligrafi: Bu amaçla baúvurulacak yöntemler arasında ilk
sırayı belgenin kaligrafi özellikleri, sayısal dünyadaki
eúde÷eri ile söylersek karakter kodlamaları ve gömülü font
özellikleri alacaktır. Bunlar bize en azından elimizdeki
doküman ya da yayının en eski hangi tarihte yaratılmıú
olabilece÷i konusunda fikir veren unsurlardır (Lynch,
2000).
2004 yılında yapılan ABD seçimlerinde yaúananlar bu
konuda güzel bir örnek oluúturmaktadır: Baúkan adayı
Kerry'nin yandaúlarının, George Bush’un askerlik
hizmetinden kaçtı÷ı yolundaki iddialar için sundukları
1971 tarihli “kanıt”, 1990'lı yıllardan itibaren
bilgisayarlarda kullanılmaya baúlanan Times New Roman
fontuyla yazılmıútı. Sonuç: øddianın ortaya atıldı÷ı andan
yalnızca 18 dakika sonra sahtecilik, yeni kuúa÷ın
bloglarında tartıúılmaya baúlanmıútı. Nihayetinde Kerry,
çok güvendi÷i genç kesimin deste÷ini bir anda yitirdi
(Karlgaard, 2004).
Filigran: Geleneksel ortamlarda zaman zaman orijinallik
tespiti, ço÷unlukla da tarihleme için kullanılan filigran (su
damgası), elektronik ortamda yerini sayısal su damgalarına
bırakma e÷ilimindedir. Palo Alto Research Center
tarafından geliútirilen ve Xerox tarafından kâ÷ıt çıktılar
üzerinde uygulaması geliútirilen DataGlyph adlı teknoloji,
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bu konuda ciddi bir gelecek vaadetmektedir (PARC
Research, 2002).
Diplomatika: Belgeler, ciltler ve benzeri tek tek arúivsel
unsurların, yaratılıúları, oluúturulma úekilleri, biçimleri, iç
yapıları ve iletim úekillerini inceleyen ve bunların ba÷lam,
içerik ve biçimleri arasındaki iliúkileri ortaya koymaya
çalıúan diplomatika bilimi, arúivcili÷in temel araútırma
alanlarından biridir (Duranti, 1998, s. 27).
Belgelerin diplomatik özellikleri ise orijinallik tespitinde
kullanılan temel araçlardan birisidir. Çünkü, belgelerin
biçim özellikleri, evrakın yaratılıúının ardındaki
fonksiyondan daha sonra hayata geçmesine karúın, çok
daha süratli bir kimliklendirme unsurudur (Eastwood,
1988, s. 248). Bu nedenle, elektronik ortamdaki belgelerin
orijinalli÷inin
tespitinde
bu
bilim
dalından
faydalanılmaması
düúünülemez.
Ancak
bunun
gerçekleúebilmesi için, diplomatika biliminin de kendisini
ça÷a uydurması ve elektronik evrakın diplomatik
özelliklerini incelemeye baúlaması gerekmektedir. En
basitinden, bir e-postanın baúlık (header) bilgilerinin nasıl
oluútu÷unu bilmeyen bir diplomatika uzmanının, gelecek
kuúaklar açısından, ancak tarih öncesi belgeleri inceleyen
bir “evrak arkeolo÷u” olarak algılanaca÷ını tahmin etmek
güç de÷ildir.
Fiziksel yapı: Geleneksel ortamdaki belgelerde ve el
yazmalarında orijinallik tespiti, kâ÷ıdın dokusu, mürekkebin
kimyası vb. gibi fiziksel yapı unsurları incelenerek yapılır.
Bunların elektronik ortamdaki eúde÷erleri ise,
• Yazı özellikleri: Font, format, araya eklenen unsurlar
(insert), renk, vd.;
• Özel iúaretler: Ekler, yorumlar, sloganlar, amblemler,
vd.;
• Her türden damgalar: [Checksum ve MD5 veya SHA256 türünden güvenlik algoritmaları da dahil olmak
üzere] her türden sayısal imzalar, zaman ve tarih
damgaları, vd.;
• Kullanılan konfigürasyon;
• øúletim sisteminin mimarisi;
• Uygulama yazılımı; ve
• Dosya formatları
gibi, belgenin ya da yayının neye benzeyece÷ini ve nasıl
eriúilece÷ini belirleyen teknolojik ba÷lam unsurları olarak
tezahür etmektedir. Ancak, bu unsurlar bilgisayar
kullanıcıları açısından úeffaf, yani görünmez durumdadır.
(Duranti ve MacNeil, 1996, s. 49)

Bu tür unsurları kullanarak orijinallik tespitinde
bulunması gereken bilirkiúiler olarak, gelecekteki
arúivcilerin ve kütüphanecilerin sahip olması gereken
teknik bilgi alt yapısının boyutlarını ayrıca tarif etmeye
gerek yoktur.
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E-Konservasyon
Enformasyon çalıúanlarının günlük iúleri sırasında
yapması gereken, malzemenin zararlı etkilere karúı
korunması fonksiyonu da gelecekte farklı bir biçime
dönüúmek
zorunda
kalacaktır.
Taúıyıcı
ortamın
dayanıklılı÷ı üzerine yapılan araútırmalar, kaçınılmaz
olarak devam edecektir. Ancak bu kez dayanıklılı÷ı
araútırılan ortamlar, sayısal bilgilerin taúıyıcıları olmak
durumundadır. Günümüzde CD ve DVD'lerin dayanıklılı÷ı
üzerine yapılan pek çok araútırma mevcuttur (bkz. Bradley,
2006). Yakın gelecekte, benzer araútırmaların BlueRay,
flash disk, vb. gibi ortamlar için de yapılmasını beklemek
hayal de÷ildir.
Sayısal bilgi hazinesinin uzun süreli olarak kullanımını
sa÷lamak ve gelecek kuúaklara aktarabilmek için, mevcut
ve ilerideki dosya formatlarının ve bunlarla ilgili yapısal
metadatanın takibi de yine bu çerçevede yapılması gereken
iúler arasındadır. Yapısal metadatanın bir kısmı belgelerin
içinde gömülü olabilmektedir. Örne÷in, kelime iúlem
yazılımlarının yarattı÷ı “document properties” bilgisi veya
MP3 ses dosyalarının ID3 etiketleri bu amaçla
kullanılabilecek unsurlar arasındadır. Ancak, úu anki
koúullarda, herhangi bir dosyayı üzerinde bulundu÷u
taúıyıcıdan baúka bir taúıyıcıya aktarırken dahi yapısal
metadatası bozulabilmektedir. Örne÷in klasik MacOS
ortamında kaydedilmiú bir dosya Windows ortamına
aktarıldı÷ında, dosyanın “resource fork” denen entegre
kısmı ayrı bir dosya haline dönüúmektedir. Dahası,
MacOS'ta dosyaya iliútirilen yaratılıú ve son de÷iúiklik
tarihi Windows'da kaybolmaktadır. Çünkü Windows
yaratılıú tarihi olarak, dosyanın kopyalandı÷ı tarihi esas
kabul etmektedir (Stollar ve Kiehne, 2006, s. 3).
Bu konuda øngiliz Milli Arúivleri ilk adımları atarak farklı
dosya formatlarının bir veri tabanını oluúturmaya
baúlamıútır (bkz. PRONOM, 2007). Ancak yüzlerce, belki
de binlerce farklı dosya formatını takip edebilmek bile baúlı
baúına bir iú iken, uzun vadede bu kadar farklı dosya
formatında kaydedilmiú bilgileri yeniden ulaúılır kılmak
çok daha çetrefil bir iú olacaktır. Öylesine ki, bu iú
úimdiden “sayısal arkeoloji” olarak adlandırılmıú
durumdadır (Ross ve Gow, 1999).
Bu soruna karúı önerilen çözümlerin baúında, mümkün
olabilen her tür dosyayı, daha uygun baúka bir formata
aktarmak gelmektedir. Bu iúleme “göç” (migration)
denmektedir (Wheatley, 2001). Kabul gören en yaygın
format, taúınabilir dosya formatıdır (PDF-A). Önceleri fiili
(de facto) endüstri standardı olarak kabul edilen bu e÷ilim,
artık bir ISO standardı olarak da kabul görmüú durumdadır
(International, 2005; 2001-2003). Ancak, bu tür bir göç
iúleminde, fonksiyonlar, süreçler ve kullanımların kontrolü
üzerine kurulu olanlar dıúında, orijinallik tespiti için
kullanılan pek çok yöntem sıfırlanmıú olmaktadır.
Dahası, etkileúimli uygulamalarda bunu yapmak do÷al
olarak mümkün de÷ildir. Bu tür belgeler için iki seçenek
vardır: Birincisi teknoloji müzesi kurmaktır—ki o kadar

eski sistemleri çalıúır durumda tutmanın maliyeti inanılmaz
boyutlara ulaúmaktadır (Rothenberg, 1998). økincisi ise
emülatörlerdir (Granger, 2000). Kiúisel bilgisayarların
erken dönemlerinde øngiltere'de BBC marka bilgisayarlar
üzerinde geliútirilen Domesday Project adlı bir co÷rafi bilgi
sistemi, bu yöntemle kurtarılan ilginç örnekler arasında
sayılmaktadır (Darlington, Finney ve Pearce, 2003).
Elektronik ortamdaki hayati evrakların yönetiminde (vital
records management) özel bir yeri olan güvenlik
nüshalarının saklanması için düúünülebilecek alternatiflerin
baúında ise LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe)
teknolojisi gelmektedir (Reich ve Rosenthall, 2001).

Evrak øúletmecilerine Yeni Roller
Yukarıda, yazının baúında, bilginin inanılmaz bir hızla
eskidi÷inden, bu nedenle zamansal ömrünün giderek
kısaldı÷ından ve, örne÷in, kiúilerle ilgili bilginin bozulma
hızının ayda %3 gibi inanılmaz bir seviyede seyretti÷inden
bahsetmiútik. Böylesi bir ortamda, bilgi kalitesini
koruyabilmek için düzenli ve sistemli olarak veri temizli÷i
(data cleansing) yapmak kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Geleneksel olarak, kullanım ömrü dolmuú bilginin sistemli
bir úekilde ayıklanıp imha edilmesinden sorumlu evrak
iúletmecilerinin, gelecekte bu türden veri temizli÷i
görevlerini de üstlenmeleri hiç uzak bir ihtimal gibi
görünmemektedir.

Sonuç
Her yıl Amerikan Kongre Kütüphanesini 37.000 kere
dolduracak kadar özgün bilginin üretildi÷i ve bunun
%92'sinin elektronik formatta oldu÷u bir ortamda,
enformasyon çalıúanları ileri teknolojiyle son derece iyi
donanmıú olmak zorundadır. Bu durumda, bu konuda
uzman yetiútiren kurumların verdi÷i e÷itimin de Benjamin
Haspel'in deyimiyle “arúiv mühendisleri” (Haspel, 1998),
ya da daha genel bir ifadeyle enformasyon mühendisleri
yetiútirmeye yönelik olması gerekmektedir. Aksi takdirde
arúivcilerin ve kütüphanecilerin, “tozlu malzeme yı÷ınları
arasında çalıúan bir kısım yaúlı ve garip insanlar”
úeklindeki imajı gerçekli÷e dönüúecektir. Hatta bunun daha
úimdiden gerçekleúti÷ini söylemek mümkündür. ABD’de
2004 yılında yapılan kapsamlı bir alan araútırmasına göre,
mevcut arúiv çalıúanlarının %60'tan fazlası 45 yaúın
üzerindedir (Walch ve Yakel, 2006, s. 21).
Arúivlerin ve kütüphanelerin geleneksel ihtiyaçlarına
yönelik (eski usul) eleman yetiútirme ihtiyacının bir süre
daha devam etmesi gerekti÷i açıktır. Ancak, gelece÷in
enformasyon
çalıúanlarını
úimdiden
yetiútirmeye
baúlamadı÷ımız takdirde, sayısal uçurumun (digital divide)
dibinden kurtulmamız ve iúin yeni teknoloji ile ilgili
boyutlarını enformasyon teknolojisi uzmanlarının elinden
almamız mümkün olmayacaktır. Bu durumda baúka
alanların güdümüne girmemiz kaçınılmaz olacak ve
örne÷in arúivcilik mesle÷inin ilk do÷du÷u dönemlerde
yaúanan mesleki “ba÷ımsızlık savaúları”nı bir kez daha
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vermemiz gerekecek demektir. Bu nedenle gelece÷in
enformasyon çalıúanlarına kazandırmamız gereken mesleki
beceriler arasında, geleneksel arúivcilik ve kütüphanecilik
becerileri yanında, hatta onlardan daha çok, teknik
becerilerin yer alması gerekecektir.
Bu noktada sorulması gereken can alıcı soru, e÷itimde
teknoloji a÷ırlı÷ının ne oranda olması gerekti÷idir. Hiç
kuúkusuz bu soruya verilecek cevap her geçen gün
de÷iúecektir.
Bir sonraki adımda sorulması gereken soru ise daha can
alıcıdır: Gelece÷in enformasyon çalıúanlarını yetiútirme
yöntemimiz, úimdiki gibi enformasyon bilimleri alanında
yo÷unlaúan okulların müfredatına teknik konuları eklemek
suretiyle mi olmalıdır, yoksa enformasyon teknolojileri
üzerine yo÷unlaúan mühendislik okullarının müfredatına
arúivcilik ve kütüphanecili÷in geleneksel mesleki bilgilerini
ekleyerek oluúturulacak bir enformasyon mühendisli÷i
bölümü yaratmak suretiyle mi olmalıdır? Amerikan
Arúivciler Cemiyeti'nin 2004 yılında arúivcilik e÷itimi
üzerine düzenledi÷i konferansta verilen ve 2006 yılında
Archival Science dergisinde yayınlanan bildirilere bakılırsa,
gerek e÷itim gerekse araútırma açısından, arúivcilik
okullarında bu konuda katedilen mesafe pek de iç açıcı
de÷ildir (Eastwood, 2006; Tibbo, 2006; Uhde, 2006; Cox,
2006). økinci seçenek pek ço÷umuza ilk bakıúta aykırı gelse
de, enformasyon teknolojileriyle ilgili konularda verilecek
e÷itimlerin iúin uzmanlarına bırakıldı÷ı bir ortam,
enformasyon bilimleri alanında çalıúan akademisyenlerin,
kendi alanlarıyla ilgili kavramsal çalıúmalara dayalı
araútırmalara
yo÷unlaúabilmesini
mümkün
kılma
potansiyeline sahiptir.
Bu konularda bir an önce ciddi olarak düúünmeye
baúlamamızda ve hızlı bir úekilde harekete geçmemizde
fayda vardır. Aksi takdirde çok geç olabilir.
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