
Adli Tıp Bülteni

BİLGİNİN PAYLAŞIMI VE BİLİMSEL ETKİNLİĞİN BELGELENMESİ

Serpil Salaçin
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

"P ay laştıkça  a r ta n , ç o ğ a la n , g ü ç le n e n  ü ç  şey ; bilgi, sevg i v e  n e ş e d ir ."
A n o n im

B u yazının yazarı aldığı eğitim  türü ve p rofesyo
nel bilgi b irikim inin kapsam ında ana alanı o larak yer 
alm ayan, hiç de yetkin  olm adığı bir konuda bilim  fel
sefesi tartışm ası yapm ak am acında değildir. Yazı, 
g en ç m eslektaşlarım ızın  bilgi birikim im iz ve d en e
yim lerim ize katkılarını yüreklendirm ek dileği ile k a
lem e alınm ıştır. Am acı bilim sel etkinliklerin ürünü 
olan bilgi türünün çağım ızda g enel geçerliliğini koru
yan özellik lerine ve elde edilişinde şim dilik v azg eçe
m eyeceğim iz yöntem lerine  değinm ektir. Ayrıca bu 
yazıda uğraş alanım ıza yaygın olarak bir türlü kata
m adığım ız gen el g e çer  yöntem lerin  bazı basam akla
rına d eğinilecektir.

Bilgi, yaşam ım ızda paylaştıkça artan, çoğalan  ve 
güçlendiği söylenen  üç kavram dan biri olarak tanım 
lanıyor. Antik çağd an  günüm üze bilim ciler (sc ie n 
tists) ve bilim  fe lsefecileri bilginin tanım ını, özellik le
rini ve koşullarını tartışm aktadırlar. Tartışılan çağa, 
konuya ya da tartışıldığı ü lkenin  özellik lerine, top- 
lum ların o  zam an kesitindeki sosyal norm larına ve 
kültürel d eğerlerine  göre farklı yaklaşım lar serg ile
m ektedirler. B ilim  tarihine m eraklılarım ız bu tartış
m alardaki yaklaşım lardan ve farklılıklarından h ab er
lidirler.

Bilgi beş duyum uz aracılığı ile yaşadığım ız evren, 
dünya, insan ve toplum la ilgili duyum sadığım ız basit 
gözlem lerim izdir. Ama bu basit gözlem ler yaşadığı
mız dünyayı, insanı, toplum u anlam am ıza yetm ez. 
Aklımızı kullanarak, b azen  de hayal gücüm üzü kata
rak duyum sadıklarım ızı anlam aya çalışırız. Çevrem iz 
ile ilgili b ilgi ediniriz. İnsanlığın varoluşundan bu ya
na edindiği bilgileri kullanarak yaşam ım ızı sürdürü
rüz. Bunların çoğu  düzenli ve güvenilir nitelikte ger
çe k  bilgilerdir. Bazıları da bilim sel bilgilerin  çağlar 
boyu toplum larca içselleştirilm iş ve genelleştirilm iş 
türleridir. İnsan varoluşundan bu yana kendini, yaşa
dığı çevreyi ve evreni m erak etm iş, anlam ak istem iş
tir. G ünlük yaşam ım ızda ve m eslek  uğraşım ızda kul
landığım ız her bilgi b in lerce  yıllık bilgi birikim inin 
ayıklanarak günüm üze kadar ulaşm ış olanlarıdır.

B ilim sel etk in lik leri b ireysel doğaları gereği ya
şam  biçim i olarak seçm iş olan  bilim cilerin  tüm insan
lık tarihinde sınırlı sayıda olduğu bilinm ektedir. B i
lim sel etkinlik, bilgi üretm ek yada üretm e çabası 
içinde olm ak bazılarının  farkında olm adan seçtiği uğ
raş alanının özelliği olduğu ülkem izde ve dünyada 
b ilinen  bir gerçekliktir. H angi kaynaktan gelirlerse 
gelsin ler b öy lesin e  bir uğraş alanı içind e olanlar bir 
dizi sistem atik uğraşı gerçekleştirm ekted irler.

Bu uğraş türünün basam aklarına şöylesine bir göz 
atm akta yarar olduğu kanısındayım . M erak, anlam a 
ve öğrenm e isteği ile başlayıp  sistem atik düşünm e 
yöntem lerinden sonra şek illen en  bir soru cüm lesi ile 
başlıyoruz işe. Sonra sorum uzu yan ıtlayabilecek  b il
gilerin varlığını araştırıyoruz. G ünüm üzde insanlığın 
varolan bilgi birikim ine ulaşılm asını sağ layabilecek  
öylesine geniş ve kapsam lı kaynak sistem leri var ki !. 
Bu aşam ada, belk i bir çoğu m u z yola çıktığım ız soru
nun yanıtını buluyoruz. Etkinliğim izin bu bölüm ü 
bilgi birikim im izi artırıyor. D aha derin ya da daha 
ço k  bizim  yaşadığım ız çevren in  önceliğ i olan yeni 
sorulara yöneltiyor bizi. Tekrar bilgi kaynaklarına 
ulaşıyoruz. M erak ettiğim iz konuda, sorum uza yanıt 
ararken giderek biraz daha b ilg ilen m eye ve bilim  fe l
sefecilerin in  b ilim sel etkin liğin  ilk basam ağı bilim sel 
düşünm enin ön erm e evresi için ön  koşul dediği 
"doğru" ön erm elere  varm aya çalışıyoruz.

M erak ettiğim izin ne olduğunu ve nasıl olduğunu 
ortaya koym a çabam ız etkin liğin  ikinci evresini o luş
turuyor. Bu evre araştırm a yöntem inin  seçilm esidir. 
Çalışılan alan , yanıtlanm ası istenen  sorunun türü ve 
daha bir ço k  d eğişken  bu yöntem i seçm em izd e bize 
yol gösteriyor. Araştırma yöntem im iz, b ilim sel y ön te
min koşullarını içerm elidir. Ama, hangi bilim sel yön
tem? Bilim  fe lsefesin e  m erak saran m eslektaşlarım ız 
bilim sel yöntem  tartışm alarından ve türlerinden de 
haberlidirler.

Bu aşam a gözlem  (d en ey ), yaratıcı im gelem  ve 
m antıksal çıkarım  olarak tanım lanm aktadır. Bu ö ğ e
leri içeren  bir etkin lik , bilim sel etkin liğin sınam a- ya
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nılm a-sınam a sürecini içeren  b ir p roblem  çözm e et
kinliği olacaktır. B ö y lece  bilim sel yöntem in yoklana- 
bilirlik özelliği ve yoklanarak ilerleyebilirle özelliği 
g erçek leşecektir. D iğer taraftan her basam akta g ö z
lem sel deneyim  için öngörülen  m atem atiksel m odel
lerin kullanım ı güvenilirliği artıracaktır. B unun yanı 
sıra eld e edilen  veriler arasındaki ilişkileri açık lam a
ya yarayacak m atem atiksel yöntem lerle  bir çıkarım a, 
sonu ca varılacaktır. Y ön tem in e uygun üretilen ve d e
netlenerek  b elg e len en  bilgi bilim sel bilgi n itelem esi
ne uym aktadır. B ilim sel bilgi üretm e çabaları da b i
lim sel etkin lik  olarak tanım lanm aktadır.

B ilim sel e tk in lik ler önyargı ve dogm alardan uzak, 
eleştirel d üşü nceye açık, etk ileşim e açık, yenilenm e 
gücü olan  b ilg iler üretir. B ir çaba ile oluşturulan her 
ürün değerli olabilir. Bilgi olarak tanım lanabilm esi 
ço k  daha uzun evrelerd en  geçm esin i gerektirm ekte
dir. B elg elem e, e ld eki verilerin paylaşım ı ve elde 
edilen  bilginin tartışm aya açılm ası g enel kabul gör
m esi d iğer basam akları oluşturm aktadır. Bilim sel e t
kinliklerle d eğişm ez doğrular elde edilem ez. Tartışı
labilir, geliştirilebilir, g ü çlen eb ilir ya da red ded ilebi
lir çıkarım lar e ld e edilir. B ilim sel yöntem le eld e ed il
miş, bu gün b ize  en doğru gibi gelen  bir bilgi b ir sü
re sonra yerini b ir başkasına bırakacaktır. Bu bilim in 
kendi yapısından, d inam iğinden kaynaklanm aktadır.

Bilgi paylaşm a yolları bilginin türüne göre farklı
lıklar gösterm ektedir. Bilgi paylaşım ı e tken  ya da 
edilgen de olabilm ekted ir. A ncak, bilgi olarak tanım 
lan abilecek  bir çıkarım ın eld e edilm e yöntem ine, b u 
nu elde ed en lerce  duyulan güvensizlik paylaşım ı 
farklı alanlara kaydırm aktadır. İz lenen  bu g erçek  uğ
raş alanım ız için kaygı uyandıracak boyuttadır. Bilgi 
paylaşım ından alanım ızın işlevsel olarak yarar sağla
m asını engellem ekted ir. B ir çabanın  ürünlerinin da- 
nışm anlı b ir dergide yayınlanabilm esi bu evrelerden 
yalnızca ilki olabilir. D aha geçm esi, yetkinleşm esi 
g ereken  b irçok  evreler olacaktır. Adli B ilim ler uygu
lam alı bilim  alanlarından biri olarak tanım lanm akta
dır. D isip lin ler arası işbirliği ile yararcı (pragm atik) 
sonu çlar eld e ed ileb ilecek  nadir bilim  alanlarından 
biridir. D iğer taraftan ü lkem izdeki konum u ve kapsa
mı ile ilgili de sorgulanan b irço k  yönü vardır. B u n la
rın çoğu  henüz tartışm a olanağı dahi bulam am ış, 
yüksek sesle  konuşulam am ıştır. B öy lesin e  bir alanda 
bilim sel yöntem le e ld e edilm eye çalışılan  bilgilerin 
b elg e len m e evresind e, b ilim sel sorgulanm alarına

önem  verilm esinin  b ireyleri ve toplum u etkilem e sü
reçleri g erçek ten  h ey ecan  verici geliyor bana.

Tüm  bunlara rağm en nasıl o luyor da bilim sel yön
tem lerle gerçekleştirild iği savlanan çabaların  ürünle
rinin danışm ansız b ir dergide yayınlanm ası bilim sel 
b elg elem e yöntem i olarak algılanabiliyor. Aynı alan
da çalıştığım ız m eslektaşlarım ızla dahi paylaşm aktan 
kendim izi alıkoyabiliyoruz. Eğer, paylaşılan bir ürü
nü ortaya koym ak am acınd a değil isek  ned en 
üretiyoruz? D anışm anlı dergilerin  danışm a kurulların
da yer alan kıdem li akad em isyenlerim iz g en ç m es
lek taşlarım ız ın , so rg u lad ığ ı yad a yan ıt aradığı 
sorulara b ilim sel yön tem lerle  sınayıp çözü m len 
m esine yön gösterm e görevi üstlendiklerinin  b ilin 
cindedirler. E leştirel gözle  bu bakış açısı ile d eğer
lendirilm iş bir bilim sel etk in lik  b elgesin in  düzeltm e 
önerisi yazara d anışm anın tam am en gönüllü  bilim sel 
desteğidir. Ancak b ilim sel düşünm e yöntem ini içsel- 
leştirem ediğim iz de bu tür eleştirileri b ireysel olarak 
algılayarak ürünüm üzü bilim sel platform da tartış
maya açık  bilgi olm a n iteliğ ind en uzaklaştırırız.
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