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YAYINCILIK

Türkiye'nin her alanda yetersizliklerini vurgulamayý adet edinmiþ olan anlayýþ
yayýncýlýkta da Türkiye'yi yetersiz, kusurlu göstermeye kanýmca bayýlýyor. Oysa
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Türkiye, dünya üzerinde misyonu ve iddiasý olan önemli geleneklerin devamý
olarak hem yayýnda, yayýncýlýk alanýnda ve hem de bilgiyi toplayýp
deðerlendirmede önemli yapýlanmalarýn sahibidir. Üstelik Cumhuriyet
dönemiyle çok olumlu ve önemli sýçramalar yapýlmýþtýr. Dünyanýn yayýnlanmýþ

Bilim ve teknoloji yüzyýlýnda kuþkusuz yayýn ve yayýncýlýk çok önemli bir

ikinci önemli nöroþirürji dergisi Türkiye kaynaklýdýr. Türkiye'de yayýnlanmýþ

bilimsel etkinliktir. Hem ülkelerin bilim impaktýnýn göstergesi hem de bilim

ciddi týp dergilerinin batýnýn birçok ülkesinden önce var olduðunu söylemek

insanlarýnýn deðerlendirilmesi, hem de bilimde bilginin paylaþýmý ve yayýlmasý

herhalde doðrudur.

adýna yayýncýlýk önemli bir bilimsel etkinlik sayýlýyor. Ýnsanlýðýn bilinen 10.000
yýllýk tarihi içerisinde önceleri sözle aktarýlan bilgi zamanla Sümerler ve
Mýsýrlýlarda yazýyla aktarýlarak önemli bir bilgi kaynaðý haline gelmiþtir. Bu
dönemlerden baþlayarak gücü elinde bulunduran kurumlar hep bilgiyi,
dolayýsýyla kütüphaneleri ve gene dolayýsýyla yayýncýlýðý korumuþ, özendirmiþ
ve geliþtirmiþlerdir. Ama gene de düzenli yayýncýlýðýn ortaya çýkmasý için 1454'te
matbaanýn bulunuþu ve baský teknolojisinin geliþtirilmesi gerekliliði
zorlanmýþtýr. Ýlk düzenli yayýnlarýn bilim tarihine girmesi 19. asýra kadar

Bütün konularda olduðu gibi dünya yayýn tekeli de maalesef Amerika kaynaklý
yayýncýlýk kurumlarýnýn kontrolü altýndadýr. Türkiye'nin pek çok alanda olduðu
gibi bu yayýnlar dünyasý içerisindeki yeri ve deðeri yüksektir ama yeterli
deðildir. Türkiye genç bilimci potansiyeliyle dünyaya dünya bilimcilerinin
göremediði gerçekleri gösterebilir. Dahasý ülkemizde fazla sayýda nitelikli yayýn
organý vardýr. Kanýmca geleceðe yönelik bilim politikalarý içinde bu yayýnlarýn
sürekliliði ve kalitesinin artýrýlmasý temel hedef olmalýdýr.

beklenmiþtir. Hatta bilinen düzgün bilimsel dergi yayýnlarýnýn 20. yüzyýlýn
ikinci yarýsýný takiben ortaya çýkmasý özellikle dergi yayýncýlýðýnýn ne kadar
genç bir geçmiþi olduðunun göstergesidir. Bugün nöroþirürji alanýnda çok ünlü
saydýðýmýz “Brain” dergisinin 1925'te, “Journal of Neurosurgery”nin 1940'ta,
“Neurosurgery” dergisinin 1976'da ve “Acta Neurochirurgica” dergisinin de
1950'de yayýnlanmýþ olmasý yayýncýlýðýn ne denli genç ve yeterli olduðunun bir
göstergesidir.
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