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B�l�m İlet�ş�m� 
ve

B�l�msel Okuryazarlığın Çarpıcı
Önem�



B�l�m ned�r?

B�l�m, neden, merak ve amaç besleyen f�z�k�
evren�n deney, gözlem, düşünce aracılığıyla

s�stemat�k b�r şek�lde �ncelenmes�n� de kapsayan
entelektüel ve prat�k d�s�pl�nler bütünü. 
B�l �m�n d�ğer tüm d�s�pl�nlerden en farklı

karakter�st�ğ�,  savunmalarını somut kanıtlarla
sunmasıdır.



B�l�m �let�ş�m� ned�r?

B�l�m �let�ş�m�, b�l �mle � lg�l �  konularda
b�lg�lend�rme, eğ�tme, merak paylaşma ve b�l �nc�

artırma uygulamasıdır.
B�l�m �let�ş�mc�ler� ve �zley�c�ler�  bel�rs�z b�r

şek�lde tanımlanır ve b�l �m b�lg�s�n�n uzmanlığı ve
sev�yes� her gruba göre değ�ş�r.

Toplumu b�l�mle buluşturmanın yolu ‘B�l�m İlet�ş�m�’



B�lg� başlangıçta k�ş�sel ve örtüktür. 
Toplumsal amaçlı olarak kullanılab�lmes� �ç�n

doğru kodlanmalı,
açık hale gelmel�,  � let�lmel� ve kullanılacak k�ş�,

grup ya da gruplar tarafından deş�fre ed�lmel�d�r.
Yan�

b�lg�n�n k�ş�sel olarak oluşturulup örtük b�ç�mde
kalması yeterl�  değ�ld�r, aynı zamanda açık hale

get�r�lmes�
ve yönet�lmes� gerekmekted�r.



B�l�m ve teknoloj�  alanındak� gel�şmeler�n
sokaktak� sıradan

vatandaşa ulaştırılab�lmes� ancak “b�l �m �let�ş�m�”
�le mümkün olab�lmekted�r. 
B�l�m�n b�r toplumu olumlu

yönde etk�lemes� �ç�n her şeyden önce b�l�msel
düşünce b�ç�m�n�n gen�ş halk k�tleler� arasında

yayılmasına �ht�yaç vardır. 
Böyle b�r ortamda �let�ş�m�n, özell�kle de b�l�m

�let�ş�m�n�n önem� g�derek artmaktadır.



İ let�ş�m uzmanları,  b�l �m �nsanları ve medya, b�l �m
�let�ş�m�n�n halkın

b�l�m� anlaması yaklaşımındak� g�b� tek yönlü
(b�l�mden topluma) değ�l,  �k�  yönlü yan� d�yalog

şekl�nde
�şlemes� gerekt�ğ�n� �fade etmekted�rler.

1990’lardan �t�baren oluşmaya başlayan ve b�l�m�n
halkla

tartışılması gerekt�ğ�n� savunan bu yen�
yaklaşıma “halkın b�l �mle bağlantısı”  (Publ�c

Engagement W�th
Sc�ence)  adı ver�l �r.



İnternet müth�ş b�r b�lg�
otoyolu olarak hayatımızın tam ortasından geç�yor ve

tıka basa b�lg� yüklü. Bu b�lg� yoğunluğu �ç�nde
okuyucu hang�

b�lg�ler�n doğru olduğundan kuşku duymaya, daha da
kötüsü yanlış şeyler yapmaya başlıyor. 

B�lg� k�rlenmes�, yanlış
b�lg�lend�r�lme tehl�keler�n� de beraber�nde get�r�yor.

Karşımızdak� en büyük engel:
"B�lg� k�rl�l�ğ�"



Tüm çabalarımıza rağmen toplumla
b�l�m arasındak� uçurumun kapandığı söylenemez.  

Araştırmalar, �nsanların b�l �msel ve teknoloj�k b�lg�ye
gün geçt�kçe daha fazla � lg� gösterd�ğ�n� �şaret etse

de, b�r yandan da b�l�m cam�asını kend�ne uzak
göstermekted�r. 

Gel�şen tüm �let�ş�m araçlarına karşın toplumun son
yıllardak� b�l �msel gel�şmeler� çok da �y�  tak�p

edemed�ğ�n� b�l �yoruz. 



“B�l�m kültürü, b�l�m
okuryazarlığını; b�l�m

okuryazarlığı, b�l�m
yayıncılığını gel�şt�r�r.”





B�l�m platformları ne yapıyor?
Ne faydamız var?

B�l�m yayıncılığı,  medya dünyası �ç�nde uzmanlığın ve doğru yorumlama
yeteneğ�n�n hayat� önem taşıdığı alanların başında gel�yor.

B�l�msel gel�şmeler� doğru tahl�l  ed�p, eks�ks�z ve doğru b�r şek�lde
okuyucuya sunmak; ancak konu hakkında detaylı  ve doğru b�lg�ye sah�p

olmakla mümkün. B�l�m yayıncılığının meşakkatl�  b�r �ş olduğu konusunda
hemf�k�r olan uzmanlar, Türk�ye’de geleneksel medyada yer alan b�l �m

haberler�n�n magaz�nel ve sansasyonel olmasından yakınıyor.
Bu durumun sebeb�n� �se b�l �m kültürünün yeter� kadar gel�şmem�ş

olmasına bağlıyorlar.



B�l�msel düşünce kültürü
Z�hn�yet meseles�!

Aldığınız eğ�t�m ne düzeyde olursa olsun; eleşt�rel düşünce
kültürüne sah�p olmazsanız f�k�rler�n�z�  hep başkaları

yönlend�r�r ve s�z de ömür boyu ara eleman olarak kalırsınız.
B�l�msel düşüncen�n özü, düşünceler�m�z� mantık

çerçeves�nde örgütlemek ve matemat�ksel zekayla �fade
edeb�lmekt�r. Tutarlı  düşünceler gel�şt�rmem�z yetmez, b�r de

teor�ler�m�z�n geçerl�l �ğ�n� kanıtlamak gerekeb�l�yor.



Asıl b�lmem�z gereken şey b�l�msel b�lg�y� kullanmayı
b�lmek. Bu becer� b�z�  eğ�tecek ve düşünce gücümüzü

öyle gel�şt�recek k� b�l �msel, manev�, ahlak�, s�yas�,
felsef� ve �deoloj�k b�lg�y� de doğru kullanmayı

öğreneceğ�z. Böylece düşünceler�m�z özgürleşecek.
Kısacası b�lg�y� anlamamız, kavramlar arasındak�
�l �şk�y� b�lmem�z; özünde sağlıklı,  mantıklı,  akılcı

düşüncey� öğrenmem�z gerek�yor. Safsatalar ve boş
�nançlardan, laf kalabalığından uzak durarak doğru

düşünmey� öğrenmem�z gerek�yor. B�l�msel
okuryazarlık b�ze bu kültürü, düşünme d�s�pl�n�n�

kazandırıyor.

"Düşünmey�" öğrenmek



Toplumdak� b�reyler�n gel�şen
teknoloj�ye ayak uydurab�lmes�, değ�şen b�lg�ler�  tak�p edeb�lmes�,

toplumdak� tartışmalara mantıklı  b�r
şek�lde katılab�lmes� �ç�n b�l�m okuryazar ı  olması gerekl�d�r. Okuryazarlık

nasıl  en azından �ht�yaçlarımızı
karşılayab�lecek düzeyde okuma yazma b�lmek şekl�nde tanımlanab�l�rse,

b�l �m okuryazarlığı da b�r
vatandaş olarak en azından �ht�yaçlarımızı karşılayacak derecede b�l �m ve

teknoloj�ye hak�m olmak şekl�nde
tanımlanmaktadır.

Örneğ�n günlük yaşantımızda nasıl  yolculuk edeceğ�m�z, sağlığımız �ç�n
gerekl�  önlemler� nasıl  alacağımız g�b� en bas�t kararları ver�rken b�le

b�l�msel gündem� tak�p etmek
zorundayız.

B�l�m okuryazarlığı hayat kurtarır



As�mov d�yor k� cehalet b�lg�ye eş�t değ�ld�r!
 B�l�msel okuryazarlık b�r z�hn�yet meseles� olarak önce b�l�m

yapan b�l�m �nsanlarına ve f�k�rler�ne saygı duymaktır. 
Sonra d�lersen�z onlardan daha b�lg�l �  b�r b�l �m �nsanı olup

daha �y�s�n� yapab�l�rs�n�z.

B�l�m okuryazarlığı "SAYGI"dır



İ lköğret�m, l �se, ün�vers�te, akadem�k hayat ve �ş hayatında
kend�m�ze sürekl�  şu �k� soruyu sormamız gerek�yor: 

B�l�msel düşüncen�n ve b�l�m kurumunun nasıl �şled�ğ�n�
b�l�yor musunuz?

B�l�msel b�lg�,  akılcı düşünme, eleşt�rel düşüncen�n değer�n�
anlıyor ve bunların �nsanlığa ne kadar yararlı  olduğunu

b�l�yor musunuz?
Her �k�s�ne de evet d�yorsanız tebr�kler! B�l�msel

okuryazarlığınız var. Artık b�l �msel okuryazarlık düzey�n�z�
kullanarak yen� b�lg�ler ed�neb�l�r ve bunları kullanarak

�nsanlığın çevre k�rl� l �ğ� � le fırsat eş�tl�ğ� g�b� sorunlarını
çözeb�l�rs�n�z.

B�l�m okuryazarı mısınız?



BİLİM
OKURYAZARLIĞI

ayrılmaz b�r bütündür.

BİLİM
İLETİŞİMİ

&



B�l�msel okuryazarlıktan bahsederken önce evrene hayran
olmak gerek�yor. 

Bunun farkına varıp �nsanı seversen�z v�cdan sah�b� b�l �m
�nsanları olarak �nsanlığın geleceğ�, mutluluğu ve gel�şmes�

�ç�n çalışab�l�rs�n�z. 
Bunun �ç�n akadem�syen olmaya gerek yok, z�hn�n�z açık olsun

yeter. 
Sevg� ve b�lg�yle kalın.

Tek Yolunuz B�l �m olsun :)

B�l�m okuryazarlığı b�r yaşam tarzıdır



Aysuda Ceylan
Tek Yol B�l �m Platformu Kurucusu

www.tekyolb�l�m.com

B�l�m, karanlıkları aydınlatan ışıktır,
Aydınlanma yolunda 

"Tek Yol B�l�m"d�r.


