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Pek ço¤umuz yaﬂad›¤›m›z süre içinde pek çok kere içinde bulundu¤umuz s›k›nt›lardan kurtulmak için sihirli bir
de¤nek hayal ederiz. Masallar insanl›¤›n
hayallerini anlat›rlar. Düne kadar olmas› mümkün olmayan olaylar› ve nesneleri anlat›klar› için safsata olarak da nitelendirilen masal dünyalar› bugün gerçek
oldu.
Zümrütü Anka kuﬂunun ve uçan
hal›lar yerlerini uçaklara, uzay araçlar›na; Yer dinleyen ad› verilen ve çok uzakdakilerle konuﬂan ve konuﬂulanlar› dinleyen masal kahraman› yerini cep telefonlar›na; dünyadaki bütün bilgileri bilen hayalî alimler yerlerini internet hizmetlerine; uzaktaki sevgilileri gösteren
aynalar yerlerini televizyon ekranlar›na
dönüﬂtü.
Gelenek ev iﬂleri kad›n›n görvevidir, erkekler çamaﬂ›r bulaﬂ›k y›kamaz
diye ciyete dayal› iﬂ bölümünün kurumlaﬂt›r›rken Bat› ikiniz de y›kamay›n diyerek çamaﬂ›rlar›, bulaﬂ›klar› bir anda
y›kayan, temizlik yapan görünmeyen sihirli yard›mc›lar yerlerini bilgisayar komutlu makinalar keﬂfetti.

An›nda mükemmel sofralar kuran
sihirli sofra örtüleri yerlerini her yere
an›nda servis ulaﬂt›rabilen büyük market ve lokanta zincirlerine; birkaç dakika da donuk g›dalar›, yemek haline getiren microwave f›r›nlara; büyük ameliyatlar yerlerini microcerrahiye; lazerli
tedavilere ve kutular dolusu ilaçlara terkederken; kendili¤inden dolan testiler
yerlerini bilgisayarla çal›ﬂan meﬂrubat
makinelerine b›rakt›. Komünist rejim,
iﬂçi s›n›f›n› kal›c› bir s›n›f ilan ederek, iﬂçilere göre bir dünya düzeni kurmaya çal›ﬂ›rken, Bat›, insan el eme¤i yerini her
türlü madde ve eﬂyay› kendi kendine
üretebilen fabrikalar kurarak, iﬂçi s›n›f›n› ortadan kald›rd›.
Kuveyt’de ve Kosova’da teknolojinin insans›z savaﬂ sanayiine dönüﬂmesini oturma odalar›m›zdan seyrettik. Geliﬂmiﬂ dünya ola¤anüstü denilen masal
dünyas›n› gerçekleﬂtirmekten öteye geçti. Yirminci yüzy›lda bir keﬂif, di¤er keﬂfi getirirdi. Önceleri feza sonralar› Uzay
Ça¤› diye adland›r›lan 20. yüzy›lda Ay’a
gitmeyi baﬂaran insano¤lu’nun bilim ve
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teknolojide ulaﬂt›¤› nokta 21. yüzy›lda
Bilgi Ça¤›n› getirdi.
Kâinat›n içinde kaybolaca¤› ileri
sürülen Kara Delik hayal gücümüzü esir
almakta ve pek ço¤umuzu korkutmaktayken, ›ﬂ›k h›z›n› aﬂan bir baﬂka de¤erlendirmeyle birlikte birden fazla kara
delik oldu¤u iddias› da zihinleri kar›ﬂt›rd›. Dünyan›n büyük bir bölümü izafiyet
teorisini kavrayamam›ﬂken bu teorinin
de aﬂ›ld›¤› haberi bomba gibi ortaya düﬂtü. Bu gün insan o¤lu zaman›n 58 saniye
önüne geçebilmekte. Zaman ve mekananlam de¤iﬂtirmekte.
Yirminci yüzy›lda bilimde yap›lan
büyük at›l›mlar pek çok insan›n kavray›ﬂ›n›n önüne geçmiﬂtir. Ça¤daﬂ bilimi derinli¤ine kavramak için Allah vergisi
matematik zekâdan bahsetmesek bile
y›llar süren yo¤un çal›ﬂmay› gerekli k›lmaktad›r. Bilgisizli¤imizin büyüklü¤ünü
idrak etti¤imiz anda pek ço¤umuzun hissetti¤i kaçmak iste¤iyle birlikte hissetti¤imiz aﬂa¤›l›k duygusunu yenecek bir
kestirme yol bulunabilirse, cehaleti aﬂmak mümkün olabilir.
Geliﬂmiﬂ dünyada bilim tarihini ve
geldi¤i noktalar› sergileyen müzelerin
ziyaretçileri ve televizyonlar›n belgesel
seyircileri ölçü al›n›rsa eski ça¤larla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bilimin en popüler dönemini yaﬂad›¤› düﬂünülebilir. Ancak bilime ilgininin yo¤unlaﬂt›¤› do¤a tarihi veya mekanik ve teknoloji gibi alanlardaki
bilimsel bilgi hazinesi as›rlar öncesinden
baﬂlayan bir geliﬂme süreci ile bugüne
gelmiﬂtir.
Dahas› do¤a müzeleri gerçek amaçlar› olan bilim hazineleri olmak yerine
giderek hayret ve hayranl›k uyand›ran
e¤lence parklar›na ve televizyon programlar›na dönüﬂmektedir. Televizyonlardaki belgesellerin pek ço¤u yunusla-
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r›n ve balinalar›n gösterileri haline gelmiﬂtir. Bu yarat›klarla ilgili pek çok bilgiyi yak›n tarihlerde ö¤renmekle beraber bunlar›n nefes alma ve üreme ﬂekillerinin bal›klara benzemedi¤ini tarihin
derinliklerinde Aristotle aç›klam›ﬂt›.
Keﬂif yapan ve dünyay› yöneten geliﬂmiﬂ Bat› ülkelerinde s›radan tüketicinin e¤lenceye ödedi¤i para içindeki mevcut bilimsel araﬂt›rmalar› desteklemek
üzere ayr›lan verginin yüzdesinin çok
düﬂük oldu¤u ifade edilmektedir. Onlar›n de¤erlendirmelerine göre hayat› do¤rudan ilgilendiren meselâ moleküler biyoloji için ayr›lan pay do¤a tarihine ayr›lanla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda mikroskopik
ölçüde kalmaktad›r.
Tüketti¤imiz her maddenin tekrar
tekrar vergilendirildi¤i ülkemizde bilim
ve teknoloji araﬂt›rmalar› için de¤il mikrosopik hiç bir sürekli ve yeterli gelirin
ayr›lmad›¤›n› görüyoruz. Bu gün keﬂifler
ve bilimsel araﬂt›rmalar›n kalitesi ve sonuca ulaﬂmas› yap›lan yat›r›mla orant›l›d›r. Arﬂimet gibi hamamda keﬂif yapmak art›k bu ça¤da mümkün de¤ildir.
Ayr›ca 20. yüzy›lda bilimin ve sanat›n
kaderini spontane buluﬂlar›n tesadüfili¤ine b›rakmak yerine bilim ve sanat da
dahil olmak üzere hayat›n bütün alanlar›nda planl›, bilinçli ve disiplinli, profesyonel ekip çal›ﬂmalarla sonuç al›nabilece¤ini ispatlam›ﬂt›r.
Bilim ﬂüphesiz e¤lence de¤ildir. Moleküler biyoloji araﬂt›rmalar› kanser tedavisinde ilerleme sa¤lar, ancak yunuslarla ilgili binlerce gösteri gibi herkesi
e¤lendirmez. Ama milyonlarca insan›n
daha uzun ve sa¤l›kl› yaﬂamas›n› sa¤lar.
Bilimi kalabal›k seyirciler için e¤lenceli
hale getirmek bilimi sanata ve kültüre
ba¤laman›n bir yolu olmakla beraber
araﬂt›rma enstitü ve merkezlerinin önemini ve yerini ayr› tutmak ﬂart›r
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Bat›n›n hep gündemlerinde yer
olan bilimle iliﬂkilerinin yo¤unlu¤unu
hepimiz biliyoruz. sonra ülkemize ve
Türk Dünyas›na bu aç›dan bakt›¤›m›zda, kalk›nm›ﬂ ülkelerle kalk›nmam›ﬂ veya kalk›nmaya çal›ﬂan ülkelerin temel
kültürel kabul, düﬂünce kal›plar›n›n, çal›ﬂma ortamlar›n›n ve verimlilik kavramlar›n›n Bat›dan çok farkl› oldu¤unu
görmekteyiz.
Keﬂif yapan ve bilimsel çal›ﬂmalar›
insanl›¤›n hizmetine sunarak medeniyete katk›da bulunan ülkelere bakt›¤›m›zda bilimsel araﬂt›rma, baﬂlang›çta hobi
ve amatör meraklar gibi baﬂlamakta ancak bu merak ve hobileri gerekli ve uygun ﬂartlarda sürdürme ve geliﬂtirme
imkan ve imtiyazlar›na sahip olduklar›n› görmekteyiz. Özellikle de XIX. yüzy›ldan sonra profesyonel araﬂt›rma kurum,
enstitü ve merkezlerine ve araﬂt›rma
projelerine verilen ciddî maddî destek
kadar bu alanlarda çal›ﬂan kiﬂilerin kendilerini anlaml› hissedecekleri verimli
ortamlara sahip olmalar›n›n da önem taﬂ›d›¤›n› vurgulamak isterim.
Tanzimattan bu tarafa ülkemizdeki
artan yoksulluklar ve yoksunluklar, “ziyan olmas›n”, “ ne iﬂe yarar?” ifadeleri
düﬂünce ve davran›ﬂlar›m›z› k›s›tlayarak sonu k›sa sürede görünmeyen ve
mutlaka somut sonuç verece¤i bilinmeyen hiç bir alanda faaliyet göstermemize
izin vermemiﬂtir. Faaliyetten öte düﬂünme hakk›m›z bile k›s›tlanm›ﬂt›r. Halbuki, kültür ve tarih araﬂt›rmalar›m›z›n
duayeni Prof. Fuad Köprülü’nün ifadesi
ile “ ‹lmi nesiller tamamlar.” Fayda ve
menfaati k›sa zamanda s›¤ alanlarda temin etmek gibi çok sadeleﬂtirilmiﬂ bir alg› ile kal›plaﬂt›rmak insanlar› ve düﬂüncelerini s›¤laﬂt›rm›ﬂt›r.
Bir vesile ile Bat› ülkelerinin geliﬂmiﬂ araﬂt›rma merkezlerine ulaﬂarak bu
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ortamlarda çal›ﬂmak imkân›na sahip
olan bilim adamlar›m›z›n baﬂar›lar›yla
iftihar etmekteyiz. Bu de¤erli bilim
adamlar› da bizler gibi Türkiye’ki üniversite ve araﬂt›rma kurumlar›nda kalsalard›, onlar da iyi hocalar ve bireysel
tesbit ve yorumlara sahip araﬂt›r›c›lar
olarak kalacaklard›. Kendilerini duyurma imkan› bulamayacaklard›. Büyük
projelerin sahibi olamayacaklard›.
Demek ki s›n›rs›z bilim ve keﬂif için
büyük fikirler ve araﬂt›rma imkan ve ortamlar› gereklidir. Alberd Lord’un Sözlü
teorisine göre ezberin baﬂlad›¤› yerde yarat›c›l›k ölür. Bu sebeble e¤itim ve ö¤retim sistemimizde ezber yerine bilgiyi anlayarak kavrama kadar çocuklar›n ve
gençlerin kendilerini, duygu ve düﬂüncelerini korkmadan özgürce ifade etmekten öte davran›ﬂlar›nda da kendilerine
ait alanlara sahip olabilmelerne f›rsat ve
ortam yaratmak gibi hiç tart›ﬂmad›¤›m›z
kavram ve olgular› gündeme getirmek
zorunday›z.
Tart›ﬂmalara, farkl›l›klara izin verilmeyen, kal›p davran›ﬂ, kal›p düﬂünce
ile kaleydeskoptaki gibi say›s› belli cam
parçac›klar›n›n hareketleri ile oluﬂan s›n›rl› farkl›l›klar elde edilebilir ama keﬂif
yap›lamaz. Komünizim de insan düﬂüncesine ve davran›ﬂlar›na s›n›r getirdi¤i
ve içinde bulunulan ﬂartlar› sabit ve de¤iﬂmez kabul etti¤i için bütün yat›r›mlara ve disiplinli çal›ﬂmalara ra¤men Türk
Cumhuriyet ve topluluklar›nda ve di¤er
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤ine dahil ülkelerde bilim alan›nda özgür
düﬂüncenin getirdi¤i büyük fikirlerden
ve büyük keﬂiflerden mahrum kalm›ﬂt›r.
‹nterneti, baﬂlang›çta Rus Casuslar› h›zl› haberleﬂmek üzere icat etmiﬂlerdir.
Ancak bu keﬂfi geliﬂmeye, insanl›¤›n hizmetine ve paraya döndüren Amerikal›lar olmuﬂtur.
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Türk Dünyas› Istanbul’un fethinden bu yana bilim ve teknolojide evrensel medeniyete katk›da bulunan ve gelire dönüﬂen büyük keﬂifler yapamam›ﬂt›r. Sanayii devriminden beri de sanayii
ve teknoloji ürünlerinin kullan›c›s› ve
tüketicisi, belli ölçülerde ara pazarlay›c›s› durumundad›r.
Bilimsel araﬂt›rma ve keﬂiflerin
geliﬂmiﬂ ülkelere ulaﬂmas› ve yar›ﬂabilmesi maddî yat›r›mlar kadar ve
maddî alt yap›lar için de öncelikle
zihniyete devrim gereklidir. Unutmayal›m ki her ﬂey için gerekli olan
paray› da yaratan ve kazanan insan
zekas›d›r.
Kültürümüzde sabitleﬂen, çocuklar›n ve gençlerin yaﬂama sevinç ve meraklar›n› yok eden “Ne luzum var?”; “ Ne
kar›ﬂt›r›yorsun?”; “ “Gene mi oyunca¤›n›,
saati vb. aletleri söktün?”; “Sen ö¤retmenin dedi¤ini yap, baﬂka ﬂeye kar›ﬂma!”
Ö¤retmenlerin: “ Önüne bak!” gibi kulland›klar› kal›plaﬂm›ﬂ ifadelerin e¤itim
sistemimizden d›ﬂlanmas› gerekmektedir. Okullar›n sistemi, belli kal›plar› ezberleten ve tek tip düﬂünebilen ve davranan insan yerine bir kiﬂinin okudu¤u
eserlerden do¤rular› seçebilmesi ve kimseden yard›m almadan kendi kendine
tahlil, muhakeme, yorum ve senteze ulaﬂabilir hale gelmesi, kiﬂiyi, bütün vas›f
ve k›ymetleriyle mensup oldu¤u cemiyeti ve insanl›¤› yükseltebilecek surette yetiﬂtirmek olmal›d›r.
Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne giriﬂ ve
Avrupa standartlar›na uymak için çal›ﬂa
dursun dünya büyük h›zla ve farkl› ﬂe-
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kilde geliﬂmektedir. Geliﬂme, geliﬂim,
ayd›nlanma ve entelektüelli¤i tarif etti¤ine inan›lan “Bat›” kavram› bilgi ça¤›nda co¤rafî bat› olmaktan ç›km›ﬂ ve ça¤›n
gere¤ine uygun olarak bir “Sanal Bat›”
kavram› oluﬂmuﬂtur. Bugün Avrupa bu
geliﬂmiﬂ Sanal Bat›’n›n gerisinde dir. Avrupa Birli¤ini, Dünkü Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birli¤i gibi sabit, en ileri
ve en do¤ru olarak görmek yeni hayal k›r›kl›klar›n› getirecektir.
Küreselleﬂme ile birlikte bilgiye eriﬂimde s›n›rlar›n kalkmas› birçok anlamda yararl› olmuﬂtur. Bununla birlikte
ilerlemeyi ve geliﬂmeyi kovalayanlar aç›s›ndan yön tayini ve durum tespiti daha
da zorlaﬂm›ﬂ ve kovalama hele de yakalama çok daha dinamik ve yorucu hale
gelmiﬂtir. Bu sebeble Türk bilim tarihini
eleﬂtirel açl›lardan ele alan dikkatli yazarlar bilim ve keﬂif ortamar›na yeni nesilleri yöneltmekte etkili olabilirler. E¤itim ve ö¤retiminin ça¤daﬂl›¤› sürekli geliﬂimle do¤ru orant›l›d›r.
Dünya üzerinde ça¤›n gereklerine
uygun keﬂif ve üretim yapmadan kalk›nm›ﬂ ve bugün geliﬂmiﬂlik seviyesinde bulunan tek bir ülke dahi bulmak mümkün
de¤ildir. Geliﬂmenin, kalk›nman›n yolu
araﬂt›rma, keﬂif, uygulama, üretim ve
ihracaatla mümkündür. Sa¤l›kl› araﬂt›rma ortamlar› yan›nda sosyal bilimlerle
pozitif bilimlerin keﬂiﬂtikleri noktalar›n
büyük fikirlerlerin ve keﬂiflerin do¤uﬂundaki katk›s› da düﬂünülmeye de¤er
oldu¤unu kabul etmeliyiz.
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