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Aﬂa¤›da özetledi¤im düﬂünceler**, Cumhuriyetin
yetmiﬂ beﬂinci y›l›nda düzenlenen bilanço
toplant›lar›nda karﬂ›ma ç›kan bir sorudan kaynakland›.
1933 reformundan sonra geçen on beﬂ y›l›n ‹stanbul
Üniversitesi’nin alt›n y›llar› oldu¤unu hep söyleriz. Bu
dönemde Nazi bask›s›ndan kaç›p Türkiye’ye s›¤›nan
ünlü bilim insanlar›n›n önderli¤inde yürütülen
araﬂt›rmalar ‹stanbul Üniversitesi’ni dünyaya
tan›tm›ﬂt›r. Yaln›z, elde edilen sonuç nesnel ölçülerde
de¤erlendirilince bir eksiklik görülüyor. Bat›
Avrupa’n›n geliﬂmiﬂ üniversitelerinde on, on beﬂ y›l
süren araﬂt›rma etkinlikleri sonunda hiç olmazsa bir
alanda ç›¤›r aç›c›, belki bir Nobel Ödülü’ne götüren
buluﬂlar yap›labiliyor. ‹stanbul’da birinci s›n›f
araﬂt›r›c›lar varken, devletin üst yönetimi araﬂt›rmaya
a¤›rl›k verilmesini kararlaﬂt›rm›ﬂken, niye böyle bir
geliﬂme olmad›? Kusur kimdeydi?
Sorunun yan›t›n› aray›nca, kusurun tek tek hiç
kimsede olmad›¤›na, ama birçok kimseye da¤›lm›ﬂ olan
olumsuz etkenlerin hep birlikte sorumlu oldu¤una
karar verdim. Yabanc› araﬂt›rmac›lar›n yan›nda çal›ﬂ›p
verimi yükseltecek yetenekli ö¤renci ve asistanlar
yeterli say›da bulunamam›ﬂt›. Araﬂt›rma h›rs›n›
kamç›layacak bir rekabet ve ilgi ortam› yoktu. Üst
yönetimin iyi niyetli talimat›n› nas›l uygulayacaklar›n›
bilmeyen alt kademelerin davran›ﬂlar› araﬂt›rmaya
destek de¤il, köstek oluyordu. Özetle, o y›llardaki
kültür birikimi, yüksek bir araﬂt›rma verimini
taﬂ›yabilecek yap›da de¤ildi.
Bu görüﬂ ikinci bir soru do¤urdu: Araﬂt›rmaya
yönelik bir kültürün ö¤eleri nelerdir? ‹lk akl›ma
gelenleri ve bu ö¤elerde Osmanl› dönemi ile
Cumhuriyet dönemi aras›nda ne farklar görüldü¤ünü
yazay›m.
a) Merak: Yaﬂam kayg›s›, çocuklu¤umuzdan
baﬂlayarak bir minimum bilgi hazinesini, bize ister
istemez sa¤l›yor. Bunun ötesinde etraf›m›zdaki ve
içimizdeki geliﬂmelerin, olaylar›n çeﬂitlerini ve
nedenlerini merak etmek herhalde bilimsel araﬂt›rmaya
götüren önemli bir dürtü. Osmanl› döneminde böyle
meraklar›n toplumda çok az görülmesi ﬂaﬂ›rt›c› bir
olay. Türkiye’nin bitki örtüsünü, hayvan varl›klar›n›,
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jeolojik yap›s›n›, arkeolojik hazinelerini ilkönce
inceleyenler, bir-iki istisna d›ﬂ›nda, hep yabanc›
araﬂt›r›c›lar olmuﬂ. Bu konularda Türk bilim
insanlar›n›n özgün araﬂt›rma ve yay›nlar› Cumhuriyet
döneminde baﬂlad› ve yavaﬂ yavaﬂ h›zland›. Ama hâlâ
Türkiye’nin ve dünyan›n fiziksel yap›s› ile yeteri kadar
ilgilendi¤imiz söylenemez. Örne¤in Antartika’da
Türkiye’ye ayr›lm›ﬂ bir araﬂt›rma bölgesi yok.
b) Kadercilikten uzaklaﬂmak. Nesnellik ilkesine
inanmak: Bilimsel araﬂt›rmalar›n en önemli hedefi,
olaylar›n nedenlerini ortaya ç›karmakt›r. Böyle bir
u¤raﬂa girmek için ilk koﬂul ise her olay›n bir nedeni
oldu¤una ve yeteri kadar aran›rsa bulunabilece¤ine
inanmakt›r. Geçmiﬂten gelen kültürümüzde yer alm›ﬂ
kadercilik, “kaderde varsa olur” felsefesi ise tam tersi
bir tutuma yol açar. Bilim ça¤›nda yaﬂad›¤›m›z› herkes
kabul etmiﬂ görünse de toplum olarak kadercilikten
henüz uzaklaﬂamad›¤›m›z› gösteren birçok iﬂaret var.
Örne¤in, trafik kazalar›n› önlemekte, depreme dayal›
siteler yap›m›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z zorluklarda kaderci
yaklaﬂ›m›n etkisi aç›k. Öte yandan son y›llarda belirli
toplum sorunlar›yla u¤raﬂmak amac›yla kurulan sivil
toplum örgütlerinin ço¤almas›, kadercilikten
uzaklaﬂmaya baﬂlad›¤›m›z› gösteren olumlu belirtiler.
c) Aletlerle oynamak. Yeni araç gereçler icat etmek:
Çocukken aletlerle oynamay› sevmek, nas›l
çal›ﬂt›klar›n› anlamaya çal›ﬂmak, büyüyünce pratik
amaçlar için yeni araçlar icat etmek istemek, kuﬂkusuz,
bilimsel araﬂt›rmaya götüren bir e¤ilim. Toplumda bu
e¤ilimin ne ölçüde var oldu¤unu gösteren iﬂaret de
patentlerin say›s›. Bu ölçüye göre henüz bir hayli
geride oldu¤umuz biliniyor.
1990’larda y›ll›k patent baﬂvuru say›s› Türkiye’de
1000-2000 aras›nda iken, ‹ngiltere ve Almanya’da yüz
binden fazla, ABD’de iki yüz bin civar›nda idi.
d) Tüm yaﬂam›n› araﬂt›rmaya adamak: Önemli bir
buluﬂ
yapabilmek
için
y›llarca
y›lmadan,
duraklamadan u¤raﬂmak gerekir. Böyle bir davran›ﬂ,
insan›n daha gençli¤inde, tüm yaﬂam›n› araﬂt›rmaya
adamaya karar vermesiyle ortaya ç›kar. Gençler bu
karar› kendi kendilerine verir ama bunu yaparken,
dünyada ve özellikle kendi ülkelerinde daha önce
yaﬂam›ﬂ ünlü bilimcilerin baﬂar›lar›ndan etkilenirler.
* Daha ayr›nt›l› bir aç›klama için bkz. Erdal ‹nönü, Üç Yüz Y›ll›k
Gecikme. Büke Yay›nlar›: ‹stanbul, 2002, sayfa 77-123.

Cumhuriyet döneminde gittikçe artan ölçüde bilimsel
araﬂt›rmaya adanm›ﬂ insanlar›n ç›km›ﬂ olmas›, gelecek
için daha büyük umutlar vaat ediyor.
e) Kiﬂisel yeteneklere güvenmek. Fikir alan›nda
giriﬂimci olmak: Kiﬂinin yeteneklerine güvenmesi ve
fikir alan›nda giriﬂimci olmas›, hem kiﬂiler için hem
toplum için önemlidir. Kendi yeteneklerine güvenen
insanlar, henüz çözülmemiﬂ önemli sorunlara el
atabilirler ve y›llarca sürecek araﬂt›rmalara
giriﬂebilirler. Toplum da kiﬂilerin böyle baﬂar›
kazanacak yetenekleri bulundu¤una güvenirse
araﬂt›rmalar›n› destekler. Bu bak›mdan Orta ve Bat›
Avrupa’da on yedinci yüzy›lda bilimsel araﬂt›rmalar›
destekleyecek akademilerin kiﬂiler eliyle kurulmas› ve
daha sonra devletler taraf›ndan resmileﬂtirilmesi,
toplumun araﬂt›rma kültürünün geliﬂmesinde önemli
bir aﬂama olmuﬂtur. Benzer araﬂt›rma kurumlar›
Türkiye’de ancak Cumhuriyet döneminde devlet eliyle
kuruldu.
f) Özgür düﬂünmek. Fikirlerini aç›klamaktan
korkmamak: Bilim kültürünün e¤itimden bekledi¤i en
önemli katk› burada yat›yor. Geleneksel aile yap›m›z,
çocuklar› özgür düﬂünmeye, sorular sormaya
özendirmiyor. Bugün bu al›ﬂkanl›klar› ancak okul
verebilir. Cumhuriyet e¤itimi baﬂ›ndan beri ilke olarak
bu hedefe yönelmiﬂtir. Ama uygulamada çeﬂitli
zorluklar bu hedefe var›lmas›n›, belirli okullar ve Köy
Enstitüleri gibi baﬂar›l› fakat geçici dönemler d›ﬂ›nda
engelledi. Oysa araﬂt›rma kültürünün oluﬂmas›nda
özgür düﬂünce en önemli ö¤edir. E¤itimin bu yoldaki
baﬂar›s›
araﬂt›rma
yaﬂam›n›
do¤rudan
etkileyebilecektir.

Yukar›da sayd›¤›m ve sayamad›¤›m çeﬂitli
ö¤elerdeki de¤iﬂim, sonunda toplumumuzda bir kültür
de¤iﬂimi yaratacak ve biz de araﬂt›rmaya yönelik bir
birikime kavuﬂaca¤›z. Bu de¤iﬂimi yaﬂ›yoruz ve ne
kadar yavaﬂ ilerledi¤ini de görüyoruz. Böyle bir kültür
de¤iﬂimi, siyasal iradeyi temsil eden lider ve arkadaﬂlar›
ne kadar sevilen, say›lan insanlar olursa olsun, birkaç
kuﬂak geçmeden gerçekleﬂmiyor.
Birinci kuﬂakta birkaç öncü, liderin iﬂaret etti¤i
hedefe varma yetene¤ini göstererek sivriliyor. Ama
toplum onlar›n arkas›ndan gelmiyor, hatta ne
yapt›klar›n› fark etmiyor. ‹kinci kuﬂakta daha çok
say›da genç, öncülerin açt›¤› yola girerken toplumun
artan ilgisi hedefe yönelik olan yeni altyap›
kurumlar›n›n oluﬂmas›na yol aç›yor. Ancak üçüncü,
dördüncü kuﬂaklarda, çok say›da genç, hem
öncülerden örnek alarak hem altyap› tesislerinden
yararlanarak yeni kültürün hedeflerine yöneliyor ve
kültür de¤iﬂimi toplumu önemli ölçüde etkilemeye
baﬂl›yor.
Cumhuriyetin dördüncü kuﬂa¤›nda bugün
vard›¤›m›z aﬂama budur. Nüfusumuza göre az say›da
yetenekli gencin bilim yaﬂam›nda ilerlemesi için
gerekli olanaklar sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁimdi yap›lacak ﬂey bu
say›y› artt›rmak, nüfusumuzun bilim alan›nda hakk›n›
vermektir. Bunun da yolu, bir yandan araﬂt›rma
kültürünü yayg›nlaﬂt›r›rken öte yandan tüm özel
kuruluﬂlar›n ve devlet araﬂt›rma kurumlar›n›n
araﬂt›rma yaﬂam›na deste¤ini yükseltmektir.
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