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Bilim ve yaflam

D
ünyan›n her yerinde bilime
tutkun, merakl› ve zeki,
hatta çok zeki insanlar var
ve her ça¤›nda olagelmifl.
Ama bu tutku genellikle

toplumdan gerekli ilgi ve yak›nl›¤› görmü-
yor. Örne¤in günümüzde dünyan›n bilim-
de en ileri ülkesi olan Amerika’da yap›lan
araflt›rmalar Amerikal›lar›n yüzde 95’inin
bilim cahili oldu¤unu gösteriyor. Ne tu-
haf. Üstelik OECD ülkeleri aras›nda ya-
p›lan bir araflt›rmada halk aras›nda ev-
rim teorisine inanma yüzdesi bak›m›n-
dan Türkiye ile ABD son iki s›rada yer
al›yor, karfl›l›ks›z kal›yor. Asl›na bakarsa-
n›z bu bilimsel cehalet uygarl›k tarihi bo-
yunca hep bir kayg› konusu olagelmifl.

2400 y›l önce Platon, Kanunlar adl› ese-
rinin 7. cildinde bilimsel cehaletin tan›m›-
n› yap›yor ve yak›n›yor: “Bu durumdan
yaln›z kendi ad›ma de¤il tüm Yunanl›lar
ad›na büyük utanç duyuyorum”, diyor.
Bu tür yak›nmalara 4000 y›l önceki Sü-
mer metinlerinde bile rastlan›yor. Bu tür
bir cehaletin sonuçlar› günümüzde geç-
mifle göre çok daha fazla tehlikeler tafl›-
yor.

Günümüzde hava kirlili¤i, küresel
›s›nma; zehirli-radyoaktif at›klar; h›zl› nü-
fus art›fl› ve beslenme-küresel g›da krizi
gibi konulardan habersiz olmak çok kor-
kutucu bir cesaret örne¤i (cahil cesareti).
Ülkemizde bu konudaki geliflmeler ne
yaz›k ki olumlu yönde de¤il, tam tersi
yönde. Yeni ürkütücü bir ak›m gelifliyor:
Cehaletinden gurur duymak!

Neden bilim?
Art›k iyice anlafl›lm›flt›r ki (teknolojik) bilgi transferi ile sorun çözmek ya da yeterli
ekonomik büyüme yaratmak mümkün de¤il. Baflka yerde üretilen bilgi uygulamaya
konuluncaya dek eskimifl olacakt›r ve piyasalarda beklenen rekabet üstünlü¤ünü
yaratamayacakt›r. Zira o arada geliflmifl ülkeler daha yeni bilgiler üretip bunlar›n çok
daha yüksek teknoloji içerikli ürünlerini piyasaya sürmüfl olacaklard›r.

Prof. Dr. Nam›k Kemal PAK
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Daha ileri/teknik konular da her gün
giderek artan bir yo¤unlukla günlük ya-
flama giriyor ve gündeme yans›yorlar:
Fisyon, füzyon; ileri bilgisayarlar, HDTV,
3G, Google Earth; haberleflme güvenli¤i
(telefonlar›n dinlenmesi, mekân dinlen-
mesi); uzay istasyonlar›, uzay teleskopu;
kök hücre, genetik kod, GDO’lu ürünler;
AIDS, kanser, kürtaj; Mars’a yolculuk gi-
bi konular›n toplumdaki yans›malar› ne-
lerdir?

Bunlar› anlamadan, kendi yaflam›-
m›zda ak›ll›ca kararlar alabilir miyiz, ya
da, ulusal siyaseti etkileyebilir miyiz? Ül-
kemizde bu konulardaki kararlar nas›l ve
kimler taraf›ndan al›n›yor? Son 50–60
y›lda bilim alan›nda sayg›n bir geçmifle
sahip kaç siyasetçi-devlet adam› sayabi-
lirsiniz? Benim bu konuda ülkemizde ak-
l›ma ilk gelen, siyasetçiden çok devlet
adam› kimli¤iyle merhum Erdal ‹nönü.

M.Ö. 4. yüzy›ldan bafllayarak, t›p bil-
gimiz artt›kça do¤umda ve çocukluk ça-
¤›nda ölümler giderek azald›; ortalama
ömür süresi uzad› ve milyonlarca insan
için yaflam kalitesi büyük ölçüde yüksel-
di. Ortalama ömür süresinin uzamas› ya-
flam kalitesinin artt›¤›n› gösteren tek ve
en iyi ölçüttür. Bilimin insanl›¤a en bü-
yük arma¤an› da budur. 

Tar›m Devrimi öncesi, avc›l›k-toplay›-
c›l›k döneminde atalar›m›z›n ortalama
ömrü 20–30 y›ld›. Ortaça¤’da ve Geç Ro-
ma döneminde de bu de¤erde bir de¤ifl-
me olmad›. Ortalama ömür ancak
1870’lerde 40’lara ulaflabildi. Sonraki ge-
liflme tümüyle 20. yüzy›l›n eseri: 1915’de
50, 1930’da 60, 1955’de 70’e yükseldi.
Günümüzde ulafl›lan de¤er 80’ler.

Son yüzy›ldaki bu bafl döndürücü ge-
liflmeyi neye borçluyuz? Baflta hastal›k-
mikrop ba¤›nt›s›n› kuran bilimsel geliflme
(Pasteur) olmak üzere, ilaçlara ve t›p tek-
nolojisine. 

Bilim ve demokrasi: Hemen alt›n›
çizelim ki bu iki önemli düflün alan› ayn›
yerde, ayn› zamanda yeflerdi: M.Ö. 7–5.
yüzy›llarda, Ege havzas›nda. Bilim ve
demokrasinin de¤erleri birbirleriyle
uyumlu ve birçok durumda ayr›lmazd›r.
Bilim, ö¤renmek zahmetine katlanan ki-
fliye güç verir ve fikirlerin özgür al›flveri-
fline dayal›d›r. Bilim de demokrasi de ye-
terli neden, tutarl› sav ve kan›t konusun-
da objektiflik ve dürüstlük peflindedir. Bi-
limsel düflünce toplumda egemen k›l›n›r-
sa demokratik düzen için de en sa¤lam
temel oluflturulmufl olur. Zira ancak bilim-
sel de¤erlere ba¤l› kal›rsak yalanlara
kanmay›z.

Karmafla ve yan›ltmacalar›n engin
denizinde do¤ruyu bulmak flunlar› gerek-
tirir: Uyan›kl›k, cesaret (özellikle akl›n›
kullanma cesareti) ve Gladwell’›n yeni ki-
tab› S›rad›fl›lar’da (Outliers) kal›n çizgi-
lerle alt› çizildi¤i gibi sab›rl› çal›flma
(“10.000 saatlik çal›flma”-Outliers).

Bu zorlu düflünce al›flkanl›klar›n›
edinmek için u¤raflmay› istemezsek, ger-
çekten ciddi sorunlarla karfl›laflt›¤›m›zda

çözüm üretmeyi bekleyemeyiz; buna
hakk›m›z da olmaz. (Zekây›, daha önce
hiç karfl›laflmad›¤›m›z bir sorunla bafl
edebilme yetisi olarak tan›mlad›¤›m›z›
hat›rlatmak isterim bu noktada.) Böylece,
zamanla salt kelle gezdiren ve her türlü
kisvedeki flarlatan›n yemini yutmaya ha-
z›r (koflullanm›fl) bir budalalar ülke-
si/dünyas› haline geliriz.

Bilimsel devrim ve Türkiye
Türkiye son bir kaç yüz y›ld›r geri kal-

m›fll›¤›n ac›lar›n› yafl›yor. Ekonomik,
sosyal ve siyasî alanlarda pek çok eksik
ve kusurlar›m›z var; bunlar›n do¤al uzan-
t›s› olarak güçsüzlük ve evrensel ölçekte
sayg›nl›k eksikli¤i de var. Bu söylemin
içini doldurmak için somut baz› gösterge-
lerden söz etmemiz gerekir.

Kifli bafl›na ulusal gelir (GDP) 10.500
ABD dolar›. Bunun Kore ve Japonya için
s›ras›yla 18.000 ve 39.000 oldu¤unu not
edelim. Toplam GDP’mizin dünya topla-
m› içindeki pay› demografik a¤›rl›¤›m›za
ulaflm›fl, % 1.35. 

Uluslararas› rekabet gücü s›ralama-
s›nda 133 ülke aras›nda 2009–2010 y›l-
lar›nda 61. s›raday›z. Bu s›ra 2008–2009
y›llar›nda 53.’lük imifl. Yani bu aç›dan bir
gerileme var.

‹nsani geliflmifllik indeksi s›ralama-
s›nda (HDI) 2011 y›l›ndaki s›ram›z 92.’lik.
Bu s›ra Suudi Arabistan, ‹ran ve Kore için
s›ras›yla 56., 88. ve 15.’lik.

HDI’y› oluflturan faktörlerin ortalama
ömür (sa¤l›k), ortalama okullaflma (e¤i-
tim) ve ulusal gelir (ekonomi) oldu¤unu
not edip tekrar hat›rlatal›m: yaflam kalite-
sinin en önemli göstergesi ortalama
ömürdür. Devletlerin zenginli¤inin her za-
man halk›n yaflam kalitesine yans›maya-
bildi¤i çok iyi bilinmektedir. Bunun somut
göstergesi HDI s›ralamas›ndaki derece
ile kifli bafl›na gelir s›ralamas›ndaki dere-
ce aras›ndaki fark› alarak oluflturulan in-
dekstir.

Δ=R(GNI)-R(HDI); burada R dünya
s›ralamas›ndaki dereceyi göstermekte-
dir.

Türkiye son bir kaç yüz y›ld›r
geri kalm›fll›¤›n ac›lar›n›
yafl›yor. Ekonomik, sosyal ve
siyasî alanlarda pek çok eksik
ve kusurlar›m›z var; bunlar›n
do¤al uzant›s› olarak güçsüzlük
ve evrensel ölçekte sayg›nl›k
eksikli¤i de var.



Pozitif Δ, yaflam kalitesinin (e¤itim ve
sa¤l›k) devletin ekonomik zenginli¤inin
yans›tt›¤›ndan daha yüksek oldu¤unu,
negatif Δ ise zenginli¤in halk›n yaflam
kalitesine yans›mam›fl oldu¤unu göster-
mektedir. Bu indeks perspektifinden ba-
k›ld›¤›nda da ülkemizin durumunun pek
parlak olmad›¤› görülmektedir:

Türkiye: -25, ‹ran: -12, Kuveyt: -57,
Katar: -36, Japonya: +11, Kore: +12

Katar’›n kifli bafl›na ulusal gelirinin ne
denli yüksek oldu¤u (GNP=180.000
USD) göz önüne al›nd›¤›nda o zaman bu
indeksin bu denli düflük olmas›n›n tek
aç›klamas› kalmaktad›r: Bilimin ayd›nl›-
¤›ndan yoksun oldu¤u için zenginli¤i elin-
de tutan iktidarlardan hak etti¤ini alama-
yan bir halk...

Peki, bu hep mi böyleydi, yani hep mi
gerideydik? 

16–17. yüzy›llarda uygarl›k düzeyi iti-
bar›yla Bat› uygarl›¤› ile aram›zda önem-
li bir fark yoktu. Ancak sonraki y›llarda
durum de¤iflti. Önce askeri alandan bafl-
layarak her alanda ara aleyhimize olarak
sürekli aç›lm›fl. 

Peki, nas›l ve neden olmufl bu?
1543–1687 aras›ndaki yaklafl›k 150 y›ll›k
bir periyotta Bat›’da uygarl›k tarihinin en
büyük dönüflümlerinden biri, gerçekleflti:
Bilimsel devrim, yani, gözlem, deney ve
matematiksel gösterime dayanan arafl-
t›rma yöntemiyle yeni bilgi üretimi yönte-
mi. Ne tuhaft›r ki, o dönemde dünyan›n
en önemli ülkelerinden biri olan ve o co¤-
rafyan›n do¤u s›n›r›n› oluflturan Osmanl›
bu kadar uzun bir sürece yay›lm›fl bu bü-
yük de¤iflim ve dönüflümün ay›rt›na va-
ramam›fl. Yani bilimsel devrim ve onun

uzant›s› ve türevi olan Ayd›nlanma ve sa-
nayi devrimleri ülkemiz kal›n duvarlar›n›
afl›p içeri girememifl. Böylece ara sürekli
aç›lm›fl.

Önce Bat›’n›n savafl gücünde ileri git-
ti¤ini fark edince aray› kapamak için ça-
reler aranm›fl. Ama bulunan çözüm reçe-
teleri hep eksik kalm›fl. Örne¤in “onlar›n
üretti¤i silahlar›, makineleri alal›m ve
kullanal›m, aray› kapat›r›z” diye düflün-
müfller. Bakm›fllar ki bu sorunu çözmü-
yor, hatta ara aç›lmaya devam ediyor.
Daha sonra do¤rudan teknoloji ürünleri
yerine teknolojik bilgi transferi ile soru-
nun çözülebilece¤i düflünülmüfl. Avru-
pa’dan askeri mühendislerin transferi,
askeri mühendishanelerin aç›lmas› bu
ba¤lamda de¤erlendirilebilecek yüzeysel
çözüm çabalar›.

Yani devleti yönetenler Bat›’daki ge-
liflmenin kayna¤›n›n bilimsel devrim ol-
du¤unu, bunun da araflt›rma yoluyla yeni
bilgi üretiminden kaynakland›¤›n› yüzy›l-
lar boyu bir türlü alg›layamam›fllar.

Tarih tekerrür ediyor: 
Bilimsel devrime k›rm›z› kart

Geri kalm›fll›¤›n gerçek nedeninin
ay›rt›na ulusal e¤itim politikas›ndaki bo-
yutuyla var›lmas› 1933 y›l›nda gerçeklefl-

tirilen ‹stanbul Üniversitesi reformuyla ol-
mufltur. Bu devrim sonuçlar› itibar›yla ba-
t›dan 300 y›l sonra 20. yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›nda hayata geçmeye bafllad›. 

Ancak günümüzde hala sorunlar var.
Aradan flu kadar zaman geçti¤i halde bi-
limsel devrimi ne ölçüde alg›l›yoruz ya da
yeterince de¤erlendiriyor muyuz? “Yeni
bilgi üretirsek gücümüz de artar” anlay›fl›
hala yerleflmedi¤i gibi, 60’l› y›llarda yeni-
den t›rman›fla geçen ayd›nlanma k›p›rt›-
lar›n› bast›racak karfl› ak›mlar da son dö-
nemde iyice ivme kazanm›fl durumda.

Ne ac›kl›d›r ki, buna benzer yakla-
fl›mlar›n çok yak›n geçmiflte, 300 y›ll›k
gecikmeyle de olsa Atatürk devrimleri ile
bir anlamda bilimsel ve Ayd›nlanma dev-
rimlerini birlikte gerçeklefltirmifl olan,
Cumhuriyet Türkiye’sinde bile en üst dü-
zeyde dillendirildi¤ine tan›k olduk: “Bilim
üretip ne yapacaks›n›z? Geliflmifl ül-
keler bilim üretiyorlar zaten; siz de
okuyup ö¤renin yararlan›n. Ekonomi-
yi gelifltirmek için kullanabilece¤imiz
s›n›rl› kaynaklar› bilim yapaca¤›z diye
bofla harcamayal›m” buyurmufllar bu
de¤erli büyü¤ümüz.

Bu ba¤lamda daha yenilerde (üstelik
yeni milenyumda) Türkiye’nin merkezi
BT kuruluflu TÜB‹TAK’›n yeni yönetimi
ülkenin yeni “Ulusal Bilim ve Teknoloji

Devleti yönetenler Bat›’daki
geliflmenin kayna¤›n›n bilimsel
devrim oldu¤unu, bunun da
araflt›rma yoluyla yeni bilgi 
üretiminden kaynakland›¤›n›
yüzy›llar boyu bir türlü 
alg›layamam›fllar.

Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun, “Bat›'y› teknolojik bilgi transferiyle yakalamay›” 
öngören anlay›fl›n ürünlerindendir.
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Vizyonu” olarak sunduklar› ifade gerçek-
ten bu vahim durumu çok aç›k bir biçim-
de sergilemektedir. Kurum Bülteni’nin Ni-
san 2005 say›s›nda yer alan bu ifade
flöyle: “Türkiye’nin yeni Toplumda bi-
lim ve teknoloji kültürünün benimsen-
mesini sa¤layan, bilim ve teknolojiyi
ürüne dönüfltürerek ulusal yaflam dü-
zeyini yükselten ve sürdürülebilir k›-
lan lider bir Türkiye”.

Bu vizyonda, var olan bilgilerin fayda-
l› ürünlere dönüfltürülmesi esas hedef
al›n›yor. Yeni bilgi (bilim ve teknoloji)
üretmek yok. Böyle bir vizyon kabul edip
dünyaya duyurmak, lider de¤il, ikinci s›-
n›f bir toplum oldu¤umuzu kabul etmek
ve “Birinci s›n›f uluslar yeni bilgileri üretir-
ler; bizim gibi ikinci s›n›f olanlar da o bil-
gileri al›p yararl› ürünler üretmeye çal›fl›r-
lar” demektir. 

Bugünkü durum bile tam olarak böy-
le de¤ilken, bu do¤rultuda daha ileri gö-
türecek bir misyon benimsemek yerine,
gelecek için ikinci s›n›f ülkelere yak›fl›r
böyle bir rolü ulusça benimsemek “ça¤-
dafl uygarl›k yar›fl›nda lider Türkiye” kav-
ram›yla tam bir çeliflki içinde. 

Yeni bilginin gücü
Burada anahtar sözcük yeni bilgi

üretmek; yani temel bilimsel araflt›rmala-
ra önem vermek… Çünkü günümüzde
art›k iyice anlafl›lm›flt›r ki (teknolojik) bilgi
transferi ile sorun çözmek ya da yeterli

ekonomik büyüme (Bat› ile aray› kapaya-
cak) yaratmak mümkün de¤il. Baflka yer-
de üretilen bilgi uygulamaya konulunca-
ya dek eskimifl olacakt›r ve piyasalarda
beklenen rekabet üstünlü¤ünü yarata-
mayacakt›r. Zira o arada geliflmifl ülkeler
daha yeni bilgiler üretip bunlar›n çok da-
ha yüksek teknoloji içerikli ürünlerini pi-
yasaya sürmüfl olacaklard›r.

Biraz daha açal›m: Unutmayal›m ki
bir kilo uydunun fiyat› 100 bin dolar iken
bir kilo klasik makinenin, otomobilin fiya-
t› 10 dolar. Aradaki fark o uydudaki en
son üst düzey teknolojinin içine girmifl
olan bilimsel bilgiyi gelifltiren AR-GE har-
camalar›n› dolayl› olarak karfl›lamak, fi-
nanse etmek için ödenmektedir. O halde
biz ya onlar›n hurdaya ç›karacaklar› tek-
nolojileri, demir-çelik, otomobil gibi trans-
fer edip neredeyse s›f›r katma de¤erle
bunlar› üretip pazarlar›z, böylece Türki-
ye’yi de çevresel ekolojik ba¤lamda bir
tak›m potansiyel felaketlere de maruz b›-
rak›r›z; ya da en ön cephede yeni bilgile-
ri üretmek ve bunlar›n patent haklar›na
sahip olarak bunlar›n ihracat› ile ülkemi-
ze katma de¤er yaratmak yolunda yeni
bir strateji belirleriz. O noktaya ulaflmak
her halde o kadar kolay de¤il. Ancak Fin-
landiya örne¤ine bak›ld›¤›nda bunun hiç
de olanak d›fl› olmad›¤›n› görürüz. Fin-
landiya bugünkü durumuyla bu dedikleri-
mi kan›tlayan en iyi örnektir.

Demek ki, bilim ve teknoloji ile sosyo-
ekonomik geliflme sa¤lamak transfer
edilmifl bilgi ile olmuyor. Kald› ki ekono-
mik de¤ere dönüflebilecek bilgi de öyle
serbestçe piyasada da dolaflm›yor; yani
bedava mal da de¤il. Yani kimse kimse-
ye karfl›l›ks›z bilgi vermiyor 

Ayr›ca, piyasada dolaflan aç›k bilim-
sel bilgiyi ekonomik de¤ere dönüfltürebil-
mek de hiç kolay bir ifl de¤il; yani aç›k bi-
limsel bilgi hemen ve masrafs›z olarak
uygulan›p bir teknolojik ürüne dönüfltürü-
lebilir fleyler de¤ildir. Bunun için yetiflkin
bilimsel insan gücü ve geliflkin bilimsel
alt yap›lar gerekir.

Bilimin geliflim dinami¤i
Bilimde ilerleme proje flablonlar›n

üzerinde gerçekleflmez. Çok önemli bi-
limsel kefliflerin pek ço¤u beklenmedik
flekilde gerçekleflmifltir. Örne¤in 19. yüz-
y›lda gerçeklefltirilen pek çok keflif yola
ç›karken bulmay› umduklar› fleyler de¤il-
di ve bu bilim insanlar› bulufllar›n›n yapa-
ca¤› etkinin de fark›nda de¤ildi. Rahatça
söyleyebiliriz ki, iyi ki de öyle olmufl. Zira
Faraday, Rontgen ve Hertz yapmakta ol-
duklar› ifl yerine günümüzün moda deyi-
miyle, zamanlar›n›n “gerçek problemleri”
ile u¤raflsalard› bugün yaflam›m›z›n çok
önemli parçalar› olan radyo, TV, t›bbi x-
›fl›n› ve elektrik motorlar› olmazd›.

Piyasada dolaflan aç›k bilimsel
bilgiyi ekonomik de¤ere
dönüfltürebilmek de hiç kolay
bir ifl de¤il; yani aç›k bilimsel
bilgi hemen ve masrafs›z olarak
uygulan›p bir teknolojik ürüne
dönüfltürülebilir fleyler de¤ildir.
Bunun için yetiflkin bilimsel
insan gücü ve geliflkin bilimsel
alt yap›lar gerekir.

Türkiye, ön cephede yeni bilgileri üretmek ve bunlar›n patent haklar›na sahip olarak bunlar›n
ihracat› ile ülkemize katma de¤er yaratmak yolunda yeni bir strateji belirlerlemelidir.
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Bu geçmifl baflar› öykülerinden esin-
lenerek baz› önemli sanayi kurulufllar›n›n
da (AT&T, GE, IBM, Dupont) gerçek te-
mel araflt›rmalara büyük önem verdi¤i
dönemler olmufltur. Örne¤in Dupont’un
araflt›rma laboratuarlar›nda Teflon’un
1932’deki keflfi bu yaklafl›m›n eseridir.
Bell laboratuarlar›ndan 11 Nobel ödülü
ç›kmas› bu parlak bilinç döneminin bir
ürünüdür. Bu e¤ilim son y›llarda hemen
hemen son bulmufltur. Sanayideki yeni
e¤ilim art›k do¤rudan araflt›rma yapmak
yerine akademik patentlerin büyük meb-
la¤larla sat›n al›nmas› ve kadrolar›ndaki
bilim adam› ve mühendislerden bunlar›
ticari ürünlere dönüfltürmesini beklemek-
tir. Dolay›s› ile temel araflt›rmalar›n des-
tek ve teflviki art›k esas olarak kamuya
b›rak›lm›fl durumdad›r.

Neden temel bilim?
Temel bilimsel araflt›rmalar k›sa va-

deli pratik bir sonuç beklentisi gütmeksi-
zin, yaln›zca bilgi edinmek amac›yla do-
¤ay› sorgulanmak ve meraklar›n› gider-
mek amac›yla bilim insanlar›n›n yapt›kla-
r› faaliyetlerdir. Sonuçta uygulamaya ko-

yaca¤›m›z yeni bilgileri edinmenin tek
yolu budur. 

Genel olarak her sektörden yönetici-
ler esas olarak güdümlü araflt›rma ve ge-
lifltirme etkinliklerine yat›r›m yap›lmas›n-
dan yanad›r; bu etkinliklerin zenginleflme
ve yaflam kalitesini yükseltmeye ve istih-
dam yaratmaya katk›s› oldu¤una inanan-
lar ço¤unluktad›r. Bu nedenle de, yüksek
enerji fizi¤i ya da astrofizik gibi alanlar›n
yarars›z ve pahal› lüksler oldu¤u düflü-
nülür. Onlara göre, bu alanlardaki etkin-
likler hiçbir ekonomik büyüme ya da be-
fleri gönenç sa¤lamadan ulusun kaynak-
lar›n› israf eder. Yukarda yak›n tarihten
iki örne¤inin verdi¤im ve yenilerde her
ortam ve her f›rsatta s›kl›kla ifade edilen
bu görüfller özellikle geliflmekte olan ül-
kemiz için son derece y›k›c› söylemlerdir.

Yani özetlersek, kamuoyu ve özellik-
le siyasiler, çok az istisna ile bilgi üretme-
yi, bilim insanlar›n›n kendi istekleriyle gi-
rifltikleri, bir anlamda bofl zamanlar›n›
de¤erlendirdikleri bir etkinlik olarak gö-
rürler. Bu nedenle de bu etkinlikleri des-
teklemek yerine ülkenin itibar ve prestiji-
ne olas› küçük katk›s› nedeniyle kerhen
hofl görüyor, izin veriyorlar.

Günümüzün temel bilimcileri de yö-
netim katmanlar›na yararl› gibi görünme-
yen egzotik konularla u¤rafl›yorlar ço-
¤unlukla. Üstelik bu araflt›rmalar genel
olarak pahal› araflt›rmalard›r. Ancak geç-
mifl deneyim gösteriyor ki, bunlara ald›r-
madan bu araflt›rmalar› desteklemeyi
sürdürmek gerekiyor. Zira sonuçlar›
önünde sonunda yararl› bir sosyoekono-
mik uygulama alan› mutlaka bulacakt›r.

Bu bak›mdan zikredebilece¤imiz pek
çok baflar› öyküsü var. Bunlar›n ço¤u
parçac›k h›zland›r›c› laboratuarlar›ndan
geliyor. Yani tüm yaflam›m›z› radikal bi-
çimde de¤ifltirmifl günümüz yüksek tek-
nolojilerinin orijinal versiyonlar›, parçac›k
fizi¤i gibi “gereksiz, yarars›z ve pahal›”
s›fatlar›yla yaftalanm›fl bir alandaki arafl-
t›rmalarda kullan›lmak üzere keflfedilmifl
ve gelifltirilmifltir.

Biliflim devrimi
Herkesin üzerinde hem fikir oldu¤u

bir gerçek transistor, bilgisayar ve inter-
netin (daha do¤ru bir deyiflle www’in )
20.yy’›n en büyük keflifleri oldu¤udur.

E¤er içinde yaflad›¤›m›z “bilgi ça¤›n›”
bir devrimle iliflkilendirmek istersek bu-
nun biliflim olarak da bilinen “Enformas-
yon ve ‹letiflim Teknolojileri” (ICT) devrimi
oldu¤u da çok iyi bilinmektedir. Kimilerin-

Kamuoyu ve özellikle siyasiler,
çok az istisna ile bilgi üretmeyi,
bilim insanlar›n›n kendi 
istekleriyle girifltikleri, bir
anlamda bofl zamanlar›n›
de¤erlendirdikleri bir etkinlik
olarak görürler. Bu nedenle de
bu etkinlikleri desteklemek 
yerine ülkenin itibar ve 
prestijine olas› küçük katk›s›
nedeniyle kerhen hofl 
görüyor, izin veriyorlar.

Günümüzde temel bilimciler, yönetim katmanlar›nca genelde 
“yararl›” görülmeyen “egzotik” konularla u¤rafl›yorlar.
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ce sanayi devrimi ve hatta tar›m devri-
minden bile daha büyük bir devrim, dola-
y›s›yla tarihin en büyük devrimi oldu¤u
iddia edilen bu devrimin arkas›ndaki tek-
nolojik geliflmeler yukarda s›ralad›¤›m
teknolojilerdir. Bu anlamda da bu tekno-
lojiler tarihin en önemli teknolojik keflifle-
ri olarak da yorumlanabilir. 

Ekonomistlerden sokaktaki insana
herkes dünya ekonomisinin çok yaflam-
sal bir flekilde bu teknolojilere ba¤l› oldu-
¤unu bilmektedir. Bu keflifler olmam›fl ol-
sayd› dünya nüfusunun çok büyük bir ke-
siminin günlük yaflamlar› bugünkünden
her halde çok farkl› olurdu.

ABD’nin bir ekonomik süper güç ol-
mas›n›n arkas›ndaki bafll›ca unsurlardan
birinin biliflim teknolojilerindeki üstünlü¤ü
oldu¤u çok iyi bilinmektedir. Bu tek örnek
de de¤il; Japonya, Kore ve Tayvan’dan
Finlandiya’ya pek çok ülkenin zenginlik-
lerinin arkas›nda da biliflim teknolojilerin-
deki yetkinlikleri yatmaktad›r. 

Burada ilk alt›n› çizmek istedi¤im
ça¤dafl teknolojinin yani biliflim devrimi-
nin temelini oluflturan elektronik dijital bil-
gisayar, transistor ve lazer hatta www’in
tümünün fizikçiler taraf›ndan keflfedilmifl
olmas›d›r.

fiimdi as›l konumuza, tüm bu devrim-
sel teknolojik kefliflerin arkas›ndaki temel
bilimsel geliflmelere dikkatimizi çevirelim.

Elektron ve kuantum teorisi
Uygarl›k tarihinin en önemli keflif-

lerinden biri elektronun keflfidir. Elek-
tron 1897’de J.J. Thompson taraf›ndan
ilk keflfedildi¤inde çok muhtemeldir ki bu
keflfin zaman içinde ne denli radikal de-
¤iflikliklere yol açaca¤› hakk›nda hiçbir fi-
kir yoktu; t›pk› kuantum teorisi gibi. 

Kuantum teorisi 1900 ile 1930 ara-
s›nda, Einstein, Planck, Bohr, de Broglie,
Heisenberg, Schroedinger ve Dirac bafl-
ta olmak üzere pek çok dâhi bilim adam›-
n›n çal›flmalar› sonucu gelifltirilmifltir. Bu
bilim insanlar›n›n bu çal›flmalar› s›ras›n-
daki temel amaçlar› evrenin temel iflleyifl
yasalar›n› “anlamakt›’’. Yoksa çok yüksek

ekonomik öneme sahip bir “bulufl” yap-
mak de¤ildi. Fakat ne ilginçtir ki her ikisi
de gerçekleflmifl oldu sonunda.

1929’da büyük fizikçi Dirac gelifltir-
dikleri bu yeni teori, kuantum mekanik,
sayesinde tüm kimyan›n anlafl›labilece-
¤ini söyledi¤inde büyük bir olas›l›kla kim-
se ona inanmam›flt›. Çok geçmeden
hakl› oldu¤u anlafl›ld›. Bugün art›k nere-
deyse herkes biliyor ki, evrendeki her
atomun davran›fl› kuantum mekanik ya-
salar› taraf›ndan belirlenmektedir.

Çok muhtemeldir ki 1897’de hiçbir
zaman gözle görülemeyecek denli küçük
bir parçac›k elektron konusunda çal›fl-

mak paralar› bofla harcamak olarak yo-
rumlanm›flt›. Fakat ne ilginçtir ki bugünkü
uygarl›¤›m›z›n en bafll›ca belirleyicilerin-
den birisi elektrondur. Kimyadan malze-
me bilimine, sa¤l›k alan›na ve özellikle
biliflim teknolojilerine kadar her fley tü-
müyle elektronu kuantum mekaniksel
olarak anlamak üzerine infla edilmifltir.

Elektronun yaratt›¤› müthifl 
ekonomik katma de¤er

Günümüzde art›k oldukça s›kça so-
rulan bir soru flu: ABD’nin ya da herhan-
gi bir geliflmifl ülkenin “toplam ulusal ge-
liri” içinde elektronun ve kuantum meka-
ni¤inin pay› ne kadard›r? Ekonomistlerce
zikredilen rakamlar trilyon dolarlar merte-
besindedir.

Weismann Enstitüsü eski direktörle-
rinden Prof. Haim Harari metaforik bir üs-
lupla (yaklafl›k 50 trilyon ABD dolar› mer-
tebesinde olan) flu andaki toplam dünya
gelirinin (zenginli¤inin) en az yar›s›n›
elektrona borçlu oldu¤umuzu söylüyor. 

Ayn› yüksek rakamlar› (trilyon dolar)
ikinci nesil (teknik deyimle türev) devrim-
sel keflifler, transistor, bilgisayar ve www
için de zikretmek mümkün. Bu listeye he-
men lazeri de ekleyelim. Hemen hat›rla-
tay›m, küresel telekom endüstrisi fiber
optik üzerine infla edilmifltir.

Fakat alt›n› çizerek tekrarlamakta ya-
rar görüyorum: Hepsinin temelinde elek-
tron için gelifltirilmifl kuantum teorisi var.
Kuantum teorisi gelifltirilmemifl olsayd›
bu yüksek teknoloji ve ürünlerinin hiçbiri
olmayacakt›. Dolay›s›yla da ne biliflim
devrimi ne de bilgi ça¤›. 

Yani bilgi ça¤› ve biliflim devrimi
esas olarak elektron ve kuantum me-
kani¤i üzerine kurulmufltur. 

Kuantum teknolojileri
Konu kuantum mekanik ve teknoloji

olunca hemen sembolik bir nesne (bilin-
dik ölçütlerde o denli küçük ki ona cihaz
demeye ilk anda dilim varmad› ve nesne
diyiverdim. Bir felsefeci tarz›nda yaz›yor
olsayd›m, “fley” derdim) öne ç›kmaktad›r:

Çok muhtemeldir ki 1897’de
hiçbir zaman gözle 
görülemeyecek denli küçük bir
parçac›k elektron konusunda
çal›flmak paralar› bofla 
harcamak olarak
yorumlanm›flt›. Fakat ne
ilginçtir ki bugünkü
uygarl›¤›m›z›n en bafll›ca 
belirleyicilerinden birisi 
elektrondur.

Bugün art›k neredeyse herkes biliyor ki,
evrendeki her atomun davran›fl› kuantum

mekanik yasalar› taraf›ndan 
belirlenmektedir.
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Transistor. Transistorlar elektronik ve bil-
gisayarlar›n en temel yap› tafllar›d›r.
Transistorlar›n temel yap› tafllar› da yar›
iletkenlerdir. Bu nesneleri, yani yar› ilet-
kenleri, ya da iflin do¤rusu herhangi bir
malzemeyi klasik fizik yasalar› çerçeve-
sinde anlamak mümkün de¤ildir. Bu gibi
kat› hal cihazlar›n›n tasar›mlanmas› ve
üretimi kuantum mekaniksel yasalar›n bi-
linmesini gerektirmektedir.

‹lk dijital bilgisayar Iowa State Üni-
versitesi Fizik Bölümü’nün bodrumunda
1939’da Atanasoff taraf›ndan keflfedil-
mifltir (Atanasoff, Wisconsin Üniversite-
sinden teorik fizik alan›nda PhD derece-
si alm›fl bir fizikçiydi).

Bugün sokaktaki bir insana sorsan›z
bilgisayar›n bir teorik fizikçi taraf›ndan
keflfedildi¤ine inanamayacakt›r. Çok bü-
yük bir olas›l›kla akl›na gelen ilk belki de
tek isim Bill Gates olacakt›r (Nas›l ki, in-
terneti de ilk Türkiye’ye getirenlerin teorik
fizikçiler oldu¤una da kimseyi bir türlü
inand›ram›yorsak! Türk bilim tarihi bak›-
m›ndan çok büyük bir önem tafl›d›¤›na
inand›¤›m bu öykünün ayr›nt›lar› ODTÜ

web sayfas›nda bulunabilir: www.interne-
tarsivi.metu.edu.tr/10yil_konusma.php).

Burada alt›n› çizmek istedi¤imiz yüz-
lerce milyar dolarl›k bir piyasa hacmine
ulaflm›fl olan bu bilgisayar sanayi sektö-
rünün mevcudiyetini (ve zenginli¤ini) par-
lak ve merakl› genç bir fizikçinin 650
USD araflt›rma bütçeli projesinden
1939’da ç›kan keflfe borçlu olmas›.

Atanasoff ve ö¤rencisinin bu projede-
ki temel motivasyonu, salt merak ve an-
lama güdüsüyle gerçekten yeni olan bir
fley infla etmekti. Bu mütevaz› makinele-
rin bir gün tüm insanl›¤› bu denli etkileye-
bilece¤ini rüyalar›nda görseler herhalde
inanmazlard›. ‹lginçtir ki ikinci elektronik
dijital bilgisayar da, ENIAC, bir fizikçi ta-
raf›ndan tasarlan›p gelifltirilmifltir (ünlü
teorik fizikçi Von Neumann).

Transistor 1947’de New Jersey’deki
Bell Laboratuarlar›’nda üç genç fizikçi,
Bardeen, Brattain ve Shockley taraf›n-
dan gelifltirildi. Biliflim devrimi (ICT) ve
bilgi ça¤›na yol açan keflif budur. Kimile-
rince 20. yüzy›l›n en büyük “icad›” (inven-
tion) budur. Kat› hal fizi¤i bilim dal› da bir

anlamda bu icatla bafllam›flt›. Günümüz-
deki modern kiflisel bilgisayarlarda bulu-
nan mikroifllemciler milyonlarca transis-
tor içermektedirler (Intel-Pentium 4 ifl-
lemcisinde 55 milyon transistor bulun-
maktad›r).

Transistorlar›n icad›ndan önce bilgi-
sayarlarda vakum tüpleri kullan›l›yordu.
Her bir tüp bugün bir transistorun yapt›¤›
ifli yap›yordu. Bugün en küçük transisto-
run 80 atom büyüklü¤ünde oldu¤u hat›r-
lan›rsa ve bu bir vakum tüpü büyüklü¤ü
ile karfl›laflt›r›l›rsa (hala hat›rlayan varsa;
art›k görmek için bilim-teknoloji müzeleri-
ne gitmek gerekir her halde), bu icad›n
bilgisayar teknolojisi için ne denli devrim-
sel bir icat oldu¤u anlafl›labilir.

Fazla uzatmadan bir metaforik örnek-
le bu kesimi bitireyim. Bu devrimsel icat
sayesinde bugün ulaflt›¤›m›z ifllem h›zla-
r›, ölçek ve maliyetler ilk y›llarda ENI-
AC’›n mucidine bile anlat›lsa bilim kurgu
oldu¤unu düflünürdü herhalde. Günümü-
zün en h›zl› süper bilgisayar›nda 15 sani-
yede yapabildi¤imiz bir ifllem ENIAC’la
19.000 y›lda yap›labilirdi. Yani demem o
ki, ancak buzul ça¤›nda bafllayan bir ifl-
lem günümüzde tamamlanabilirdi.

Lazer: Lazerin yap›s› ve iflleyifli ve
genel olarak ›fl›¤›n maddeyle etkileflimi
kuantum elektrodinami¤i ad› verilen teori
çerçevesinde betimlenebilmektedir.

Transistor 1947’de New
Jersey’deki Bell
Laboratuarlar›nda üç genç
fizikçi, Bardeen, Brattain ve
Shockley taraf›ndan gelifltirildi.
Biliflim devrimi (ICT) ve bilgi
ça¤›na yol açan keflif budur.
Kimilerince 20. yüzy›l›n en
büyük “icad›” (invention)
budur. Kat› hal fizi¤i bilim dal›
da bir anlamda bu icatla
bafllam›flt›.

Bell Laboratuarlar›’nda gelifltirilen ilk transistor.
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Lazerin keflfini mümkün k›lan ›fl›¤›n
foton teorisinin gelifltirilmifl olmas›yd›.
Bunun öncü çal›flmas› da 1905’te Einste-
in taraf›ndan yap›lm›flt›r. ‹lk mikrodalga
lazeri 1954’de C. Townes taraf›ndan, ilk
optik lazer ise Maiman taraf›ndan
1960’da gelifltirildi. Günümüzde tüm CD
ve DVD sektörü lazer üzerine infla edil-
mifltir. Telekomünikasyon sektörünün
kalbi ise fiber optiktir. Piyasa hacmi mil-
yarlarca dolarla ifade edilen bu sektör de
lazer fizi¤i omurgas› üzerine kurulmufltur.

T›pk› yukarda anlatt›¤›m di¤er örnek-
lerde oldu¤u gibi lazer de ilk keflfedildi-
¤inde herhangi bir pratik uygulamas› ol-
mayan yarars›z bir bilimsel bulufl olarak
karfl›lanm›flt›.

Tüm bu radikal keflifleri kuantum
mekani¤ine borçluyuz; transistor için
yar› iletkenlik üzerinden elektronun
kuantum teorisine, lazer için ise ›fl›¤›n
kuantum teorisine.

Üstelik bunlar fizikteki araflt›rmalar›n
sosyoekonomik geliflmeyi çok radikal bi-
çimde tetikledi¤i konusundaki tek örnek-
ler de de¤ildir. Üzerinde çok yo¤un bir bi-
çimde hala araflt›rma yap›lan ve
CERN’deki Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›-
s›’n›n en kilit özelliklerinden birini olufltu-
ran süperiletkenli¤in de benzer radikal
etkilerle günlük yaflam›m›za girece¤i
günler de uzak olmasa gerek. ‹lk süperi-

letkenin 1911’de Omnes taraf›ndan kefl-
fedildi¤ini ve bunun teorisinin Bardeen,
Cooper ve Schrieffer taraf›ndan 1957’de
gelifltirildi¤ini not edelim. Günlük yaflam
için uygulama potansiyeli çok daha yük-
sek olan “yüksek s›cakl›k” süperiletkenli-
¤inin keflfi ise çok daha yeni, ancak 1986
tarihinde.

Ne heyecanl› bir yüzy›l flu 20. yüzy›l!
Araflt›rma yaflam›na girdi¤im 1968 y›l›n-
dan beri bile o kadar çok fley keflfedilmifl
ki. Yaflam dönemimde bu denli çok bulu-
fla tan›kl›k etmekten büyük bir heyecan
ve mutluluk duyuyorum.

Bilim politikas› dersleri
Yani hangi perspektiften bak›l›rsa ba-

k›ls›n temel bilimsel araflt›rmalar›n des-
teklenmesi ve bu alanlardaki üst düzey
e¤itim uygarl›k yar›fl›nda kendine sayg›n
bir yer arayan her ülke için büyük bir
önem tafl›maktad›r.

Genel olarak GDP’nin küçük bir k›s-
m› AR-GE faaliyetlerine ayr›lmakta, bu-
nun da iyice küçük bir k›sm› temel fizik
araflt›rmalar›na ayr›lmaktad›r. Bugün tü-
mü bir zamanlar›n temel fizik araflt›rma-

lar›na dayal› ekonomik katma de¤ere ba-
k›ld›¤›nda, harcanan paran›n ekonomiye
sa¤lanan de¤erin çok çok küçük bir kes-
ri oldu¤u görülecektir.

Ne tuhaf ki bilimde dünyan›n en ileri
ülkesi ABD’de bile bu paradoksal yakla-
fl›m› görmek mümkündür. ABD’de tüm fi-
ziksel bilimlere federal bütçeden ayr›lan
pay 2000 y›l›nda GDP’nin yaln›zca %
0,7’si idi. Üstelik federal bütçeden fiziksel
bilimlere ayr›lan pay da 1993’den 2000’e
kadar % 20 kadar da azalt›lm›flt›. Bu ifl-
ten en karl› ç›km›fl bir ülkenin ara s›ra bu
tür ak›l tutulmalar› yaflamas› da kaderin
garip bir cilvesi olsa gerek.

Ülkemizde bu akademik y›l›n bafl›n-
da baz› üniversitelerde temel bilim alan-
lar›nda ö¤renci al›nmamas› ile tekrar
gündem geldi bu konu. Üniversite say›s›-
n›n neredeyse 200’e yaklaflt›¤› bir dö-
nemde bu icraat giderek pek çok yerde
temel bilimler alan›ndaki bölümlerin ka-
pat›lmas› yolunda at›lm›fl bir ilk ad›m ise
söyleyecek pek bir fley kalm›yor. Yani yu-
karda anlatt›klar›m bu ak›l tutulmalar› ya-
n›nda havanda su dövmekten baflka bir
fley olmuyor. Ders al›nmazsa, tarih tabi ki
tekerrür edecektir, geçmiflte pek çok kez
oldu¤u gibi.

ABD’de tüm fiziksel 
bilimlere federal bütçeden
ayr›lan pay 2000 y›l›nda
GDP’nin yaln›zca % 0,7’si idi.
Üstelik federal bütçeden 
fiziksel bilimlere ayr›lan 
pay da 1993’den 2000’e kadar
% 20 kadar da azalt›lm›flt›. 
Bu iflten en karl› ç›km›fl bir
ülkenin ara s›ra bu tür ak›l
tutulmalar› yaflamas› da kaderin 
garip bir cilvesi olsa gerek.

CERN’deki Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s›’n›n en kilit özelliklerinden birini oluflturan 
süperiletkenli¤in radikal etkilerle günlük yaflam›m›za 

girece¤i günler de uzak olmasa gerek.
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