Prof. Dr. Nam›k Kemal PAK

41

ODTÜ Fizik Bölümü

TÜB‹TAK ve bilim:
Bir kopuflun tarihi
Bilimsel ayd›nlanmayla bilgilenmifl insanlar› küçük menfaatlerle do¤ru yoldan
çeviremezsiniz. Onlar vicdanlar›yla ak›llar› aras›ndad›rlar, vicdanlar›yla cepleri
aras›nda de¤il... “Ben bir çuval kömür alay›m da ülkeme ne olursa olsun’’ diye
düflünmezler. Dolay›s›yla bilimsel bilginin ayd›nl›¤›n› keserseniz toplumu kolay
kontrol edilir hale getirirsiniz.
1.Girifl: Darwin sansürü

U

Hayatta en hakiki mürflit
bilimdir. Bilim güçtür,
gönençtir. Bugün en üst
düzey toplumlarda
sosyal ekonomik siyasi,
askeri ba¤lamda bütün
güç faktörlerinin hep
bilimle, teknolojiyle el
ele gitti¤ini hat›rlarsak o
zaman ak›ll› ülkelerin
bilimin önüne engel
koymamalar› gerekir.

NESCO Darwin y›l› ile ilgili
olarak haz›rlanan TÜB‹TAK Bilim ve Teknik dergisi Mart say›s›n›n kurum üst
yönetimi taraf›ndan sansür
edildi¤i haberi 9 Mart 2009’da medyaya
düfltü¤ünde, özellikle akademik camiada büyük ölçekte bir infial yaratt›. Hemen belirteyim ki bu, benim aç›mdan hiç
beklenmedik bir geliflme de¤ildir. Bu, siyasi iktidar taraf›ndan TÜB‹TAK’›n bafl›na getirilen yeni yönetimin kendilerinden
bekleneni yapma yolunda att›klar› küçük
bir ad›mdan baflka bir fley de¤ildir. Kald›
ki, bu süreçte icraat› nedeniyle kurum
yönetimi taraf›ndan görevinden al›narak
k›za¤a çekildi¤i söylenen kifli, bizim eski
ekibin tasfiyesi büyük ölçüde tamamland›ktan sonra yeni yönetim taraf›ndan göreve getirilen kiflidir. Eski ekibin tasfiye
edilen son temsilcileri, Bilim ve Teknik
Dergisi’nin beyin tak›m›yd›. En son May›s 2008’de Bilim ve Teknik Dergisi genel yay›n yöneticisi Raflit Gürdilek ve
grubundaki birkaç de¤erli yay›nc› meslektafl› ayr›lmaya zorlanm›fl ve ayr›lm›fl-

lard›r. Keflke Türk bilim camias›, bu göreceli olarak ikincil düzeydeki olayda
gösterdikleri tepkinin küçük bir kesrini
2003-2004’deki “Büyük TÜB‹TAK Operasyonu” s›ras›nda gösterebilseydi. Bu
tepkinin herhalde olaylar›n bu noktaya
gelme(me)sinde bir etkisi olurdu. Bu,
baz› medya organlar›nda, aradan uzun
bir süre geçti¤i için unutulmufl olmas›ndan kaynaklanarak, belirtildi¤i gibi, “siyasallaflma” sürecinde bir bafllang›ç de¤il son ve ikincil sonuçlardan biridir. Bu
söyleflide iflin art›k ne yaz›k ki unutul-
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mufl tarihçesini Türk kamuoyuna hat›rlatmakta yarar oldu¤unu düflünüyorum.

2. TÜB‹TAK ve özerklik
TÜB‹TAK operasyonu May›s 2003’te
bafllam›fl ve Ocak 2004’te büyük ölçüde
sonuçlanm›flt›r. Bu k›saca bilimin siyasallaflt›r›lmas› öyküsüdür. Öncelikle TÜB‹TAK’›n tarihçesi ve sahip oldu¤u çok
önemli özellik olan “özerklik” konusu ile
bafllayal›m.
TÜB‹TAK 1964 y›l›ndaki 278 say›l›
kanunla kurulmufl ve bu kanun gere¤i
idari ve mali özerkli¤e sahip olmufl bir
kurumdur. Özerklik o dönem için birçok
kurumda olmayan, son derece ayr›cal›kl› bir statüdür ve kurucular›n ileri görüfllülüklerinin bir göstergesidir. Kurucular
Türk bilim camias›n›n Erdal ‹nönü, Cahit
Arf, Feza Gürsey gibi büyük isimleridir.
Bu de¤erli büyükler, dünyadaki mevcut
modeller üzerinde genifl araflt›rma yaparak bu modele ulaflm›fllard›r. Bir anlamda bir Türk modeli denebilecek, Türkiye’ye özgü bu modeli gelifltirmifllerdir.
Özerklik (muhtariyet / otonomi),
Türkçe sözlüklerde "Bir toplulu¤un veya
bir kuruluflun, kendine özgü yasalarla
kendi kendini özgürce yönetme hakk›"
fleklinde; Türk Hukuk Lügat›'nda ise biraz daha ayr›nt›l› olarak, "sosyal bir toplulu¤un veya tüzel kiflilerin, kendini idare
eden kaidelerin tamam›n› veya bir k›sm›n› tespit edebilmek veya devletçe konulan nizamlar›n çizdi¤i hudutlar dâhilinde hareket serbestli¤i yetkisi", olarak tan›mlanmaktad›r.
Özerk yönetsel yap› nas›l olmal›d›r?
“Bir yönetsel yap›n›n özerk say›labilmesi
için, öncelikle kurumsal yap›lanmada ve
karar vermede ba¤›ms›z hareket edebilme yetene¤inin olmas› gerekir. Yasama
organ›n›n bir yasama ifllemiyle kurulmufl
bulunan (dolay›s›yla görevleri yasayla
belirlenmifl) bir yönetsel örgütün, iç örgütlenmesini öz gücüne dayanarak yapabilmesi gerekir. Özerk kurum, çal›flt›raca¤› personeli kendisi görevlendirir,
örgütün çal›flma ilkelerini kendisi belirler.
Merkezi yönetimin yerli yersiz müdahalesi, kadrolar› sürekli de¤iflen veya de-

¤iflme tehlikesi geçiren
örgütlerin
amaçlar›n›
gerçeklefltirebilmelerini,
verimli çal›flabilmelerini
ve
kaliteli
hizmet sunabilmelerini
zorlaflt›r›r.
B u n a
karfl›l›k, üst
makamlar›n
ön iznine veya onay›na
Nam›k Kemal PAK
ba¤l› olarak
¤ilse, o zaman elbette kamu paras›n›n,
karar alabilme durumu, özerkli¤in do¤abütün sorumlulu¤u özerk kurulufllar›n
s›na ters düflmektedir. Örgüt, yasalarla
kendilerine b›rakarak, s›n›rs›zca devreortaya konmufl olan amaç do¤rultusundilmesi düflünülemez. Özerklik kavram›da ve kendi öz sorumluluklar›n›n gerekn›, yaln›z d›fltan tahammül edilmek, katlerine uygun biçimde "diledi¤i gibi" dülanabilmek bak›m›ndan de¤il, içten de
zenleme yapma ve bunu uygulama yeyüklenilmek, tafl›nabilmek bak›m›ndan
tene¤ine sahip bulunmal›d›r. Eylem yezor bir kavram haline getiren de budur.
tene¤ine iliflkin müdahale ve belirlemeÖzerk kurumlardaki insanlara tan›nmas›
lerdeki art›fl, kurumu giderek iflleyemez
gereken dokunulmazl›klar basit birer ayduruma getirir veya kendisine vasi atanr›cal›k olmad›¤› gibi, sadece hizmetin
m›fl kifli durumuna getirir”. (Ref: M. Ak›nyerine getirilmesine iliflkin güvenceler de
c›, "Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler ve Omde¤ildir. Bu dokunulmazl›klar, insan kiflibudsman", 1999, Beta Yay›nlar›, ‹stanli¤inin tam bir özgürlük ortam› içinde gebul, Sayfa: 109).
liflmesine yönelik, bu amac› tafl›yan do"Özerk kurum, her fleyden önce,
kunulmazl›klard›r. Böyle oldu¤u için tam
özerk insanlar toplulu¤u, daha do¤rusu
bir sorumluluk duygusuyla kullan›lmalar›
temel sorumlulu¤u özerk insanlar›n elingerekir. Özerk kurumlar›n hizmetleri ande bulunan bir topluluk demektir. Onun
cak bu çeflit insanlarla görülebilecek hiziçindir ki, özerklik, yönetim bilimindeki
metlerdir.” (Ref: M. Soysal,"‹ki kavram:
"kariyer" kavram›yla birlikte gider. En
Özerklik ve Tarafs›zl›k", Bahri Savc›ya
afla¤› basama¤›ndan en yukar› basamaArma¤an, 1988; Mülkiyeliler Birli¤i Yay›¤›na kadar insanlar› sürekli yetifltiren,
n›, Ankara; Sayfa: 449).
gelifltiren, kendi sorumluluk çerçevesini
Yasalarla belirlenmifl olan faaliyet
ve dolay›s›yla karar yetkilerini art›ran bir
alan› içerisinde kendi bafl›na karar alakariyer kuracaks›n›z ki, özerk kurulufllar
bilme ve bunu (karar›) yürütme yetkisibu nitelikteki insanlar›n elinde "erk"lerini
nin o kurulufla verilmesi de özerkli¤in zoyani güçlerini gerçekten kendi "öz”lerinrunlu bir gere¤idir. Bu, "karar özerkli¤i"ni
den alabilsinler. Türkçedeki "özerk" söztan›mlar(10). Anayasa Mahkemesi
cü¤ünün, "autonomos" sözcü¤ü ile ifade
04.02.1966 tarihli 65/32–66/3 say›l› kaedilen kavram›n anlafl›lmas›na getirdi¤i
rar›nda, "özerk bir kuruluflun kanunla
katk› budur.
belirli flartlar içinde kalmak kofluluyla,
Bu çeflit insanlar yoksa; yani kurumkendi hareketine hâkim olacak kaideleri,
lar u¤raflt›klar› alanlardaki güçlerini kenyine kendisinin düzenlemesi gerekir."
di niteli¤inden alan insanlar›n elinde dehükmüyle bu kural› teyit etmifltir.
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Cumhurbaflkan› Say›n Ahmet Necdet Sezer’in 5016 say›l› kanunu veto gerekçesinde yer alan flekliyle, “TÜB‹TAK’›n özerkli¤ine” iliflkin görüflleri flöyledir. Dikkatle okundu¤unda bu görüfllerin yukar›da zikredilen de¤erli hukuk
profesörlerinin görüflleriyle içerik ve derinlik olarak büyük benzerlik gösterdi¤i
görülmektedir:
“Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma
Kurumu'nun Kurulufl Yasas› incelendi¤inde, kurumun kurulufl amaç ve ifllevine uygun olarak bilimsel özerklikle donat›ld›¤› görülmektedir.
Yasaya göre, Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araflt›rma Kurumu, idari ve mali
özerkli¤e sahip bir tüzel kiflilik olup, yasada kural bulunmayan durumlarda özel
hukuk kurallar›na ba¤l›d›r. Yasada, idari
ve mali özerklik ile Bilim Kurulu üyelerinin seçilme yöntemi, kurumun bilimsel
özerkli¤ini sa¤layan hukuksal araçlar
olarak düzenlenmifltir.
Anayasa Mahkemesi'nin 30.05.1990
günlü, E.1990/2, K.1990/10 say›l› karar›nda vurguland›¤› gibi, özerklik, belli s›n›rlar içinde serbestçe davranabilmeyi
anlatmakta; özerk olan bir kuruluflun,
yasayla çizilen s›n›rlar içinde kalmak kofluluyla, kendi davran›fllar›na egemen
olacak kurallar› yine kendisinin düzenlemesi gerekmektedir.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma

Kurumu'nun organ ve birimlerinin oluflumuna ve çal›flma yöntemine iliflkin yürürlükteki kurallarda, kuruma, Anayasa
Mahkemesi'nin sözü edilen karar›nda tan›mland›¤› biçimiyle "bilimsel özerklik"
tan›nd›¤› aç›kl›kla görülmektedir. Yine
yürürlükteki kurallara göre, Türkiye Bi-

onaylamak ya da onaylamamakla s›n›rl›d›r. Bir baflka anlat›mla bu vesayet yetkisi baflbakana Bilim Kurulu'nun seçti¤i kiflileri onaylamamas› durumunda bu kiflileri kendisinin seçme ya da belirleme
yetkisini içermemektedir. Ayn› hukuksal
durum, kurum baflkan› için de geçerlidir.

Hemen belirteyim ki bu,
benim aç›mdan hiç beklenmedik bir geliflme de¤ildir.
Bu, siyasi iktidar taraf›ndan
TÜB‹TAK’›n bafl›na getirilen
yeni yönetimin kendilerinden
bekleneni yapma yolunda
att›klar› küçük bir ad›mdan
baflka bir fley de¤ildir.

Sonuç olarak, Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araflt›rma Kurumu'nun, Baflbakan'›n ö¤eleri yasada gösterilen s›n›rl›
vesayet denetiminin alt›nda, yine yasada yer verilen kurallar çerçevesinde kendi karar organ›n› oluflturan, üyelerini ve
baflkan›n› seçen, çal›flma düzeni ve
yöntemini belirleyen, araflt›rma ve yay›n
konular›n› saptay›p yürütmek ve ilgisini
bu do¤rultuda çal›flmaya yöneltmek serbestli¤ine sahip, özerk bir bilim kurumu
olarak ifllevini sürdürmesi öngörülmüfltür.

limsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu,
“ba¤l› kurulufl” statüsündedir. Bu ba¤l›l›k, Anayasa'n›n 123. maddesinde yer
verilen yönetimin bütünlü¤ü ilkesinin gere¤i olup, baflbakan›n kurum üzerindeki
vesayet yetkisiyle somutlaflmaktad›r.
Vesayet yetkisinin s›n›r›n› kurumun
bilimsel özerkli¤i oluflturmaktad›r. Nitekim baflbakan›n vesayet yetkisi, Bilim
Kurulu üyeli¤i seçimini onaylayarak kesinlefltirmek ve Bilim Kurulu'nca seçilen
kurum baflkan›n› atanmak
üzere cumhurb a fl k a n › n a
önermek göreviyle belirginleflmekte; ayr›ca, kurumun
denetiminde
de kendini göstermektedir.
Belirtmek
gerekir ki, baflbakan›n sözü
edilen vesayet
yetkisi, Bilim
Kurulu üyeleri
yönünden, yap›lan seçimleri

Kurumun bu biçimde düzenlenmesi,
görevlerinin niteli¤i, bilimsel etkinliklerinin a¤›rl›¤› ve önemi nedeniyle her türlü
d›fl etkilerden ve siyasal kar›flmalardan
uzak tutulmas› ve özellikle bilimsel sayg›nl›¤›n›n sa¤lanmas› gere¤ine dayanmaktad›r. Bu gereklilik, kurumun idari ve
mali özerkli¤iyle korunan bilimsel özerkli¤inin dayana¤›n› ve gerekçesini de
oluflturmaktad›r. Yasan›n gerekçesinde,
"Tüm geliflmifl ülkelerde bilimsel ve teknolojik geliflme, bir devlet politikas› olarak önem tafl›maktad›r." denilerek, bilimsel ve teknolojik geliflmenin bir devlet
politikas› oldu¤u kabul edilmektedir.
Bilim ve teknolojide devlet politikas›
üretecek kurumlar›n özerk olmalar› iflin
do¤as› gere¤idir. Çünkü ancak özerk ve
ba¤›ms›z kurum ve kurulufllar etki ve
bask› alt›nda kalmadan do¤ru politikalar
üretilebilmesine yard›mc› olabilirler. Bu
nedenledir ki, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu kuruldu¤undan beri
tüzelkiflili¤e, mali, idari ve dolay›s›yla bilimsel özerkli¤e sahip bir kurulufltur. Siyasal etki ve kar›flmalardan uzak oldu¤u
için de görevini baflar›yla sürdürmüfltür.
Gerekçede bilim ve teknolojinin bir
devlet politikas› oldu¤u belirtildikten sonra incelenen yasada Bilim Kurulu üyelerinin seçimi yetkisinin ço¤unlukla, hatta
kimi zaman tümüyle siyasal iktidar›n ba-
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fl› olan baflbakana verilmesi gerekçe ile
yasa aras›ndaki uyumsuzlu¤u göstermektedir”

3. TÜB‹TAK vakas›
278 say›l› Kurulufl Kanunu’nun 5.
maddesi uyar›nca, TÜB‹TAK Baflkan›
“müspet bilimler alan›nda eser, araflt›rma ve bulufllar›yla tan›nm›fl kifliler aras›ndan” Bilim Kurulu’nca seçilir ve baflbakan›n teklifi üzerine cumhurbaflkan›
taraf›ndan atan›r. Gene 5. madde uyar›nca, baflkan›n görev süresi 4 y›ld›r ve
en çok iki dönem bu göreve seçilebilir.
1 May›s 1999’da bafllad›¤›m (yukarda anlat›lan yasal yöntem ve süreç çerçevesinde seçilip atand›¤›m) 1. dönem
Baflkanl›k görevim, 30 May›s 2003’de
tamamlan›yordu. Bilim Kurulu’nun fiubat
2003 toplant›s›nda oybirli¤i ile yeniden,
ikinci bir dönem için baflkanl›¤a seçildim. Bilim Kurulu’nun karar›, 6 May›s
2003 tarihinde, yeni Baflbakan Sn. R.T.
Erdo¤an’a, göreve bafllamas› beklenilerek iletilmifltir. Baflbakanl›k, (TÜB‹TAK
Baflkanl›k görevinin bitifl tarihi olan) 30
May›s 2003’e kadar kararnameyi haz›rlay›p, Sn. Cumhurbaflkan›’na nihai onay
için sunmad›¤›ndan, TÜB‹TAK’› ve kendimi polemiklere malzeme yaparak y›pratmamak için bu tarihte TÜB‹TAK’tan
ayr›larak ODTÜ’deki görevime döndüm;
ancak anayasal vatandafll›k hakk›m gere¤ince konuyu yarg›ya tafl›d›m
Bunun hemen ard›ndan karalama ve
iftira kampanyalar› bafllad›. Zaten uyar›lm›flt›k:’’E¤er efendi efendi gider, sesinizi
ç›karmazsan›z bir fley olmaz; aksi takdirde olacaklar› siz düflünün’’diye. De¤erlendirmemizi yapt›k. Bir bilim adam›
olarak ve ahlakl› ve ilkeli bir birey olarak
bu tehditlere boyun e¤mek bir bak›ma
karalama ve iftiralar› kabul etmek anlam›na gelece¤inden bunlara gö¤üs gerdik, hukuk mücadelemizi devam ettirdik
ve sonunda tümünü kazand›k. ‹dari yarg›da ve Dan›fltay’da kazand›k; karalama
ve y›ld›rma amac›yla aç›lan soruflturmalardan takipsizlik ald›k, ceza davalar›ndan beraat ettik. ‹dari yarg› kararlar›n›
uygulamad›¤› için Baflbakana karfl› açt›¤›m›z manevi tazminat davas›n› kazan-

d›k. Afla¤›da bu uzun ve gerçekten meflakkatli sürecin yaln›zca idari yarg›daki
k›sm›n›n k›sa bir özetini veriyorum.
“Baflbakan taraf›ndan TÜB‹TAK Baflkanl›¤›na atanmak üzere Cumhurbaflkanl›¤›na önerilmememe iliflkin ifllemle,
bir baflkas›n›n Baflkan olarak Cumhurbaflkanl›¤›na önerilmesine iliflkin ifllemin
iptali ve yürütmenin durdurulmas›” istemiyle 9.1.2004 tarihinde açt›¤›m dava
15 Nisan 2004 tarihinde sonuçlanm›fl ve
Ankara 1. ‹dare mahkemesi 2004/237
Esas No. karar›yla talebim do¤rultusunda yürütmenin durdurulmas›na oy birli¤i
ile karar vermifltir; yürütmeyi durdurma
karar› 2 Haziran 2004 tarihinde kesinleflmifltir. Dava, Ankara 1. ‹dare Mahkemesi’nde 20 Kas›m 2004 tarihindeki duruflmada esastan görüflülerek Esas
No:2004/237, No: 2004/1282 numaral›
karar› ile talebimiz do¤rultusunda ‹PTAL
ile sonuçlanm›flt›r. Karar Baflbakanl›kça
temyiz edilmifl ve Dan›fltay 5. Daire taraf›ndan 27 Aral›k 2005 tarihinde al›nan
K:2005/6439 say›l› kararla onanm›flt›r.
Baflbakanl›¤›n düzeltme istemi 30 May›s
2006 tarihinde oybirli¤iyle al›nan
E:2006/2459, K:2006/2931 say›l› kararla
reddedilmifltir.(Karar›n taraflara tebli¤ tarihi: 21 Temmuz 2006). Yani k›saca, bütün yarg› süreçleri tamamlanm›fl ve Ankara 1. ‹dare mahkemesinin ald›¤› iptal
karar› kesinleflmifltir.
Ankara 1 Numaral› ‹dare Mahkemesinin oy birli¤i ile ald›¤› ‹ptal Karar› aynen flöyledir:
“‹fllemin tesis edildi¤i tarihte ve halen
yürürlükte bulunan 278 say›l› Kanun’un
5. maddesi gere¤ince Bilim Kurulu taraf›ndan Baflkanl›¤a seçilen ve seçilmesine engel bir halinin bulunmad›¤› anlafl›lan davac›n›n an›lan yasa hükmü uyar›nca atanmak üzere Cumhurbaflkan›na
teklif edilmesi gerekirken yerine bir baflkas›n›n önerilmesine iliflkin dava konusu
ifllemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktad›r. Aç›klanan nedenlerle dava konusu ifllemlerin iptaline…..20.10 2004
tarihinde oybirli¤i ile karar verildi”.
‹dare Mahkemesinin bu karar› Dan›fltay 5. Dairesi taraf›ndan 27 Aral›k
2005 tarihinde onand›¤›na ve karar dü-

zeltme talepleri de 5 May›s 2006 tarihinde oybirli¤i ile reddedildi¤ine yani yarg›
nezdinde her fley tamamland›¤›na göre
tüm bu kararlar seçilmeme engel bir halimin bulunmad›¤›n›n ve bu sürece müdahalenin hukuk d›fl›l›¤›n›n Yüksek
Mahkemece onaylanarak tarihe önemli
bir kay›t düflülmesidir.
TÜB‹TAK’la bafllayan özerk kurumlar›n siyasetin kontrolü alt›na al›nmas› süreci, Futbol Federasyonundan Devlet Tiyatrolar›na, Merkez Bankas›ndan Adli
T›p’a, YÖK’e kadar pek çok kurumu kapsayarak devam etti. Bu büyük resmi iyi
görmek gerekiyor. Bunun TÜB‹TAK’la
bafllamas› bana iki duygu veriyor. Birincisi harcanan insanüstü emeklerle edinilen kazan›mlar›n ehil olmayan ellerde
heba edilece¤i kayg›s›yla içim çok ac›yor. ‹kincisi, Say›n Baflbakan›n göreve
gelmesinin hemen ard›ndan dikkatini
TÜB‹TAK’a çevirmesi ve takibeden süreç, onun bir öncü kurumu oldu¤unu ve
ilk önce bertaraf edilmesi gerekti¤ini akla getirdi¤inden, biraz tuhaf kaçacak
ama gurur veriyor.

4. Kanun de¤iflikli¤i yolu ile
TÜB‹TAK’›n özerkli¤inin
kald›r›lmas›
Yukarda hukuki detaylar atlansa da
tüm basamaklar› bir bütünlük içinde verilmeye çal›fl›lan benim atanmama iliflkin
müdahalenin ard›ndan Eylül 2003’te boflalan Bilim Kurulu üyelikleri krizi patlak
vermifltir. Gene Cumhurbaflkan› Say›n
A. N. Sezer’in 5016 say›l› Kanunu veto
gerekçesindeki ifadelerle devam edersek May›s 2003’te bafllayan TÜB‹TAK
depreminin ateflinin ne flekilde yükselerek devam etti¤ini görebiliriz:
“Ayn› zamanda Kurum'un da Baflkan› olan Bilim Kurulu Baflkan›'n›n görev
süresinin 30.05.2003 gününde dolacak
olmas› göz önünde tutularak Bilim Kurulu'nca 01.02.2003 gününde seçim yap›lm›fl ve mevcut Baflkan'›n yeniden seçildi¤ine iliflkin seçim sonucu 06.05.2003
gününde Baflbakanl›¤a iletilmesine karfl›n, seçilen bu kifli atanmak üzere Baflbakan’ca Cumhurbaflkan›'na önerilmemifltir.
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Ayr›ca, Bilim Kurulu'nun alt› üyesinin
görev süresinin 21.09.2003 gününde
dolacak olmas› nedeniyle Kurul'ca, yap›lan 6 üyenin seçimine iliflkin sonuç da
Baflbakanl›¤a bildirilmifl; ne var ki, yap›lan seçim Baflbakan'ca onaylanmad›¤›
için kesinleflmemifl, böylece Kurul, toplant› ve karar yeter say›s›n› yitirmifltir.
Ortaya ç›kan sorunun afl›lmas› amac›yla, 12.11.2003 gününde
kabul edilen 5001 say›l›
"Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun" ile 278 say›l›
Yasa'ya geçici 3. madde eklenerek; Yasa'n›n yürürlü¤e
girdi¤i gün bofl bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine, 4.
maddede belirtilen niteliklere uygun kifliler aras›ndan
ve yine ayn› maddenin ikinci
f›kras›nda yer verilen oranlar çerçevesinde, bir keze
özgü olmak üzere, Baflbakan'ca; Kurum Baflkanl›¤›'na, yine bir keze özgü olmak üzere,
Baflbakan'›n önerisi üzerine Cumhurbaflkan›'nca atama yap›lmas› öngörülmüfltür.
Sözü edilen 5001 say›l› Yasa, gerekçeleriyle, bir kez daha görüflülmek üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilmifltir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu'nca yeniden görüflülen Yasa, 5016 say›l› Yasa olarak "aynen" kabul edilmifl ve 22.12.2003 gününde yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
5016 say›l› Yasa'yla 278 say›l› Yasa'ya eklenen geçici 3. maddenin iptali
ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle
143 milletvekili taraf›ndan dava aç›lm›fl;
Anayasa Mahkemesi'nin 29.01.2004
günlü, E.2003/107, K.2004/4 (Yürürlü¤ü
Durdurma) say›l› karar›yla, esas hakk›nda karar verilinceye kadar, Anayasa'ya
ayk›r›l›¤› konusunda güçlü belirtiler 5016
say›l› Yasa'n›n yürürlü¤e girdi¤i günden,
Anayasa Mahkemesi'nce yürürlü¤ünün
durdurulmas›na kadar geçen süreçte,
bofl bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine

Baflbakan'ca atama yap›lm›flt›r. Kurum
Baflkanl›¤›'na da atama yap›lmak istenilmifl; ancak, buna iliflkin kararname tasla¤› Anayasa Mahkemesi karar› göz
önünde bulundurularak imzalanmam›fl
ve Baflbakanl›¤a geri gönderilmifltir.”
Bu AKP iktidar›n›n TÜB‹TAK Kanununu ilk de¤ifltirme giriflimidir, ancak sonuncusu de¤ildir. A¤ustos 2008’te ger-

çeklefltirilen sonuncusuyla 6 y›l içerisindeki toplam say› üçe ulaflm›flt›r. Bu giriflimlerin temel amaçlar›n› bir kez daha
elefltirel bir bak›flla k›saca ele almay› yararl› görüyorum.
Baflbakanl›k taraf›ndan TBMM’ne 9
Ekim 2003 tarihinde sunulan TÜB‹TAK
Kanununda de¤ifliklik yapan bir maddelik kanun tasla¤›, özetle “Baflkan ve Bilim Kurulu üyelerinin, (bu kiflilerde 278
say›l› Kanunda zikredilen nitelikler aranmaks›z›n) bir defaya mahsus Baflbakan
taraf›ndan atanmas›ndan” ibaretti.
TBMM ve Cumhurbaflkanl›¤›ndaki geliflim evreleri yukarda ayr›nt›yla anlat›lan
bu 5016 say›l› Kanun 22 Aral›k 2003 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
TBMM’ndeki Aral›k 2003’teki ilk Kanun de¤iflikli¤i görüflmesinde tart›flmalar
büyük ölçüde, ifllemez hale gelen (asl›nda, ifllemez hale getirilen!) bir kurumu ifller k›lmak iddias› ile “Kurum üst yönetiminin bir defaya mahsus Baflbakan taraf›ndan atanmas›na” yönelik bir düzenlemeyi hakl› göstermeye yönelik gerekçe

yaratma gayretlerinden ibaretti ve amaçla kiflilik haklar›ma a¤›r sald›r›lar da içermekteydi.
Kanun yürürlü¤e girdikten 3 gün sonra 25 Aral›k 2003 tarihinde, 20 Eylül
2003 tarihinde boflalan (yerlerine Kanun
gere¤i seçilenler bloke edildi¤i için, asl›nda boflalt›lm›fl) 6 BK üyeli¤i için do¤rudan atama yap›lm›fl ve yeni BK ilk toplant›s›n› 11 Ocak 2004’de
yapm›flt›r. Bu tarihten itibaren eski yönetimin büyük bir
k›sm› tasfiye edilmifltir. Ancak bu 5016 say›l› Kanun
sadece 1 ay süreyle yürürlükte kalabilmifl ve Anayasa
Mahkemesinin 29 Ocak
2004 tarihli karar› ile yürürlü¤ü durdurulmufltur.
Kurumun üst organ›n›n
meflruiyet zemininden kaym›fl olmas›n›n verdi¤i rahats›zl›kla olmal›, Kanunun de¤ifltirilmesi amac›ndan vazgeçilmemifltir. Gerçekten de,
May›s 2005’te yeni bir Kanun de¤iflikli¤i teklifi Meclise
sevk edilmifltir.
Muhalefetin yo¤un çabas›na ra¤men
h›zla Meclisten geçirip Köflke gönderilen
bu de¤ifliklik, 18 May›s 2005 tarihinde
Say›n Cumhurbaflkan› taraf›ndan Veto
edilmifltir. Bu Veto Karar›n›n gerekçesi
hukuk fakültelerinde ders olarak okutulabilecek mükemmellikte bir “bir devlet
kurumuna sahip ç›kma” belgesidir. Bu
doküman ayr›ca TÜB‹TAK’›n 2 y›ld›r yaflad›¤› sars›nt›y› da son derece objektif
ve ayr›nt›l› bir flekilde ortaya koymaktad›r. 29 Haziran 2005 tarihinde Meclis
Genel Kurulunda yap›lan ikinci ve son
görüflmede bu de¤ifliklik Kanunu aynen
kabul edilmifltir. Art›k Veto edilemeyece¤i için, 5376 say›l› yeni Kanun 6 Temmuz 2005 tarihinde Say›n Cumhurbaflkan› taraf›ndan yay›mlanmas›na karar
verilerek yürürlü¤e girmifltir. Ancak, Say›n Cumhurbaflkan› bu tarihte yapt›klar›
bir bas›n aç›klamas›nda, bu yeni düzenlemeye karfl› Anayasa Mahkemesinde
‹ptal davas› açacaklar›n› belirtmifllerdir.
Say›n Cumhurbaflkan›na paralel olarak,
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14 Temmuz 2005 tarihinde CHP Meclis
Grubu taraf›ndan da Anayasa mahkemesinde 5376 say›l› bu Kanun de¤iflikli¤ine karfl› ‹ptal Davas› aç›lm›flt›r. Anayasa Mahkemesinin, her iki baflvurunun
birlefltirilerek görüflüldü¤ü, 28 Temmuz
2005 tarihindeki oturumunda bu Kanunun da Yürürlü¤ünün Durdurulmas›na
karar verilmifltir.
Kanunu de¤ifltirmeye yönelik son giriflim (üçüncü) 2008
yaz›nda gerçeklefltirilmifltir. 31 Temmuz
2008
tarihinde
TBMM’de kabul edilen
5798 Say›l› Kanun
Cumhurbaflkan› Say›n
A. Gül taraf›ndan veto
edilmedi¤i için çok
h›zla hayata geçirilmifltir; 13 A¤ustos
2008 tarihinde Resmi
Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Baflbakanl›kça TÜB‹TAK baflkanl›¤›na atama önerisi Say›n
Cumhurbaflkan› A. N.
Sezer taraf›ndan geri çevrilen (ve ayn›
tav›rla karfl›laflaca¤› bilindi¤inden daha
sonra yeni bir öneri yap›lmadan) kurum
yönetiminde görevini Baflkan vekili olarak sürdürmüfl olan N. Yetifl, bu yeni geliflmenin hemen ard›ndan, Baflbakanl›k
taraf›ndan Baflkanl›¤a atanmak için yeni
Cumhurbaflkan› Say›n A. Gül’e önerilmifl ve bu atama 4,5 y›ll›k gecikme ile nihayet gerçekleflmifltir. Anayasa mahkemesinin daha önce ald›¤› 2 yürürlü¤ü
durdurma karar›, Dan›fltay’›n N.K.
Pak’›n atanmas›n›n baflbakanl›kça engellenmesini hukuk d›fl› bularak iptal
eden kesinleflmifl karar› mevcutken ve
CHP Grubu bu yeni de¤iflikli¤i de Anayasa Mahkemesine götürece¤ini deklare
etmiflken (ve afla¤›da belirtildi¤i üzere
10 Eylülde götürmüflken) bunlar›n tümünün yok say›larak bu ataman› gerçeklefltirilmifl olmas› herhalde ilerde tarih kitaplar›nda hak etti¤i yerini alacakt›r.
CHP grubu taraf›ndan 10 Eylül 2009
tarihinde Anayasa Mahkemesinde bu

Kanunun iptali ve yürütmenin durdurulmas› talebi ile dava aç›lm›flt›r.
Bu noktada objektiflik aç›s›ndan belirtilmesi gereken bir noktaya de¤inmek
istiyorum. TÜB‹TAK Kanunundaki özerklik ifadesini fleklen koruyarak özerkli¤in
kald›r›lmas› giriflimi AKP giriflimlerinden
önce de bir kez denenmifltir. fiöyle ki,
278 say›l› Kanunun ilk fleklindeki 1 inci
maddede yer alan, TÜB‹TAK'›n ‹dari ve

Mali özerkli¤e sahip bir kurum oldu¤u
kural› 1987 y›l›nda Say›n T. Özal’›n Baflbakanl›¤› döneminde ç›kar›lan 294 say›l› KHK ile uygulamada kald›r›lm›flt›r.
Madde 1’deki ‹dari ve Mali Özerklik "lâfzen" yerinde durdu¤u halde, 278 say›l›
Kanunun 5. maddesinde 294 say›l› KHK
ile Bilim Kurulu'nun yerine geçen Yönetim Kurulunun görevlendirilme biçiminde
yap›lan de¤ifliklik bu özerkli¤i fiilen ortadan kald›rm›flt›r. Bu düzenlemeye göre
Yönetim Kurulu üyeleri üç y›l süreyle
müflterek kararname ile atanmakta, süresi biten üyenin yerine ayn› usulle atama yap›lmaktad›r. Yetkide ve usulde paralellik kural› gere¤i, bu kurul üyelerinin
ayn› yöntemle görev süreleri dolmadan
da görevden al›nabilece¤ini de unutmamak gerekir.
Özerkli¤in olmazsa olmaz flartlar›ndan biri olan, kendi yöneticilerini ve kadrolar›n› kendisi belirlemek kural›, 1987
y›l›nda böylece önemli bir darbe alm›flt›r.
1993'e kadar yürürlükte kalan bu de¤i-

fliklik, 498 say›l› KHK ile tekrar de¤ifltirilerek, 278 say›l› Kanunun ilk fleklindeki
organa (Bilim Kurulu) ve seçim yöntemine geri dönülmüfltür.
Gene bu noktada bilim tarihi ba¤lam›nda önemli oldu¤unu düflündü¤üm bir
anekdottan bahsetmekte yarar görüyorum. Merhum Özal 87 modeliyle atayarak göreve getirdi¤i yönetimi 1990 sonunda yine bir kararname ile görevden
al›p baflka bir ekibi göreve getirdi. Ben de bu ekipte! 1990
y›l› Aral›k bafl›ndan itibaren
Baflkan yard›mc›s› olarak görev ald›m. Biz birkaç y›l Kurumu bu yönetim kurulu modeliyle, yani kurumun siyasi iradenin kontrolü alt›nda oldu¤u ve
Kanunda lafzen korunsa bile
fiilen özerklikten söz edilemeyecek bir model çerçevesinde
yönettik. Aralar›nda örne¤in
merhum A. Kahveci’nin de bulundu¤u dönemin siyasilerinin
olumlu ve bilime sayg›l› tav›rlar› nedeni ile yasal duruma karfl›n pek fazla s›k›nt› çekti¤imizi
söyleyemem. Buradan flu ç›k›yor. Türkiye’de kurumsal yap›laflma tamamlanmad›¤› için kurumlar›n iflleyifl
performans› ve yaratt›klar› katma de¤er,
tamamen sürecin taraf› olan kiflilerin inisiyatifinde. Yanl›fl bir yöntem ama böyle
çal›fl›yor. Kurumlar›n kiflilerden ba¤›ms›zlaflt›r›lm›fl iflleyifl mekanizmalar›na
geçmemifl olmas› dolay›s›yla oluyor tüm
bu s›k›nt›lar. Daha sonra 1992 sonlar›nda iktidar de¤iflikli¤i oldu ve merhum Erdal ‹nönü baflbakan yard›mc›s› oldu.
Ondan sonra eskiye dönüfl ba¤lam›nda
karfl›l›kl› bir uzlaflma ortam› olufltu, hem
kurumda hem de ‹nönü’nün çevresinde.
Biz 1993 yaz›nda o s›rada yürürlü¤e
konmufl olan yeni bir Kanun hükmünde
kararnameyi (kanun hükmünde kararname ç›karma yetkisi veren) f›rsat say›p
TÜB‹TAK’›n
mevcut
mevzuat›n›
1964’deki idari-mali özerklik modeline
dönüfltürecek kanun de¤iflikli¤i modelini
haz›rlad›k. Bunun yan›nda TÜBA Kurulufl Kanununda haz›rlad›k. Bu kanunu
k›sa bir süre önce ilk olarak toplanan Bilim Teknoloji Yüksek Kurulundan geçir-
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mifltik. Ayr›ca y›llar önce kalk›nma planlar›nda yer alm›fl ve bir anlamda temenni olarak ortaya konmufl TÜB‹TAK’›n
soysal ve befleri bilimler alan›nda eflleni¤i TESAK’›n Kurulufl Kanununu da haz›rlad›k. Ancak TESAK’la ilgili bir tak›m
s›k›nt›lar ortaya ç›kt›; çünkü sosyal ve
befleri bilimler camias› her nedense böyle bir yap›ya karfl› mesafeli davrand›lar.
Koflullar çok müsaitken bu kurum da kurulabilseydi, sosyal ve befleri bilimler
herhalde bu gün çok farkl› bir düzeyde
olurdu. TÜBA modelini oluflturma haz›rl›klar›m›z oldukça eskiye gidiyor. Bu çal›flmaya merhum Adnan Kahveci ile çal›flt›¤›m y›llarda bafllam›flt›m. Prof. Feza
Gürsey ve Celal fiengör’le bu konuda
çok yararl› görüfl al›fl verifllerimiz oldu.
Konu hakk›nda merhum Kahveci ile de
kurumu o günlerde kurup kuramayaca¤›m›z konusunda ayr›nt›l› de¤erlendirmeler yapt›k. Ancak bu giriflimlerimizden
o günlerde olumlu bir sonuç alamad›k.
5–6 y›l sonra ‹nönü’nün koalisyon orta¤›
olarak iktidarda olmas› bekledi¤imiz f›rsat› sa¤lad› ve TÜBA böylece kurulabildi. TÜBA konusuna k›saca burada de¤inme nedenim TÜB‹TAK’›n idari ve mali özerklik özelliklerini bu iki kurumu, kurulufl kanunlar› çerçevesinde iliflkilendirerek TÜBA’ya da kazand›rmam›z olmufltur.

5. Kanun de¤iflikliklerinin
gerekçesizli¤i
Temel amaç ayn› olsa da, bu ikinci
Kanun de¤iflikli¤i girifliminde, ilk giriflimden farkl› olarak, TÜB‹TAK’›n yetersiz ve
çal›flmayan bir kurum oldu¤u ve zaten
Türkiye’de yetkin bir bilim camias›n›n da
olmad›¤› izlenimi verilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Aral›k 2003’teki de¤ifliklik görüflmelerinde yetersiz oldu¤unu söylemedikleri bir
kurumu, bu kurum Ocak 2004’ten beri
kendi atad›klar› kifliler taraf›ndan yönetildi¤i halde, Haziran 2005’te bu flekilde itham etmeleri olaylara bilim d›fl› ve ideolojik öfkeyle yaklaflman›n insanlar› nas›l kendisi ile çeliflkiye düflürdü¤ünü
göstermesi bak›m›nda da son derece
ö¤reticidir.
TÜB‹TAK Kanununu de¤ifltirmeye
kalkan herhangi bir siyasi merciinin afla-

¤›daki sorulara yan›t vermesi ve de¤ifliklik gerekçesini bu soru ve yan›tlar üzerine oturtmas› beklenirdi: Ancak bu yola
ne 2003’te, ne 2005’te ne de 2008’de
baflvurulmam›flt›r.

Kanunlar haz›rlan›rken hangi temel
bilim, mühendislik, sa¤l›k uzmanlar›na,
sanayide ve üniversitelerde Ar-Ge yönetimiyle u¤raflan hangi uzmanlara dan›fl›lm›flt›r?
TÜB‹TAK'›n 2003 y›l› sonuna kadarki çal›flmalar› elefltirel bir de¤erlendirmeden geçirilmifl midir? Kurumun bu tarihe kadar çok miktarda üretti¤i kendi raporlar› dikkate al›nm›fl m›d›r?
Ya da, Ocak 2004’den beri görev
yapmakta olan mevcut TÜB‹TAK yönetimi ne tür de¤erlendirmeler yapm›fl ve
nerede sorunlar görmüfltür? Bunlar› düzeltmek için giriflimler yap›lm›fl m›d›r?
Kanunu de¤ifltirme giriflimleri, bu de¤erlendirmelerden ve gerekçelerden mi
kaynaklanm›flt›r?
Bütün bunlar› çözmenin yolu Bilim
Kurulunun ço¤unlu¤unu Baflbakan'›n
atamas› m›d›r? Bilim Kurulu üyeli¤i için
en yetkin uzman kiflilerin kimler olaca¤›n›, politikac›lar›n m› bilmesi beklenir,
yoksa bu tür uzmanl›¤a sahip siyaset d›fl› kiflilerin mi?

Yüce Meclis çat›s› alt›nda her üç kanun de¤iflikli¤i giriflimini destekleyen iktidar milletvekilleri, yukarda s›ralanan sorulara yan›t oluflturabilecek herhangi bir
beyanda bulunmam›fllard›r. Dolay›s› ile
bu kanunlar›n mant›kl› herhangi bir gerekçesi mevcut de¤ildir. Esas olarak TÜB‹TAK’› yetersizlikle itham eden bu Say›n Milletvekilleri, samimi olarak bu izlenime sahipseler, çok ciddi flekilde yan›lt›lm›fl olmal›lar. TÜB‹TAK’›n afla¤›da
özetlenen 1991–2003 y›llar› aras›ndaki
faaliyetleri göz önüne al›nd›¤›nda, durumun iddia edildi¤i gibi olmad›¤› aç›kça
görülecektir. Ancak bundan önemlisi, art›k unutulmaya yüz tutmufl bu trajedinin
ne denli haks›z, mesnetsiz ve salt ideolojik amaçl› oldu¤unu, bu kazan›mlar
ba¤lam›nda ve Darwin Sansürü olay›n›

bir f›rsat bilerek, Türk kamuoyu, akademik ve bilim camias›n›n dikkatlerine sunmakt›r.

6. 2004 öncesi TÜB‹TAK’›n
kazan›mlar›.
TÜB‹TAK'›n 278 say›l› Kurulufl Kanunu ile sahip oldu¤u kendine özgü yap›s›n›n oluflturulmas›nda o zaman›n önde
gelen Türk bilim adamlar›n›n ve mühendislerinin önemli katk›lar› olmufltur. Bilim
ve teknoloji formasyonu olan kifliler, siyasi konumlar› ne olursa olsun TÜB‹TAK'›n uzmanl›k ve liyakata dayal› bir
yap› ve iflleyifle sahip olmas› gere¤inde
birleflmifllerdir. Bu sayede zaman zaman hükümetlerin do¤rudan müdahalelerine ra¤men, TÜB‹TAK 40 y›ld›r baflar›l› bir performans sergilemifl, kurulufl
amaçlar›n› baflka kamu bürokrasilerine
göre çok büyük bir verimle gerçeklefltirmifltir. TÜB‹TAK'›n Türkiye'de araflt›rmagelifltirme hayat›n›n geliflmesinde oynad›¤› rol aç›kt›r ve bu yüzden kamuoyundaki imaj› da, aksi yöndeki tüm gayretlere ra¤men, olumludur.
1. Daha somut söylersek, Türkiye’de
yak›n geçmiflte bilim ve teknolojide gerçeklefltirilen ilerlemelerin pek ço¤unda
TÜB‹TAK’›n katk›s› vard›r. TÜB‹TAK’›n
1963 tarihindeki kurucular›ndan Say›n
Erdal ‹nönü’nün 20 May›s 2005 tarihli
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki “Öncü Kurum TÜB‹TAK’a Yaz›k Oluyor” makalesinden aktaral›m:
Bugün Türkiye’de ve baflka ülkelerdeki üniversitelerde en ileri düzeyde
araflt›rma ve ö¤retim yapan bilim insanlar›n›n pek ço¤u yetiflmeleri s›ras›nda
TÜB‹TAK’tan burs alm›fllard›r.
Tübitak’›n popüler bilim kitaplar› ve
popüler bilim dergisi y›llard›r en çok satan yay›nlar aras›ndaki yerlerini koruyor.
Tübitak’›n yay›mlad›¤› Türk Kimya Dergisi 90’l› y›llar› ortas›nda Uluslararas› Bilimsel At›f Endeksine girmeyi baflarm›fl
ve her bak›mdan dünya ölçülerine uygun oldu¤u kabul edilmifltir.
TÜB‹TAK’›n deste¤iyle 1993 y›l›ndan
bafllayarak her y›l Gökova’da düzenlenen matematik toplant›s› en ünlü mate-
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mesinde, ya da devlete dan›flmanl›k konular›nda
TÜB‹TAK’›n eflsiz bir yeri
vard›r. Örne¤in, Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurulufl haz›rl›klar› 1993 y›l›nda
TÜB‹TAK’ta yap›lm›flt›r.
2. Aral›k 1990’dan
beri TÜB‹TAK yönetiminde de¤iflik kademelerde görev yapmakta olan ve AKP
Cahit Arf (d. 11 Ekim 1910, Selanik - ö. 26 Aral›k 1997)
hükümeti taraf›ndan
matikçilerin ra¤bette yar›flt›klar› ve en
tasfiye edilen eski yönetim ekibinin, TÜyeni bulufllar›n› anlatt›klar› bir odak haliB‹TAK’ta görev yapt›¤› 1991–2003 döne gelmifltir.
nemine iliflkin zikredilmesi gerekenler
sadece bunlar de¤il. Say›n ‹nönü’nün
Marmara Araflt›rma Merkezi’nde çasöylediklerine ilaveler yap›lmas› gerekil›flan matematikçilerle elektronikçilerin
yor.
birlikte tasarlay›p yapt›klar› baz› özgün
‹lk olarak, BT politikas› alan›ndaki
aletler savunma sistemimizin temel
geliflmelerden bahsetmek isterim:
araçlar› aras›na girmifltir.
Y›llar süren u¤rafl ve özendirmeler
sonunda 90’l› y›llar›n ortas›nda sanayi
kurulufllar›m›zla üniversiteler aras›nda
verimli iflbirli¤i örnekleri görülmeye bafllam›flt›r. Baz› üniversitelerde belirli bir
sanayi alan›nda araflt›rma-gelifltirme yapan verimli ortak enstitüler kurulmufltur.
Türkiye’de yaz›lan araflt›rma makalelerinin dünya s›ralamas›ndaki yerinin
on befl y›l içinde k›rk›nc›l›ktan yirmincili¤e yükselmesinde üniversitelerle birlikte
Tübitak’›n önemli pay› vard›r.
Gene Tübitak’›n öncülü¤ü sayesinde, bilimcilerimizin y›llard›r özlemini çekti¤i bir Ulusal Gözlemevi, Antalya’n›n bir
da¤ tepesinde kurularak 1993 y›l›nda
çal›flmaya bafllam›flt›r.
Ülkemizin bitki ve hayvan varl›¤›na,
yer kabu¤una, madenlerine sahip ç›kmam›zda Tübitak’›n önemli katk›s› olmaktad›r. Prof. Davis’in Türkiye bitkilerini anlatan 10 ciltlik temel baflvuru yap›t›na Türk botanikçilerinin çabalar›yla bir
on birinci cilt eklenmesi Tübitak’›n bir
projesiyle 2000 y›l›nda gerçekleflmifltir.
Türk biliminin dünyada temsil edil-

1983 y›l›nda kurulmufl olan Bilim
Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’na kurulufl amaçlar› do¤rultusunda ifllerlik kazand›r›lmas› 1993 y›l›ndaki 2. toplant›s›
ile gerçeklefltirilmifltir. TÜB‹TAK’›n haz›rlad›¤› Türkiye’nin BT Politikalar›:
1993–2003 doküman›n›n görüflülerek
kabul edildi¤i bu toplant›, BT Politikalar›
bak›m›ndan ülkemizde bir dönüm noktas› niteli¤indedir. AKP hükümeti taraf›ndan tasfiye edilen eski TÜB‹TAK üst yönetimi 1997 y›l›ndan bafllayarak, Yüksek
Kurul’u amaçlar› do¤rultusunda düzenli
ve etkin bir flekilde iflletmifltir. Yaklafl›k
20 y›l önce kurulmufl olan bu kurul 2003
y›l› sonuna kadar gerçeklefltirdi¤i 9 toplant›n›n 5 tanesini 1999–2003 y›llar›nda
yapm›flt›r.
1992–1993 y›llar›nda OECD ile birlikte Türkiye’nin Bilim-Teknoloji sistemi
incelenmifl ve Ulusal ‹novasyon Sisteminin kurulmas› ba¤lam›nda temel sorun
ve ilkeler saptanm›flt›r.
Bu dönemde TÜB‹TAK’ta yürütülen
çal›flmalar sonucu kurulan ve daha önce
söz edilen Ulusal Gözlemevi ve Türkiye
Bilimler Akademisinin yan›nda, TÜB‹-

TAK‘›n sanayi hedef kitlesi bak›m›ndan
(tamamlay›c›) kuzen kuruluflu olan
TTGV (Teknoloji Gelifltirme Vakf›)’n›n
kurulufl çal›flmalar› 1990–1991 y›llar›nda TÜB‹TAK taraf›ndan yürütülmüfltür.
Bu dönemde gerçeklefltirilen çok
önemli bir di¤er geliflme, Vizyon 2023
Projesidir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 13 Aral›k 2000 tarihli Alt›nc›
Toplant›s› karar› do¤rultusunda TÜB‹TAK taraf›ndan, uzun dönemli aç›l›m ve
çözümlemeleri belirleyecek yeni bir politika arac› olarak “Vizyon 2023: Bilim ve
Teknoloji Stratejileri” projesi yarat›lm›flt›r.
Vizyon 2023 Projesi’nin Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu taraf›ndan belirlenen
ana temas›: “bilim ve teknolojiye hakim,
teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik geliflmeleri
toplumsal/ekonomik yarara dönüfltürme
yetene¤i kazanm›fl bir refah toplumu”,
yaratmakt›r. TÜB‹TAK’taki görevimden
ayr›lmak zorunda b›rak›ld›¤›m dönemde
bu proje büyük ölçüde tamamlanm›flt›.
Baflkanl›k dönemimdeki çal›flma arkadafllar›m ben ayr›ld›ktan sonra, Ocak
2004 ortas›na kadar TÜB‹TAK’› yönetmeye devam ettiler. Onlar da ayr›lmak
zorunda b›rak›ld›klar› bu tarihe kadar bu
önemli projeyi tamamlad›lar.
Bu dönemde gerçeklefltirdi¤imiz çok
önemli bir s›çrama TÜB‹TAK öncülü¤ünde sürdürülen müzakere, bilgilendirme,
e¤itim ve yap›lanma çal›flmalar› sonucunda ülkemizin AB Araflt›rma-Gelifltirme 6. Çerçeve Program›na bafl›ndan itibaren kat›l›m›d›r.
Önemli yeni programlar gelifltirilmifl
ve hayata geçirilmifltir: 1993 y›l›nda ülkedeki tüm kurum ve kurulufllarda yürütülen araflt›rma etkinlikleri sonucu üretilen uluslararas› yay›nlar› ödüllendiren
bir yay›n teflvik program› bafllat›lm›flt›r.
Bu program›n Türkiye’nin 1990’de dünya yay›n toplam›ndaki % 0.16 olan pay›n›n, yaklafl›k 6 misli art›flla 2003’te %
0.99’a, 2004’te ise % 1,1’e ulaflm›fl olmas›ndaki katk›s› aç›kt›r.
1992 y›l›nda da¤›lan Sovyet Bloku
ülkelerindeki bilim insanlar›n› Türkiye’ye
getirecek bir program bafllatarak bu ülkelerden 2003 y›l›na kadar 800 civar›n-
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katma de¤erli teknolojik ürünlerin
ihracat içindeki pay› da 1990’daki
% 2’den 2003’te % 9’a yükselmifltir.
Yay›nc›l›k alan›nda önemli at›l›mlar gerçeklefltirilmifltir: 1967 y›l›nda yay›mlanmaya bafllayan Bilim-Teknik Dergisine ek olarak
1998 y›l›nda Bilim Çocuk Dergisi
yay›mlanmaya bafllam›fl ve bu
dergiler son y›llarda ülkenin en çok
satan dergileri aras›na girmifltir.
1993 y›l›nda yay›mlanmaya
bafllat›lan Popüler Bilim Kitaplar›
2003 y›l›nda ayda 100 bin satar düzeye
ulaflm›flt›.

Albert Einstein (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955)
da bilim insan› üniversite ve araflt›rma
kurumlar›m›za getirilmifllerdir. Ulusal bilimsel performans›m›zda 90’l› y›llar›n sonunda görülen çarp›c› geliflmede yay›n
teflvik program› ile birlikte, bu program›n
büyük pay› vard›r.
Çok erken yafltaki bilim adam› adaylar›n› bilimin uluslararas› niteli¤iyle tan›flt›rmak, bilim adam› yetifltirme politikalar›n›n çok önemli bir ö¤esi haline getirilmifltir. Bu ba¤lamda Uluslararas› Bilim Olimpiyatlar› çok önemli forum olarak ele al›nm›fl ve bu odaklanman›n sonucu olarak bu dönemde çok büyük baflar›lara imza at›lm›flt›r. Alt› çizilmesi gereken, Türkiye’nin ev sahipli¤i yapt›¤›
toplam 4 Olimpiyat›n tümünün bu dönemde TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lm›fl olmas›d›r. Bunlardan 3’ü ise 1999–2002
periyodunda gerçekleflmifltir.
Bu dönemde bafllat›lan çok önemli
bir program Endüstriyel Ar-Ge Destek
Program›’d›r. OECD de¤erlendirme raporunda alt› çizilen ve 1993–2003 Politika doküman›nda ulusal BT sisteminin
temel eksikliklerinden biri olarak öne ç›kan “Sanayiye Ar-Ge Deste¤i Program›”
haz›rlanarak 1996 y›l›nda hayata geçirilmifltir. Rekabet gücünü yükseltmek için
Türk sanayinin ileri teknoloji içerikli ürünlere yönelmesi gerekmektedir. Bu da ancak firmalar›n Ar-Ge yeteneklerinin yükseltilmesi ile mümkündür. Sanayiye ArGe destek program› Ar-Ge kültürünün
sanayi kesiminde de yerleflmesinde çok
etkili olmufl, sanayinin Ar-Ge faaliyetleri
içinde 90’l› y›llar›n bafl›nda %15 civar›nda olan pay› 2003’te % 40’lara, yüksek

Sanayi ve Savunma sektöründe ArGe faaliyetlerini gelifltirecek, sanayinin
uluslararas› rekabet gücünü art›racak ve
ulusal BT sisteminin ça¤dafl düzeye ç›kar›lmas› için gerekli olan kurumsal yap›lanmalar gerçeklefltirilmifltir:
1992 y›l›nda Gebze yerleflkesinde
Türkiye’de yap›lan bütün ölçümlere referans olacak Ulusal Metroloji Enstitüsü
(UME) kurulmufltur. UME 2002 y›l› sonu
itibar› ile ülkemizde ihtiyaç duyulan ölçümleri % 60 oran›nda karfl›layacak duruma gelmiflti.
Uluslararas› mülkiyete sahip TELETAfi flirketinin 90’l› y›llar›n bafl›nda ArGe birimini kapatmas›yla bu birimin aç›¤a b›rak›lan elemanlar› da¤›l›p gitmeden
TÜB‹TAK’ta istihdam edilerek Gebze
yerleflkesinde toplanm›fllard›r. Bu flekilde oluflturulan elektronik enstitüsü, “eski
yönetimin” ileri görüfllülü¤ü ile zaman
içinde bilgi güvenli¤i konular›na yönelmifl ve 1995 y›l›nda Kriptoloji Enstitüsü
kurulmufltur.
2002 y›l›nda Gebze yerleflkesindeki
Marmara Araflt›rma Merkezinde Türkiye’nin ilk Teknoloji Serbest Bölgesi kurulmufltur.
Gene bu dönemde Bursa ve Ankara’da merkezi test ve analiz laboratuarlar› kurularak özellikle geliflmekte olan
üniversitelerimizin ve sanayimizin test
ve analiz ihtiyaçlar› sembolik ücretlerle
çok büyük ölçüde karfl›lanmaya baflla-

m›flt›r.
TÜB‹TAK ve Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ortak sorumlulu¤unda olan ve zaman içinde giderek etkisiz bir duruma
gelmifl olan TÜSS‹DE (Türkiye Sanayini
Sevk ve ‹dare Enstitüsü), 2001- 2002
y›llar›nda rehabilite edilmifl ve kurulufl
amaçlar› do¤rultusunda hizmet edecek
bir ifllerli¤e kavuflturulmufltur.
1999 deprem felaketlerinin hemen
ard›ndan TÜB‹TAK Bilim Kurulu karar›
ile konunun ülkedeki en seçkin temsilcilerini bir araya getiren Ulusal Deprem
Konseyi kurulmufltur. Bilim Kurulu taraf›ndan yürürlü¤e konulan Kurulufl ve ‹flleyifl Yönetmeli¤i gere¤i finansman› ve
sekretarya deste¤i TÜB‹TAK taraf›ndan
sa¤lanan bu yap›, uluslararas› benzerleri gibi otonom yap›da kurulmufltur. K›sa
sürede Ulusal Deprem Araflt›rmalar› Politika doküman›n› haz›rlayan bu kurul
deprem camias›ndaki kamuoyu nezdinde büyük bir rahats›zl›k ve tedirginlik yaratan bafl›bofllu¤u ve düzensizli¤i de büyük ölçüde gidermifltir. TÜB‹TAK Baflkanl›¤›n›n sa¤lad›¤› uluslararas› ba¤lant›larla 2000–2003 y›llar›nda Marmara
denizinde ‹talyan ve Frans›z gemilerinin
ve aralar›nda çok say›da Türk araflt›r›c›n›n da yer ald›¤› çok say›da deniz araflt›rmalar› yap›lm›fl ve bu sayede Marmara denizi dünyada depremselli¤i en iyi
anlafl›lm›fl deniz olmufltur. Bu ba¤lamda
TÜB‹TAK Baflkan›’n›n NATO Bar›fl ‹çin
Bilim Program› Yürütme Kurulunda sa¤lad›¤› yaklafl›k 1 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki proje deste¤i ile ‹stanbul binalar›n güçlendirilmesi ve felaket sonras›nda
etkili ve sa¤l›kl› hasar tespitine yönelik
büyük bir deprem araflt›rma projesi bafllat›lm›flt›r.
Biliflim alan›nda çok önemli at›l›mlar
yap›lm›flt›r: ‹NTERNET, TÜB‹TAK taraf›ndan 1992–1993 y›l›nda Türkiye’ye getirilerek, ülkenin bilgi toplumuna dönüflmesi yolunda çok büyük bir ad›m at›lm›flt›r. 1996 y›l›nda Akademik ve Araflt›rma A¤› ULAKNET kurularak Türkiye’deki tüm Ar-Ge ve Yüksekö¤retim kurumlar› Bilgi Otoyoluna ba¤lanm›fllard›r.
Bu dönemde gerçeklefltirilen en
önemli projelerden bir tanesi TUENA-
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Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap›s›
Ana Plan›- Projesidir. 1996 y›l›nda bafllat›lan bu çal›flma 1999 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Enformasyon teknolojisi alan›nda ulusal durum saptamas›, Dünyadaki e¤ilimler, altyap› planlamas›, hedef
belirleme, kurumsal yap›lanma bileflenlerini içeren bu çok kapsaml› çal›flma
(haz›rlanan raporlar›n sayfa say›s›
3397), di¤er pek çok konu yan›nda, örne¤in günümüzün en önemli konular›ndan olan Türk Telekom’un özellefltirilmesi konusunda son derece ayr›nt›l› analizler içermektedir. Bu raporlar›n tart›flmal›
son özellefltirme sürecinde dikkatle göz
önüne al›nd›¤›na dair herhangi bir beyan
görmemifl olmak son derece üzücü.
Bu dönemde kaydedilen çok bir di¤er geliflme, ülkemizin e-Avrupa giriflimine kat›l›m›d›r. Avrupa Komisyonu taraf›ndan üye ülkelere yönelik olarak Aral›k
1999 tarihinde kabul edilen e-Avrupa Giriflimi, Avrupa’y› dünyan›n en dinamik ve
rekabet gücü yüksek ekonomisine dönüfltürme amac›na yönelik olarak, özellikle internet alan›nda yeni ekonomi için
gerekli altyap›y› kurmay› hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu’nun bütün bu çal›flmalar› aday ülkelere yayma amac›n›
güden e-Avrupa Giriflimi’ne TÜB‹TAK’›n
öncülü¤ündeki çal›flmalarla Haziran
2001’de bafllang›çtan itibaren kat›lm›flt›r.
TÜB‹TAK, bu program›n Türkiye’de eTürkiye program› olarak hayata geçirilmesinde de 2001 ve 2002 y›llar›nda
önemli öncü roller oynam›flt›r.
Bütün bu teknik at›l›mlar›n yan› s›ra,
kurumu daha verimli, esnek ve demokratik k›lacak ve ça¤dafl yerinden yönetim modelleriyle maksimum çevikli¤e kavuflturacak, ancak ayn› zamanda kendini denetleyebilen, yenileyebilen ve hesap verebilen, hukuk ve etik kurallar›na
uymay› temel ilke edinmifl bir kurum olmas›n› sa¤layacak tüm denetim mekanizmalar› kurulmufl ve etkin bir biçimde
iflletilmeye bafllanm›flt›r. Örne¤in Denetleme De¤erlendirme Baflkanl›¤› Kas›m
1999’da, Bilimsel Etik Kurulu fiubat
2003’de kurulmufltur. Bu dönemde TÜB‹TAK Türkiye için gerçek anlamda bir
örnek kurum ve hakl› olarak bir gurur
kayna¤› haline gelmifltir.

3. fiu soruyu soral›m kendimize: TÜB‹TAK sayesinde araflt›ran ve gelifltiren
bir toplum olma yolunda ne kadar yol kat
ettik? 1990 ile 2000’lerin bafl›ndaki baz›
bilim teknoloji göstergelerini karfl›laflt›rarak bu 10 y›lda ülkemizde bu ba¤lamda
belirgin geliflmeler oldu¤unu görebiliriz.
Söz konusu süre içerisinde, Ar-Ge
harcamalar›n›n
GSY‹H’ye
oran›
%0.32’den tam iki kat›na ç›karak %0.64
olmufl, bu harcamalar içerisindeki ticari
kesimin pay› %18 iken %40’lara yaklaflm›flt›r. Söz konusu gösterge
için Avrupa Birli¤i ortalamas›n›n (genifllemeden önce)
%1,9 oldu¤u
ve bunun 2010
y›l›na
kadar
%3’e ç›kar›lmas› hedeflendi¤i göz önünde bulunduruldu¤unda, Türkiye’de Ar-Ge
faaliyetleri için
ayr›lan
ödeMikolaj
neklerin gerçekten düflük oldu¤u bir gerçektir. Bu gösterge kuflkusuz önemlidir; ancak ondan
daha önemlisi bu harcamalar içindeki ticari sektörün pay›d›r ve bu pay›n AB ortalamas› %60 civar›ndad›r. Yeni bilim
politikalar›n›n ana temas›n›n “bilim-teknoloji ile ekonomik ve sosyal kalk›nma”
oldu¤u göz önünde bulundurulursa, ticari kesimin Ar-Ge faaliyetlerindeki pay›ndaki geliflme çok büyük önem kazanmaktad›r. 1996 y›l›nda bafllatt›¤›m›z sanayiye Ar-Ge destek program› Ar-Ge
kültürünün sanayi kesiminde de yerleflmesinde çok etkili olmufl, sanayinin ArGe faaliyetleri içinde 90’l› y›llar›n bafl›nda %15 civar›nda olan pay› 2003’te %
40’lara, yüksek katma de¤erli teknolojik
ürünlerin ihracat içindeki pay› da
1990’daki % 2’den 2003’te % 9’a yükselmifltir.
Bu dönemde on bin aktif nüfus bafl›na düflen araflt›rmac› say›s› da yaklafl›k
iki kat› artarak 13,1’e yükselmifltir. Arafl-

t›r›c› say›s›ndaki bu belirgin yükselifle
karfl›n ulafl›lan noktada evrensel normlar›n hala yakalanamad›¤› bir gerçektir
(AB ortalamas› 54).
Ancak, Ar-Ge’ye ayr›lan kaynaklar›n
ve araflt›r›c› say›s›n›n oldukça düflük olmas›na karfl›n, ulusal Ar-Ge sistemimiz
özellikle bilimsel üretim bak›m›ndan
beklenenin çok üstünde bir geliflme göstermifltir. fiöyle ki, bilimsel yay›nlar bak›m›ndan
dünyadaki
s›ralamam›z
1990–2000 döneminde 20 basamak bir-

Kopernik (1473 - 1543)
den s›çrayarak 41. likten 22. li¤e yükselmifltir. Bu çarp›c› yükselifl, dünyan›n en
yüksek üçüncü art›fl h›z› olarak sürmüfl
ve 2003 y›l› sonunda 21. li¤e 2004 sonunda 20. li¤e ulaflm›flt›r. As›l çarp›c›
olan 1990’da dünya toplam›ndaki yay›n
pay› % 0.16 iken bunun yaklafl›k 6 misli
art›flla 2003’te % 0.99’a, 2004’te ise %
1,1’e ulaflm›fl olmas›d›r.
Bafllang›çta özellikle üniversitelerimizde yap›lan temel araflt›rmalar› desteklemek fleklinde bafllam›fl olan Akademik Ar-Ge Projelerini destekleme etkinli¤inin en önemli yarar›, Ar-Ge projesi
yapma kültürünün geliflmesi ve yerleflmesi olmufltur. Bu geliflme projelerin say›s› ve kalitesinin büyük ölçüde art›fl›nda
kendini göstermektedir. Biriken özgüvenle, 2000 y›l›na ulafl›ld›¤›nda uluslararas› alana aç›l›m hem proje iflbirlikleri,
hem de uluslararas› yay›n olarak gerçekleflmifltir.
4. Bu ba¤lamda gerçeklefltirdi¤imiz
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çok önemli bir s›çrama TÜB‹TAK öncülü¤ünde sürdürülen müzakere, bilgilendirme, e¤itim ve yap›lanma çal›flmalar› sonucunda ülkemizin AB Araflt›rma-Gelifltirme 6. Çerçeve Program›na bafl›ndan
itibaren kat›l›m›d›r.
TÜB‹TAK’›n haz›rlad›¤› kat›l›m›n mali yükümlülü¤ünün, program›n özelde ülke bilim-teknoloji sistemine, genelde ülke kalk›nmas›na yapaca¤› katk›lar› irdeleyen rapor esas al›narak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 15 Nisan 2002
tarihinde gerçeklefltirilen 8. Toplant›s›’nda AB’nin Araflt›rma ve Teknolojik
Gelifltirme alan›ndaki 6. Çerçeve Program›na bafllang›çtan itibaren kat ›l›nmas›na karar al›nm›flt›r.
Mutabakat Zapt› 29 Ekim 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanm›fl ve imzalanan Mutabakat Zapt›’n›n Bakanlar Kurulu taraf›ndan onaylanarak 9 Ocak 2003
tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanmas›yla Türkiye’nin Alt›nc› Çerçeve Program›na kat›l›m› resmiyet kazanm›flt›r.
Bu noktada bir fleyin özellikle alt›n›
çizmek isterim. AB ile tarama süreci “Bilim ve Araflt›rma” konusu ile bafllat›lm›flt›r ve pürüzsüz bir flekilde ve h›zla tamamlanm›flt›r. Bu alan›n (bafll›¤›n) hükümet taraf›ndan AB ile uyumu sa¤lam›fl
en geliflkin alan olarak belirlendi¤i ve dolay›s› ile AB ile en rahat ve sorunsuz görüflülecek alan olarak da seçildi¤i anlafl›lmaktad›r. O zaman flu soruyu sormak
bir gereklilik oluyor. Ülke Bilim ve Araflt›rma sistemini 1990 Kas›m›’ndan bafllayarak ola¤an üstü bir emekle AB bilimaraflt›rma sistemi ile “entegre olabilecek
geliflmifllik düzeyine” tafl›m›fl insanlar›
Kurumdan hukuk d›fl› yollarla tasfiye etmekle yetinmeyip onlar› karalamak ve
mahkemelerde süründürmek vicdanlara
s›¤acak bir fley midir?

7. Bilim ve Türk Ayd›nlanmas›
O dönemde gelifltirdi¤imiz pek çok
program›n ç›¤›r aç›c› etkileri oldu¤unu
düflünüyorum bu konudaki en çarp›c› örnek internettir. ‹nternet projesi benim
bizzat bir proje yöneticisi gibi taraf oldu¤um bir ifltir. Bütün inkâr gayretlerine

karfl›n, bütün yapt›¤›m›z di¤er önemli
katk›lar› da bir tarafa b›rakal›m, internetin Türkiye’ye getirilmesi bile tek bafl›na
tarihe geçmeye yeter diye düflünüyorum.
Hayatta en hakiki mürflit gerçekten
bilimdir. Zira bilim güçtür, gönençtir. Bilimde ilerlemeyen ülkelerin geliflmesi
mümkün olmam›flt›r. Bugün en üst düzey toplumlarla sosyal ekonomik siyasi,
askeri ba¤lamda bütün güç faktörlerinin
hep bilimle, bilimin do¤al sonucu teknolojiyle el ele gitti¤ini hat›rlarsak o zaman
ak›ll› ülkelerin bilimin önüne engel koymamalar› gerekir.
16.yy’a bakarsan›z o zaman ki dünyan›n merkezi Avrupa. Avrupa’n›n do¤u
ucunda büyük bir güç var: Türk-Osmanl› devleti. Bat›’da da Fransa, Kutsal Roma ‹mparatorlu¤u, Avusturya Macaristan ve biraz daha yenilerde ‹ngiltere var.
Bu ülkelerin geliflmifllik ba¤lam›nda bir
karfl›laflt›rmas›n› yapal›m. Ekonomik, siyasi, askeri, uygarl›k ve e¤itim perspektiflerinden bak›ld›¤›nda her fley birbirine
benziyor. Bizde camiler, onlarda katedraller var. Onlar›n askeri gücüyle bizim
gücümüz eflit gibidir. Savafllarda bazen
onlar kazan›yor, bazen biz; ancak bafllang›çta daha çok biz kazan›yormufluz.
‹flte Orta Ça¤’dan önceleri üniversitelerde okutulan bilimler de benzer. ‹dari yap›lanma da ekonomi de benzer. Peki
sonra 18-19 yy’a gelince aleyhimize ortaya ç›kan bu büyük fark›n nedeni ne?
200–300 y›l önce her fley dengeli iken
ne olmufl? Bunu matbaaya ba¤layanlar
da var. 1453’te biz ‹stanbul’u kuflatt›¤›m›z zaman gelifltiriliyordu matbaa. Takibeden 50 y›ll›k dönemde 20 milyon kitap
bas›lm›fl. ‹ncil’i Almanca basmalar› reform hareketine neden olmufl. Daha
sonra Galileo’nun kitaplar›n›n ‹talyanca
olarak bas›lmas› bilimsel devrimin halk
kitleleri aras›nda yay›lmas›nda büyük bir
rol oynam›fl vs. vs… Matbaa bize yaklafl›k 300 y›ll›k gecikme ile ve kanl› bir gerici ayaklanma sonucunda sonlanan Lale Devri’nde gelebilmifl. Ama bilimdeki
gecikmenin as›l nedeni bu mu? As›l gecikme o de¤il diyor Erdal ‹nönü. Baflka
bir gecikme söz konusu. Bilimi halka

yaymak için bilimin halka ucuz ve kolay
da¤›t›lmas› gerekiyor; burada matbaa
kuflkusuz çok önemli. Ama ondan daha
ciddi olan› o s›rada Avrupa’da gerçekleflen bilimsel devrimin ve ayd›nlanma hareketinin Osmanl› taraf›ndan görmezden
gelinmesi ve bu büyük devrimlerin Türkiye’yi nüfuz edememesi. Peki, bu büyük
devrimlerin bat›ya kazand›rd›¤› ne ki
aradaki uçurum aleyhimize bu kadar art›yor. Avrupal› araflt›rma-gelifltirme ile
özgün ve yeni bilimsel bilgi üretme yollar›n› ö¤renmifl. Teknoloji geliflebilmifl.
Hem halk›n sosyal gönencini ve hem de
askeri gücünü art›rd›¤› için, Osmanl›n›n
bunlar karfl›s›nda bafl etme gücü giderek yok olmufl. Peki, bunun ne zaman
fark›na varm›fl›z? Bafllarda savafllardaki
yenilgiler üzerine zaman›n devlet adamlar› paray› ver karfl›l›¤›n› al der gibi yeni
silahlar alm›fllar. Yeni bilgi üretmek yerine var olan teknoloji ürünlerini transfer
ederek devletin y›k›m›n› geciktirebileceklerini düflünmüfller ama yan›lm›fllar.
Yeni bilgi ve teknoloji üretebilmenin yaflamsal oldu¤u ne zaman fark edilmifl.
1933 Atatürk Devrimi’nde bilimsel araflt›rma özgün ve yeni bilgi üretme fikri ilk
defa Türkiye’nin gündemine resmen girmifl. Türkiye’nin ça¤dafll›¤a gözünü açabilmesi Cumhuriyet devrimleri sayesindedir.
Çok ilginçtir. Günümüzde içimizden
görünen birtak›m “bilim insanlar›” da bütün bunlar› görmezden gelip bilimde az
geliflmiflli¤imizi Tevhidi Tedrisat Kanununa ba¤lama noktas›na vard›rabiliyorlar
aymazl›¤› ve inkârc›l›¤›. Türkiye’nin en
temel sorunu belki de bu “ayd›n” aymazl›¤›d›r. fiimdi bu büyük Atatürk devrimleri döneminden ve özgürlükçü anayasadan yola ç›kan 60’l› y›llar›n ayd›nlanma
döneminin en önemli ürünlerinden biri
TÜB‹TAK’t›r. 1933’te yanan devrim ateflini 64’teki kuruluflu ile Türkiye’yi bilimin
yol göstericili¤iyle ça¤dafl uygarl›k düzeyine tafl›maya çal›flan ve bunlar›n yan›
s›ra çok önemli görevler de üstlenmifl
olan bu kurum tamam›yla siyasetin kontrolü alt›na al›narak bütün bu özelliklerden mahrum b›rak›lm›flt›r ve böylece de
bilimin odak kuruluflu olmaktan ç›km›flt›r.
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Bu kurumun kuruluflundan beri ç›kan
bir dergisi var. Bizim dönemimizde, 90’l›
y›llarda o dergiyi ça¤dafl normlara kavuflturduk.
Orta ö¤renim dönemimde Samsun
oldukça küçük ve hofl bir kentti; ancak
henüz toplu tafl›ma araçlar› yoktu. Dolay›s›yla oldukça uzun say›labilecek bir
mesafeyi yayan gider gelirdik. Yolumuzun üzerinde MEB yay›n evi vard›. O yay›n evine her okul dönüflü mutlaka u¤rard›m. Bu sayede 10’lu yafllarda Platon’dan Rousso’ya, Voltaire’e, Poincare’ye pek çok antik ve ayd›nlanma filozof
ve bilim insanlar› ile tan›flma flans›n› buldum. Bir gün elime f›rsat geçerse bunun
benzerini yapabilir miyim hayalini kurard›m hep. Y›llar sonra TÜB‹TAK yönetiminde görev almamla böyle bir f›rsat›n
do¤du¤unu hemen anlad›m. H›zla TÜB‹TAK popüler bilim kitaplar›n› ç›karmaya
bafllad›k. Bu kitaplarla bilimin tabiat› gere¤i tamam›yla özerk ve ba¤›ms›z bir yap›lanma ve yaklafl›mla en son bilimsel
geliflmeleri popüler bir dille anlatan kitaplar arac›l›¤›yla Türk halk›na duyurmaya bafllad›k. Repertuar›m›zda ideoloji,
önyarg› ve dogmaya yer yoktu; yaln›zca
evrensel ça¤dafl bir bilim vard›. Bir gün

de¤erli bir dostum Hirsch’in daha önce
bas›lm›fl an›lar›n› getirdi. Kitap bir zamanlar Türk Hukuk Derne¤i taraf›ndan
s›n›rl› say›da bas›lm›flt› ve art›k piyasada bulunmuyordu. ‹lk bak›flta programa
do¤rudan uymaz gibi görünse de, Atatürk devrimlerinin bu önemli aktörünün
Türk okuyucusuna ulaflt›r›lmas›n› bir görev bilerek bu de¤erli eseri popüler bilim
kitaplar› serimizde bast›rd›k. Yaflar Karayalç›n hocam›z Türk Hukuk Derne¤i’nin emekli baflkan›yd›. ‹lk bask›s›
onun zaman›nda yap›lm›fl. Yay›n haklar›n› ondan ald›k. Hukuk bir ülkenin omurgas›d›r. Di¤er omurga da etik ve ahlak.
Bu omurgalar olmazsa bir toplumda hiçbir fley do¤ru dürüst yürümez. Biz tüm
çal›flmalar›m›zda do¤ru ve dürüst olmay› temel ilke edindik ve bunun kamuoyunda bu flekilde kabulünü de kararl›
duruflumuzla sa¤lad›¤›m›z› düflünüyorum. Çünkü bilim evrenin iflleyifline ve
yap›s›na iliflkin do¤ru bilgiler kümesidir.
Dolay›s› ile bu bilgiler sadece ak›l yürütmeyle ç›karsanan bilgiler de¤il, gözlem
ve deneyle toplanm›fl, test edilmifl, s›nanm›fl ancak gözlem ve deneyle yanl›fllanabilecek bilgiler kümesidir. Bizim
objektif yay›n program›m›z içinde koz-

molojiden evrim teorisine, bilim tarihine
ve hukuka kadar her konuya yer vard›.

8. Bilimde sansür
2003’ ten beri pek çok kereler yaz›p
söyledi¤im gibi ve pek çok ayd›nl›k kafal› insan›n da yazd›¤› gibi, meseleyi yaln›zca Bilim Teknik Dergisi kapsam›nda
15 sayfal›k evrim yaz›s›n› sansürlemek
olarak görmek k›s›r bir bak›fl olur; büyük
resme bakmak onu görmek gerek. May›s 2003’te bafllay›p 2004’ün Ocak ortas›nda tamamlanm›fl olan TÜB‹TAK operasyonuna global olarak bakmak laz›m.
Bu a¤açlara odaklan›p orman› görememek demektir. Bugün bu Darwin Özel
say›s› üzerinde yap›lan tart›flma a¤aca
bakmakt›r. Ben Türk ayd›nlar›n› ormana
bakmaya davet ediyorum. Bunu neden
yapal›m ki, hala umut var m›, diyenler
kuflkusuz olacakt›r. ‹nsan yaflad›¤› sürece umut hep vard›r. Hep beraber ayd›nl›k bir gelece¤e umutla bakmak istiyoruz.
Bilim ve Ütopya: Bilim kurulunun
seçti¤i bir baflkan›n makam›na seçilmemifl biri atan›r. Birileri bu görevi bir bilim
adam› s›fat›yla kabul ediyor. Sizce bu

TÜB‹TAK Yönetimi Bilimi Yasaklam›flt›r!
TÜB‹TAK Yönetimini ‹stifaya Ça¤›r›yoruz!
Charles Darwin'in do¤umunun
200., "Türlerin Kökeni" adl› baflyap›t›n›n yay›mlanmas›n›n 150. y›ldönümün-

de, UNESCO'nun "Darwin Y›l›" olarak
ilan etti¤i 2009 y›l›nda, TÜB‹TAK Darwin'i sansürledi. TÜB‹TAK'›n kuruldu¤u
1963 y›l›ndan beri
yay›n hayat›n› sürdüren Bilim ve Teknik dergisine, Mart
2009 say›s›n›n bas›m aflamas›nda
müdahale
edilerek,
Darwin'e

iliflkin bütün yaz›lar dergiden ç›kar›ld›
ve derginin kapak konusu de¤ifltirildi.
Bu, ülkemiz ad›na ve bilim toplulu¤umuz aç›s›ndan Cumhuriyet tarihimiz
boyunca yaflad›¤›m›z en YÜZ KIZARTICI olaylardan biridir. Ülkemizde bilimin gelifltirilmesi ile görevli bir bilim kuruluflu, temel görevi gençler aras›nda
bilimsel düflüncenin yayg›nlaflt›r›lmas›
olan dergisinde, Ortaça¤'a özgürlük tan›mak için bilimi yasakl›yor. Bu tutum,
bütün bilim insanlar›m›z›, Vatikan'›n bile "Darwin" toplant›s› düzenleme noktas›na geldi¤i bir dönemde, uluslararas› ortamlarda kendi meslektafllar›n›n
karfl›s›nda hiç hak etmedikleri bir biçimde boynu e¤ik b›rakacak bir tutumdur. Bundan daha da yüz k›zart›c› ola-
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davran›fl bir bilim adam›na yak›fl›r m›?
Öncelikle bilim camias›na bu kadar
tepkisiz kalmak elbette yak›flmazd›. fiu
aflamada, flu küçücük olay ba¤lam›nda
verdi¤i tepkilerin bir benzerini veya küsurat›n› iflin bafl›nda verseydi belki bu
noktalara gelinmezdi (burada bilimi sansür etmeye küçük demiyorum; onun arkas›ndaki iç idari hesaplaflmaya küçük
diyorum). Türk camias›nda birkaç köfle
yazar› ve (dosyalar› çocuklar›ma onur
belgesi olarak miras b›rakaca¤›m ve)
de¤erli bilim adam› arkadafl›m Celal
fiengör bafl›n› belaya sokmak u¤runa
köflesinden bana destek verdi. Bizden
her zaman tarafs›z ve adil ve hizmet gören üniversite meslektafllar›m›z›n hemen hepsi sessiz kalmay› kendilerince
uygun görmüfllerdir. Madalyonun öbür
taraf›nda da bu siyasallaflma sürecinin
aktif kat›l›mc›lar›, yani söyledi¤iniz ba¤lamda yerimizi alanlar var. Bunun hukuken ne denli tart›flmal› oldu¤u bir yana,
herhangi bir etik ilkesi de ba¤dafl›r oldu¤unu söylemek herhalde mümkün de¤ildir.
Ben inan›yorum ki baz› kifliler makamlara, baz› makamlar da kiflilere fleref

cak tek fley, bu durumun kabullenilerek
TÜB‹TAK yönetiminin görevine devam
etmesi olacakt›r.
B i z i m
Cumhuriyetimiz, bilimi
kendine temel alarak
kurulmufl bir
cumhuriyettir.
Cahit
Arf'lar›n ve
Erdal ‹nönü'lerin kurdu¤u TÜB‹TAK, ülkemizin bilim gücünün inflas›na ve yetenekli gençlerin bilim gücümüze dahil edilmesine

verirler. Ben bilimsel muktesebat›m itibar›yla oturdu¤um koltukta fleref verdi¤ini düflünen insanlardan›m. Bu tevazu limitini biraz zorlasa da bunun do¤ru oldu¤unu biliyorum. Baz› insanlar salt talimat verirler, baz›lar› da makamlar› eflitler aras›nda koordinasyon yeri olarak
görür ve herkes kadar ve herkesle birlikte de iflin içine girerler. Ben ifli yapt›rmak
kadar, belki de daha çok do¤rudan ifl
yapmaya özen gösterdim. Çok elit, iflinin
ehli, düzgün insanlardan oluflan bir ekibimiz oldu¤u için, bu yaklafl›m›mdan da
hiç bir rahats›zl›k duymad›m.
Bilim ve Ütopya: Siz kendinizden önce Türk bilim adamlar›n›n Türkiye’ye katk›lar›n› anlatt›n›z. Erdal ‹nönü’leri, Feza
Gürsey’leri. Onlar halk› ayd›nlatmak ve
bilinçlendirmek istiyorlard›. AKP Türk
halk›n›n ayd›nlanmas›ndan, bilinçlenmesinden mi korkuyor?
Ben bu siyasi konular› çok fazla bildi¤imi söyleyemem. Bildi¤im bir fley varsa, bilim do¤ruluktur, bilim ayd›nl›kt›r.
Ayr›ca bilim güçtür; bilim uyan›kl›kt›r. Yani bilimsel bilgiyle donat›lm›fl insanlar
uyan›k insanlard›r. Her fleyi ak›l süzgecinden geçiren, körü körüne inanmayan

çok önemli katk›larda bulunmufl bir kuruluflumuzdur. TÜB‹TAK, Atatürk döneminin bilimsel
at›l›m›n›n
1960'lar
sonras›nda
sürdürülmesinde
bir köprü
ifllevi görmüfltür. Bugün böyle
bir geçmifle
sahip bu bilim kurulufl u m u z d a
bilimden
vazgeçmek
demek,
Cumhuriyetimizi
toptan Ortaça¤'a teslim etmek demektir. Üstelik

ak›lc› insanlard›r; dolay›s› ile kolayca aldat›lamaz ve yönlendirilemezler. Demek
ki evrensel anlamdaki demokrasi için de
bilim laz›md›r. Bilimsel ayd›nlanmayla
bilgilenmifl insanlar› küçük menfaatlerle
do¤ru yoldan çeviremezsiniz. Onlar vicdanlar›yla ak›llar› aras›ndad›rlar, vicdanlar›yla cepleri aras›nda de¤il. Akl›yla
do¤ruyu de¤erlendirip vicdanlar›yla insanlara sevgiyle yaklaflmay› bilirler.’’ben
bir çuval kömür alay›m da ülkeme ne
olursa olsun’’ diye düflünmezler. Dolay›s›yla bilimsel bilginin ayd›nl›¤›n› keserseniz toplumu kolay kontrol edilir hale
getirirsiniz.
Darwin de bu bilimsel paketin içinde.
Bir Kopernik Devrimi vard›r ki bilimsel
devrimin simgesidir. Devrim yapan kitab›
ancak 1543 y›l›nda bas›lm›flt›r. Herhalde
zulüm görece¤i korkusuyla kitab›n bas›m›n› 20 y›l geciktirmifltir. Tarihin en büyük kefliflerinden biri olan, yeni bir ç›¤›r
açan bilimsel devrimi bafllatan bu kitab›n
arkadafl› ve yay›nc›s› Osiander taraf›ndan yaz›ld›¤› san›lan önsözünde özür dileme anlamda, küçülten bir ifade de vard›r.” Bu sadece bir modeldir asl›nda diyor. Ben böyle düflünüyorum ama herkes de böyle inanmak zorunda de¤ildir.
biz, kendi Ortaça¤›'nda, Türk-‹slam
co¤rafyas›nda her alanda bilimsel geliflmelere imza atarak yaratt›¤› birikimle Bat› Rönesans›na temel oluflturmufl
bir geçmiflten geliyoruz. Biruni'ler, Câh›zlar, ‹hvan-› Safâ'lar, ‹bn Tufeyller,
evrim kavram›n›, geçmiflten de devrald›klar› birikimle keflfetmifl ve Darwin'in
düflünsel öncüllerini oluflturmufllard›r.
ABD içindeki odaklardan dünyaya yay›lan Darwin sansürünün, ülkemizde
bilimi teslim etti¤i Ortaça¤ da, asl›nda
Vatikan'›n Ortaça¤›'d›r. Üstelik Vatikan'›n Darwin toplant›s› düzenledi¤i bir
y›lda, Vatikan'dan da daha Vatikanc›
olarak.
Ülkemizdeki tüm üniversiteler, bütün bilim kurulufllar›m›z ve tek tek her
bilim insan›m›z, TÜB‹TAK'›n bu sansürüne karfl› ç›karak bilimi savunmak göreviyle karfl› karfl›yad›r. Bilimi üretmek,
ö¤retmek, uygulamak ve gelifltirmekle
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Herkes istedi¤ine inan›r.” Korkular›nda,
kayg›lar›nda ne kadar hakl› oldu¤unu
onun fikrini dünya çap›nda bir misyoner
olarak dolaflarak yaymaya çal›flan Giordano Bruno’nun bafl›na gelenler kan›l›yor. Bruno engizisyonun a¤›r iflkencelerden sonra 1 fiubat 1600 fiubat›nda Roma’da yak›larak katlediliyor. Devrimin temel ö¤esi dünya merkezli bir evren modelinden günefl merkezli bir evren modeline geçifl. ‹nsan art›k evrenin merkezi olmaktan ç›k›yor. Kopernik’in evrenin
yap›s›na iliflkin bafllatt›¤› ilk ad›m Galileo’dan Newton’a kadar 150 y›ll›k süreçte dünya üstündeki cisimlerin hareketini
ve gök cisimlerinin hareketlerini belirleyen bilimsel kanunlar gelifltiriliyor. fiimdi
diyebilirsiniz ki bunu bilse ne olur bilmese ne olur? Bilmese de olur tabi. Vücudundaki her 10 kiloya karfl›l›k 10 üzeri
27 atom oldu¤unu da bilmese olur. Evrenin ›fl›k h›z›yla genifllemekte olan bir yap› oldu¤unu da bilmese olur, evrenin
13,7 milyar y›l önce büyük bir patlamayla olufltu¤unu bilmese de olur. Dünyan›n
4,5 milyar y›l önce olufltu¤unu bu günefl
sistemiyle beraber insan ve insans›lar›n
atalar›n›n dünya üzerinde 1,5 milyar y›l
önce yürümeye bafllad›¤›n› da bilmese

olur. O zaman hiçbir fley bilmese de olur,
sadece günlük hayat›nda kar›nlar›n› doyurup, akflamlar› da TV karfl›s›nda uyuflturulan yarat›klar haline gelebilir. Ama
insan bu de¤il ki. Yenidünya düzeninde
uyutma yöntemiyle insanlar bütün bunlara ald›rmaz, bilmek istemez hale getirilmeye çal›fl›l›yor. Bunda kuflkusuz kitlelerin suçu yok. Siz halka bu bilgileri sunacaks›n›z. Bunlar› hiçbir fley de¤ilse insan›n do¤adaki en geliflmifl bir varl›k oldu¤unu düflünerek vermemiz laz›m. Bu
denli derin bilgilerle donanm›fl sürekli
akl›n› kullanan ak›lc›l›¤a her zaman baflvuran insan›n çok kolay kand›r›lamayan,
yönetilemeyen bir unsur oldu¤unu göz
ard› etmemek gerek. Demokrasi, bir toplumu bu toplum taraf›ndan devredilen
yetkilerle onlar ad›na yönetmekse bu
toplumu oluflturan bireyleri bazen dur diyebilme ba¤lam›nda hak sahibi olarak
da görmek için bilime ihtiyaç vard›r.

görevli bilim kurulufllar›nda, bilimin mi,
yoksa bilim d›fl›n›n m› esas al›naca¤›
diye bir seçim söz konusu de¤ildir. Bilim kurulufllar›m›zda, "demokrasi"
ad›na, bilime ve bilim d›fl›na eflit muamele yapma hakk› yoktur. Bilim insanlar›m›z›n önünde e¤ilece¤i tek
fley, hakikattir. Bilim, ülkemizin ve ulusumuzun gelece¤ini kurmada en
önemli arac›m›zd›r. Bilimden vazgeçmek demek, bir gelece¤e sahip olmaktan vazgeçmek demektir. Bu nedenle, biz, tüm bilim insanlar›m›z›,
üniversite rektör, dekan ve senatolar›n›, bilim kurulufllar›m›z›n yönetim ve
bilim kurullar›n›, bilim ad›na göreve,
bilimi savunmaya davet ediyoruz.

r›n TÜB‹TAK yönetimine getirilmesinde
dolays›z ya da dolayl› sorumlulu¤u

Ortaça¤ ad›na bilimi yasaklayan
bir anlay›fl›n, bir bilim kuruluflumuzun
yönetiminde bir gün bile daha fazla
kalmas›na izin verilemez. Uygulanan
sansürde ve bu sansürü uygulayanla-

Bu birinci ad›m›ndan sonraki en büyük ikinci ad›m, tabi bu cans›z evrene
yönelik geliflmeydi, bu Kopernik devrimi
do¤an›n iflleyiflini, ad›mlardan biri de
canl› evrene iliflkin Darwin’in devrimidir.
Darwin’in de Kopernik’e benzeyen bir
ikilemi var. O da Beagle gemisi ile yapt›-

¤› büyük geziden toparlad›¤› malzemeleri bilim ahlak›na sahip olan bir insan
olarak binlerce on binlerce kez s›nama
deneme gibi bir çaba içine girmesi. Fark›nda ne kadar büyük radikal o zamana
kadar al›fl›lm›fl olan bilimsel paradigman›n Kopernik gibi 20 sene keflfinin üzerinde oturduktan sonra 1859’ da türlerin
kökeni üzerine olan eserini yay›ml›yor.
Darwin günümüzün popüler söylemiyle bilimsel bir paradigma kurdu denilebilir mi denilemez mi? Bilimsel bilgi
gözlemle deneyle toparlan›p sistematize
edilir. Kendi içinde bir bütünsel ve mant›ksal tutarl›l›k içine konulur. Gözlem ve
deneyle do¤rulu¤u s›nan›r da s›nan›r.
Ancak yine gözlem ve deneyle yanl›fllanabilecek bir niteli¤e sahipse bilimsel
bilgi olur. Darwin zaman›nda bugünkü
bilim ve teknolojik olanaklara sahip olmad›¤› için fikrinin tam bir bilimsel teori
niteli¤i kazand›¤› söylenemez. fiimdi günümüz perspektifinden bak›ld›¤›nda,
“gözlem ve deneyle sa¤lanm›fl bilgilerin
belli bir mant›k ve bütünsellik çerçevesinde bir araya konmufl, sürekli s›nanm›fl ve bilimsel olarak yanl›fllanabilir nitelikte oldu¤u söylenebilir mi?

olanlar›, kendilerini hâlâ bilim saf›nda
görüyorlarsa, ulusumuzdan ve bilim
toplulu¤umuzdan derhal özür dilemeye
ça¤›r›yoruz. Bizlerin, bilim ad›na bu sorunun sonuna kadar takipçisi olaca¤›m›z› bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna ilan ederiz.
Prof. Dr. Semih Koray (Bilim ve Ütopya Kooperatifi Baflkan›), Prof. Dr. Alpaslan
Ifl›kl› (TÜMÖD Genel Baflkan›), Gani Bayer (Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yay›n
Yönetmeni), Refik Saydam (MÜZED Genel Baflkan›), Yüksel Ad›belli (E¤itim-‹fl
Genel Baflkan›), fienal Sar›han (Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i), Prof. Dr. Naki Selmanpako¤lu (Hac› Bektafl E¤itim ve Kültür
Derne¤i), Osman Y›lmaz (TGB Genel
Baflkan›), Suay Karaman (ADD Genel Sekereteri), Osman Azmi Barut (Yüksek Kimyager, Akademisyen, E¤itimci- Türk Fizik
Derne¤i Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi), Prof. Dr. Aykut Kence, Prof. Dr. Sina Akflin, Prof. Dr. Ifl›k Bökesoy, Prof. Dr.
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Bunun bilimsel bir teori oldu¤unun
kan›t› dünyada flu aflamada bu konudaki bilimsel üretim frekans› çok yüksek
oluflundan görülebilir. Darwin ve evrim
konusunda yay›nlanm›fl y›ll›k uluslararas› bilimsel makale l say›s› 25 bin civar›nda. Dünyan›n en seçkin bilim kurumlar›nda hakk›nda y›lda 25 bin makale yaz›lan bir konuyu “yüzy›l önce ölmüfl adam›n gelifltirdi¤i bir teori” diye küçümsemeye çal›flmak do¤ru bir davran›fl de¤ildir. Hem bunun sansür oldu¤unu kabul
edeceksiniz hem de bunu bu flekilde gerekçelendirmeye çal›flacaks›n›z. Ne yaparsan›z yap›n Darwin’in teorisi bilimsel
bir teoridir. Yani bir tak›m kiflilerin yak›flt›rmalar›yla “alt taraf› teori” denen fleylerden de¤ildir.
fiimdi evren anlay›fl›m›za yönelik elimizde baflka neler var, onlar› k›saca
özetleyelim. Darwin’den 20–30 sene
sonra Maxwell’in elektromanyetik teorisi
ortaya ç›k›yor. ‹lk birleflik alan teorisi
olan bu teori manyetizma ile elektri¤i birlefltiriyor. 1900’lerin bafl›nda ise Einstein’›n özel görelilik teorisi istatistik-mekanik ve kuantum teorisi ile ilgili ilk ad›mlar›n› ve Einstein’›n 1917’de getirdi¤i mak-
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ro evreni anlayan genel görelilik teorisini
görüyoruz. Einstein’›n bu zor teorisinin
kabulü 1920’li y›llarda günefl tutulmas›
s›ras›nda yap›lan Merkür gezegeninin
yörüngesindeki ufak bir sapman›n do¤ru
bir biçimde hesaplanmas› (ki Newton
mekani¤i ile aç›klanam›yordu bu sapma)
ve gözlemle uyuflmas›ndan sonra bir teori olarak kabul edilmifltir. Do¤rudur, sadece ak›l yürütmeyle ortaya ç›km›flt›; fakat deney ve gözlemle do¤ruland›. Bugünkü bilimsel paradigmam›z› özetleyelim: Makro evrenle 10 üzeri 30 cm aras›
ile 10 üzeri eksi 20 cm aras›ndaki mikro
evrenin tümünü do¤ru bir flekilde aç›klayan kuantum alan teorisinden (standart
model) genel çekim teorisine kadar uzanan bir bilimsel paradigmam›z var. Bu
cans›z evrenin paradigmas›d›r. Canl›lar
evrenini aç›klayan evrim teorisi de Darwin’le bafllay›p ondan sonra binlerce on
binlerce kez incelenmifl, test edilmifl, iyilefltirilmifl ve bugüne tafl›nm›flt›r. O halde afla¤› yukar› 200 y›l öncesi düflleyemeyece¤imiz kadar, parças› oldu¤umuz
evrene iliflkin, bütün bilgilere sahibiz.
Türkiye’ye düflen bu bilim yar›fl›nda h›zla ön s›ralarda yer almak ve buna katk›
yapmaya ve bir tak›m özgün bilgiler üret-

meye bafllamakt›r.
Bu neden gereklidir? Unutmayal›m ki
bir kilo uydunun fiyat› 100 bin dolar, bir
kilo klasik makinenin, otomobilin fiyat›
10 dolar. Aradaki fark bu o uydudaki en
son üst düzey teknolojinin içine girmifl
olan bilimsel bilgiyi gelifltiren AR-GE
harcamalar›n› dolayl› olarak karfl›lamak,
finanse etmek için ödenmektedir. O halde biz ya onlar›n hurdaya ç›karacaklar›
teknolojileri, demir-çelik, otomobil gibi
transfer edip neredeyse s›f›r katma de¤erle bunlar› üretip pazarlar›z. Böylece
Türkiye’yi de çevresel ekolojik ba¤lamda
bir tak›m potansiyel felaketlere de maruz
b›rak›r›z. Ya da en 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 belirleriz. O noktaya ulaflmak her halde o kadar kolay de¤il. Ancak Finlandiya örne¤ine bak›ld›¤›nda
bunun hiç de olanak d›fl› olmad›¤›n› görürüz. Finlandiya bugünkü geldi¤i noktayla bu dedi¤imi kan›tlayan en iyi örnektir. Burada en büyük görev üniversitelere ve TÜBITAK gibi kurumlara düflmektedir.
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