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RTE’nin dört çocuk isteme gerekçesi:
“Bize emek, sermaye vs. öğrettiler. Ama bunun başında insan gelir.
Bir çocuk iflas, iki çocuk iflas demektir. Üç çocuk olursa yerinizde sayarsınız.”
“TÜBİTAK’ta, bilim ve teknoloji politikası tasarımıyla uğraştığım 90’lı yılların ikinci
yarısında, yaptığım işi söylediğim pek çok kişi, bir an düşünüp, Türkiye’nin gerçekten bir
bilim ve teknoloji politikası mı var, diye sormuştur. Böyle bir politikanın olduğunu çok zor
anlatabilmişimdir. Çoğunun ikna olmadığını; bu ülkede, bu tür bir işle uğraşan birini de,
‘nafile (yararsız) kilisenin beyhude (boşuna uğraşan) zangocu’ olarak gördüklerini biliyorum.
“Şu anda farklı bir çatı altında, farklı bir açıdan da olsa, bu ‘nafile’ işle ilgilenmeyi
sürdürüyorum. Üstelik, Sayın Orhan Bursalı’nın önerisiyle, CBT okuyucularını, ülkemizin ve
bir karşılaştırma olanağı vereceği için başka ülkelerin bilim ve teknoloji politikaları ile daha
çok ilgilendirme denemesini de göze alarak...”
6 Mayıs 2000 tarihli CBT’de yayımlanan ilk yazıma bu satırlarla başlamışım. O tarihten bu
yana yazmayı sürdürüyorum. 12 yılı geçmişim. Bugünkü yazım 500’üncüsü…
90’lı yıllar, sanayi kuruluşlarını ARGE yapmaya, yenilikçiliğe (inovasyona) teşvik için,
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı destek programlarının yürürlüğe konduğu bir
dönemdir… Eğer bugün, ürün geliştirmeye, üretim yöntemini iyileştirmeye, yenilikçi
tasarımlar ortaya koymaya çalışan bazı sanayi kuruluşları ortaya çıkmışsa, bunu o destek
programlarını tasarlayıp uygulamaya koyan kadronun basiretine ve yine o yıllarda,
sanayicileri, bu destek programlarından yararlanmaya ikna etmek için bütün ülkeyi dört
dönen, TÜBİTAK’tan, TTGV’den bir avuç insanın çabasına borçluyuz. Ya da bugün,
bulundukları kuruluşu, sermaye yapısı nedeniyle, kolay kolay öyle bir noktaya
getiremeyeceklerini bildikleri hâlde, tasarım geliştirmeye, ARGE’ye yönlendirebilmek için
çaba gösteren teknokratlar, mühendisler varsa, onlara bu motivasyonu kazandıran ortamın
oluşmasında yine o kadroların payı olduğu yadsınamaz.
Herhâlde biliyorsunuz; o kadrolarda yer alan insanların önemli bir bölümü, hattâ içlerinden
bazıları liyâkatten, adanmışlıktan çok daha farklı ölçütlerle hareket eden, kadir bilmez
yöneticiler tarafından çalıştıkları kurumlardan dışlanmalarına rağmen, bugün de misyonlarını
sürdürüyorlar. Ve elbette, zaman içinde, bilim ve teknolojide yetkinleşmenin yaşamsal
öneminin farkına varan, bunu öğrenen daha pek çok yurtsever de onların açtığı yolu izliyor.
Ama görülen o ki, Türkiye, bütün bu çabalara rağmen bilim ve teknolojide, kayda değer bir
ilerleme kaydedemedi. Bu bir yana, din merkezli bir düşüce sisteminin ülkede egemen
kılınmak istenmesi geleceğimizi daha da karartır oldu. Ülke, güçlenmenin yolunu bilimde,
teknolojide, sanayide yetkinleşmekte ve böylece ekonomiyi, toplumsal gelişmeyi ve ulusal
savunmayı sağlam bir temele oturtmakta değil bolca üreyerek çoğalmakta görenlerin elinde…
Tutulan bu yolun yol olmadığını bilenler için zaman siyasî mücadeleyi yükseltme ve fikren
çoğalma zamanı... Bursalı’nın, ‘söyleyecek sözün varsa o zaman otur yaz kardeşim’
kışkırtmasıyla ve onun adını koyarak açtığı bu köşede yayımlanan yazıların, daha geniş bir
çevrenin bilim ve teknoloji politikasıyla, bu politikanın kapsadığı meselelerle daha yakından
ilgilenmesine, tutulan yolun yanlışlığını görmesine az da olsa bir katkısı oldu mu, bunun

takdiri CBT okurlarına ait… Ama bilebildiğim kadarıyla bu köşede dile getirilenleri paylaşan
epeyce insan var. O insanların var olduklarını ve fikren çoğaldığımızı gösterebilecekleri bir
imkân var, şimdi. Bursalı’dan aldığım destekle bu kez ben o insanlara sesleniyorum:
Biliyorum, söyleyecek sözünüz var; o zaman gelin bu köşede kendi imzanızla yazmaya
başlayın. Ben de önümüzdeki haftadan sonra 15 günde bir yazacağım. Varsak, fikren
çoğalıyorsak eğer, bu köşe şimdi de, daha sonra da boş kalmamalı…
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