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“1981-1983 yıllarında Türk Bilim Politikası hazırlanırken bizim için belki G. Kore iyi bir
örnek olabilirdi. Ancak o yıllarda G. Kore daha kendini tam ispatlamamış olduğundan [bu
ülkenin] bilim ve teknoloji politikaları hakkında hiç bilgimiz yoktu. Diğer taraftan yayınlar
açısından 1982’de Türkiye 43, G. Kore ise 47’nci ülke idi. G. Kore’nin, sadece, AR-GE
sistemine büyük yatırım yaptığı biliniyordu. Japonya’nın ise II. Dünya Savaşı’ndan önce bile
kuvvetli bir sanayi bazı vardı ve Savaş’tan sonra A.B.D.’nin yardımı ve desteği de değişik
boyutta idi. Aradaki ölçek farkından, Japonya da bizim için aradığımız bir örnek olamazdı.
Dolayısı ile Türk Bilim Politikası çalışmalarına gelişmiş Batı Ülkeleri’nin uyguladıkları
politikaları bilerek; fakat kimseyi tam örnek almadan, kendi yolumuzu kendimiz bulalım diye
yola koyulduk... Türk Bilim Politikası, 1983’te yayımlandıktan birkaç yıl geçtikten sonra, G.
Kore’nin bilim politikası dokümanı elimize geçti; büyük benzerlikler olduğunu gördük.
Aramızda sadece çok önemli bir fark vardı. Onlar Japonya’dan adapte ederek hazırladıkları
politikaları kararlılıkla uyguladılar. Biz ise uygulamadık ve dünyanın en önemli ve değerli iki
kaynağından biri olan zamanı en az on yıl israf ettik.”
Bu çarpıcı satırlar, Prof. Dr. M. Nimet Özdaş’ın, “TÜBİTAK’ın tarihine küçük bir katkı”
olarak nitelediği son çalışmasından(*)... Özdaş’ın, burada sözünü ettiği Türk Bilim Politikası:
1983-2003’ün “bilim ve araştırma öncelikleri listesi” incelenirse görülecektir ki, “elektronik
mühendisliği, bilgisayar bilimi, enstrümantasyon ve telekomünikasyon, birinci öncelikte
desteklenecek alanlar” arasındadır. Ayrıca, “entegre devreli cihaz geliştirme; mikrodonanım
yazılım çalışmaları; yarıiletken teknolojisi geliştirme; elektronik malzeme teknolojisi, sayısal
haberleşme sistemleri, uzaktan ve uydu haberleşme sistemleri, ISDN’e uygun altyapı ve
fiberoptik araştırmaları; entegre devre yapım teknolojisi geliştirme; fiberoptik haberleşme
sistemleri ve teknolojisi ve telefon ağlarının optimizasyonu konuları da birinci öncelikte ele
alınacak araştırma projeleri” arasında sayılmıştır. Çağımızı simgeleyen teknoloji alanlarına
ilişkin bu öncelikler, gerçekten de, G. Kore’nin o yıllardaki atılımında kendisi için
öngördükleriyle aynıdır; ama, Özdaş’ın belirttiği gibi, “bir farkla”: G. Kore öngördüğünü
yaptı; bizse, öngörülerimizi rafa kaldırdık.
1980’ler, bütün ekonomik faaliyet alanlarının yeni enformasyon ve telekomünikasyon
teknolojileri temelinde yeniden biçimlenişinin -teknolojideki çağ değişiminin- yoğun olarak
yaşandığı yıllardır. Teknolojideki, böylesi köklü dönüşüm dönemleri, sonradan sanayileşmeye
başlayan ülkeler için, dünya teknolojisine yetişme bakımından, önemli fırsatlar yaratır.
Çünkü, geleneksel teknolojilerin yerleşik hale geldiği, kurumsal yapıların ve toplumsal çıkar
gruplarının bu teknolojiler temelinde biçimlenerek kemikleştiği gelişmiş ülkelerde değişime
karşı direnç ortaya çıkar; yeni olana ayak uydurmakta güçlük çekilir ve gecikilir. Hatta bu
kurumsal-toplumsal direnç, yeni teknolojiden sağlanacak yararın, beklenen ölçüde
olmamasına da neden olur. Oysa sonradan sanayileşmeye başlayan ülkelerde, geleneksel
teknolojilere dayalı ekonomik faaliyetler çerçevesindeki kurumsallaşma, henüz, gelişkin ve
yerleşik bir hal almamıştır. Ayrıca, söz konusu ekonomik faaliyetlerden çıkarı olan toplumsal
gruplar da, değişime karşı, gelişmiş ülkelerdekiler kadar büyük bir direnç gösteremezler;
çünkü, o ölçüde büyük bir siyasi güce henüz erişmemişlerdir. Bu nedenlerledir ki, sonradan
sanayileşmeye başlayanlar yeni olana çok daha çabuk uyum gösterebilirler ve bu esneklik,

onlar için çok büyük bir üstünlük haline dönüşebilir. Carlota Perez’in dediği gibi, "oyunun
kuralı" herkes için değişmiştir ve bu değişim, gelişmiş ülkelere yetişebilmek, dünya
teknolojisini yakalayabilmek için son derece önemli bir fırsattır. Özdaş’ın, G. Kore’nin
kazandığını, Türkiye’ninse kaybettiğini söylediği on yıl böylesi bir fırsatlar on yılıdır.
Anılan çalışmasında, II. Dünya Savaşı sonrasında dünyada izlenen bilimsel ve teknolojik
gelişme stratejilerini de inceleyen Özdaş, kendisinin mimarı olduğu Türk Bilim Politikası:
1983-2003’ün hazırlanması ve sonrasına ilişkin, daha pek çok çarpıcı noktayı ortaya koyuyor.
Bugünü daha iyi kavrayabilme, hiç olmazsa bundan sonrası için kalıcı çözümler üretebilme
arayışında olanlar, Özdaş’ın çalışmasını mutlaka okumalı.
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