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Bilimde kirlenme
Güney Gönenç (*)

B ilimi, doğayı anlamak ve 
çözümlemek; buna karşılık 
teknolojiyi, doğayı değiştirmek, 
doğaya egemen olmak için yapılan 

etkinlikler olarak tanımlayabiliriz. Bilimle 
teknoloji arasındaki ilişkiye şöyle bir bakalım. 
Kepler, Galieo ve Newton ile başlayan 
Bilimsel Devrim’in ardından Sanayi Devrimi’ni 
getirdiğini görebiliriz, yaklaşık 50100 yıllık 
bir zaman farkıyla. Sanayi Devrimi’ne 
niçin “devrim” deniyor? Birinci neden, 
teknolojinin kendi iç dinamikleri açısından, 
çok büyük ve hızlı bir değişimi simgeliyor 
olması. Ama asıl önemli neden, bu sürecin 
toplumu derinden etkilemesi, toplumsal 
yapılan değiştirici bir karakter taşıması ve 
değiştiriyor olması. Bilimdeki gelişmelerle 
teknolojide bunu izleyen gelişmeler arasında 
hep bir zaman farkı var. Bu süre, Örneğin 
Galileo’dan James Watt’a 150 yıl... Bu zaman 
farkı giderek küçülüyor. Faraday, MaxweII, 
Hertz, Marconi örneğini göz önüne alırsak, 
Maxwell elektromagnetik dalgaların var 
olması gerektiğini kuramsal olarak 1860’da 
gösteriyor, Hertz bu dalgaları deneysel 
olarak 1887’de elde ediyor. Marconi’nin bu 
dalgaları iletişimde kullanması ise bundan 
on yıl sonra. 20. yüzyıl başına geldiğimizde 

kurumların işin içine girmiş olması. Bilimsel 
Teknolojik Devrim’in bir başka belirgin özelliği 
de uluslararası olması. Belirli ülkelerden 
kaynaklanıyor olsa da, bütün ulusları, bütün 
toplumları ve elbet Türkiye’yi de derinden 
etkiliyor.” (1,2) Buna günümüzün tek kutuplu 
kalmış dünyasında bir takım değerlerin, 
kuramların, kurumların, inançların ya da 
sistemlerin neredeyse zorla dayatılması 
anlamına gelen globalleşmeyi de eklersek, 
yaşadığımız dünyanın bir fotoğrafını az buçuk 
elde etmiş oluruz.

Bilim adamlarının konumu ve sorumluluğu
Bilimci, artık elbette kendi başlarına değil, onu 
destekleyenler, etkileyenler, yönlendirenler 
ve elbet köstekleyenler var: Devletler, 
şirketler, kurumlar, toplum... Bu durumda; 
bilimle uğraşanların, bilim ahlakı, bilimsel 
sorumluluk gibi konularda birtakım açmazlara 
düşmesi kaçınılmaz.
Örneğin, gen araştırmaları çok büyük 
yatırımlar isteyen, çok güçlü bilgisayarların 
varlığını gerektiriyor. Tıpta, pahalı, maliyeti 
çok yüksek olan, o yüzden de ancak varsıl 
kesime hitap edebilen yüksek teknoloji 
kullanan çözümler geliştiriliyor. Örneğin 
organ naklinde, yapay organ yapımında. 

Ve ortada sağlık sorunlarıyla yakıcı bir 
biçimde yüz yüze, aç ve umarsız yığınlar 
var. Tıbbın, özde, salgınları önlemesi, halk 
sağlığı sorunlarını çözmesi gerekirken; 
2000 yılına dünya nüfusunun yarıdan fazlası 
temiz sudan yoksun girecek. Bu ve bunun 
gibi yaşamsal sorunlara çare bulunması 
beklenirken; önümüzdeki birkaç yıl içinde, 
komple “organ süpermarketleri” kurulacağı 
öngörülüyor. Bu tür çalışmalara karşı “Yahu 
biz sürünüyoruz, bu araştırmalara ne gerek 
var!” gibi kimi itirazların da yükseldiği 
gözleniyor. ABD’de uzay araştırmalarına 
ayrılan kaynaklar konusunda da benzer 
tartışmalar yaşandı, yaşanıyor. Benzer bir 
durum Sovyetler Birliği’nde yaşandı. Sonradan 
görüldü ki, Sovyetler Birliği, dünyanın en 
güçlü uzay teknolojisini yaratan iki ülkeden 
biri olduğu halde, kendi insanlarının birçok 
temel gereksinimini karşılamaktan iyice uzak 
kalmış.
Bütün bunlar toplumun bilim ve teknoloji 
alanındaki tutumu ve sorumluluğu konusunda 
akla ilk gelen sorular, kuşkusuz. Bilimci, 
geçmişte kendisine örneğin Galiieo olayında 
Kilise’nin, ya da Lisenko olayında devletin 
yaptığı gibi dışardan uygulanan yasaklamalar 
karşısında kaldı. Bu, günümüzde de belli 

çok daha önemli, büyük bir bilimsel atılım 
görüyoruz. Atom modeli, radyoaktiflik, 
kuvantum kuramı, görelilik kuramı gibi 
temel buluşlar ve bunların sonucunda da 
“Bilimsel Teknolojik Devrim” adını verdiğimiz 
olgu karşımıza çıkıyor. 1948’de transistorun 
bulunmasıyla başlayan Bilimsel Teknolojik 
Devrim’in başlıca konularını elektronik, 
bilgisayar, iletişim, gen mühendisliği, uzay 
araştırmaları ve yeni malzemeler oluşturuyor. 
Bilimsel Teknolojik Devrim, bugün de dünyayı 
ve elbet ülkemizi de derinden etkilemekte; 
yine toplumu derinden etkileyen, değiştiren 
bir niteliği var. Günümüzde bilimsel teknolojik 
araştırmaların eskiye göre iki önemli farkı var. 
Birincisi, bilimle teknoloji, artık, birbirini on yıl, 
beş yıl arayla izler olmaktan çıkmış; tersine 
bunlar, zaman içinde iç içe geçen ve hızla 
etkileşerek birlikte gelişen çığ gibi gelişen 
bir konumdalar. İkincisi ise, eskiden belki 
bilim, “sadece bilim için” yapılabiliyordu; bilim 
adamı salt bilime merak duyduğu için bilimsel 
araştırma yapıyordu. Bu durum bugün artık 
neredeyse tümüyle değişti. Bunun başlıca 
nedeni bilim ve teknoloji alanındaki araştırma 
ve geliştirme etkinliklerinin artık çok büyük 
kaynaklar gerektirir olması, bu nedenle 
başkalarının, örneğin, devletin, şirketlerin, 
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ölçüde sürüyor (yakın geçmişten bir örnek 
olarak, çaya bulaşan Çernobil radyasyonu 
konusunda, dönemin TAEK Başkanı A. 
Y. Özemre’nin ODTÜ’lü üç değerli bilim 
çalışanı üstünde uygulamaya kalkıştığı 
devlet terörünü anımsayalım). Başka 
sorunlar da var. Bilim adamları ekonomik 
ya da parasal beklentilerin baskısı altında 
kalabiliyor. Örneğin, yeni bir ilaç, ilaç 
fabrikasının çıkarları uğruna, yeterince 
araştırma, çözümleme, deney yapılmadan ve 
o araştırmada görev almış bilim adamlarının 
da bilgisi dahilinde, piyasaya sürülebiliyor.
(3) Bilim ahlakı bakımından önemli bir başka 
konu da bilim adamının kişisel çıkan için ya 
da öncelik alma/yer kapma/ünlenme hırsı 
yüzünden başvurabileceği “kirli” yöntemler: 
Gammazlama, ayak kaydırma, karalama, 
verileri ya da araştırma sonuçlarını çarpıtma, 
düşünce hırsızlığı, çalıntı... Bu tür yanlışlara 
bulaşan bilim adamları her zaman var 
olmuştur, olacaktır. Burada önemli olan, 
ortamın, yönetiminin, yasaların, kısacası 
toplumun, bu tür davranışlara ne ölçüde izin 
verdiği, toplumsal değer yargılarının böylesi 
davranışları ne ölçüde özendirdiğidir.
Bilim adamını bağlayan, bağlaması gereken 
önemli bir konu da araştırmasının olası 
sonuçları olmalıdır. Bilimcinin, “ben 
araştırmacılarımın sonuçları/etkileri ile 
ilgilenmem” demeye hakkı var mıdır? 
Bu konuda, çekirdek fiziği araştırmaları 
sonucunda nükleer silahların geliştirilmesi 
ilk aklagelen örnek. Günümüzde globalizmin 
ve yükselen milliyetçiliğin de kışkırtmasıyla 
gittikçe yaygınlaşan toplumsal sorumsuzluk, 
bilim adamının silahlanmaya, savaş sanayiine 
omuz vermesini adeta olağan karşılanır 
duruma getirmiştir. Bilimsel araştırmaların 
sonuçlarına/etkilerine ilişkin daha birçok 
örnek verilebilir. Örneğin ruhbilimsel test 
araştırmaları ırk ayrımcılığına yol açabiliyor. 
Algılama/motivasyon araştırmaları firmaların, 
reklam şirketlerinin tüketiciyi kandırmaya, 

yanıltmaya yönelik etkinliklerine olanak 
sağlıyor. Otomasyon alanındaki gelişmeler 
işsizliğin artmasına yol açıyor. Doğacak 
çocuğun cinsiyetinin önceden bilinmesi 
kız çocuklarının istenmediği ülkelerde 
katliama dönüşebiliyor. Gen mühendisliği 
araştırmalarının toplumsal sonuçlan ise çok 
daha büyük boyutlarda olabilecek.
Einstein, 1931’de bilim adamlarına hitaben 
yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu: 
“Bizzat insanın kendisi ve onun yazgısı için 
duyulan endişeler tüm teknik çabaların 
başlıca çıkış noktası olmalıdır. Aklımızla 
yarattıklarımızın insanlık için bir bela 
değil bir nimet olması isteniyorsa emeğin 
örgütlenmesi ve üretilenlerin dağıtılmasında 
karşılaşılan büyük çözülmemiş problemlerin 
endişesi duyulmalıdır. Denklemlerinize ve 
grafiklerinize gömülmüşken bunu hiçbir 
zaman unutmamalısınız”. (4) Aynı düşünceyi 
Latince bir deyiş ne güzel ifade ediyor: 
“Ingenium saluti soli colatur: İnsan aklı, 
yalnızca insanlığın gönencine hizmet etsin”(3)

Geleceğin dünyasında Türkiye’nin konumu
Türkiye bugün çok geri kalmış bir durumda 
değil, gelişmiş bir ülke de değil; çok kritik 
bir noktada; “hâlâ umut var” noktasında. 
Örneğin Türkiye bir Ürdün değil, bir Cezayir 
değil... Ne var ki bir Kore de değil, Türkiye’nin 
günümüzün bilimsel teknolojik devrime 
ayak uydurabilmesine, bilim, teknoloji, 
sanayi üçgeni içindeki yeteneğini hızla 
geliştirebilmesine bağlı. Yaşamsal önemdeki 
bu süreç çok büyük çabalar, muazzam 
yatırımlar gerektiriyor. Bu da, ancak toplumsal 
ve siyasal motivasyonla, kararlılıkla olanaklı. 
Yani toplumun, o ülkede yaşayan insanların, 
aklının buna yatması gerekli; toplumdan 
talep olması, bu talebin devlet politikalarına 
dönüşmesi gerekli. (2) Bütün bu sayılanlar 
için de eğitim/öğretim sistemini bu isterler 
doğrultusunda hızla geliştirmek, bilim ve 
teknoloji ile barışık bir toplum yaratmak söz 

konusu. Acaba toplumumuz, bizim insanlarımız 
böyle mi, bu durumda mı, gidiş ne yöne? 
İşte, benim konuşmamın temelini oluşturan 
bu. Böyle bir toplum yaratmamaya yönelmiş 
çabaların tümünü, ben, “bilimde kirlenme” 
olarak nitelendiriyorum. Bence en büyük 
kirlenme bu. Çünkü Türkiye’nin geleceğini 
karartıyor (burada, “kapitalist düzen içinde 
bu olanaklı mıdır, değil midir” sorusunu 
tartışmayacağım. Eskiden şöyle bir görüş 
yaygındı: “Önce sosyalist devrim yapılsın, sonra 
biz bilimsel/teknolojik devrime de geçeriz, 
evelallah”. Bu doğru görüş değil, Kapitalizm 
içinde dahi bunun yapılabileceğini Tayvan 
kanıtlamıştır, Kore kanıtlamıştır. Eklemek 
gerekir ki bunun yapılamayabileceğini de 
Türkiye kanıtlamaktadır).

Sanayi Devrimi’nin başlangıç yıllarına ilişkin 
İlhan Tekeli şöyle diyor: “Osmanlı’nın Sanayi 
Devrimi’ne bakışı neyse, bizim de Bilimsel 
Teknolojik Devrim’e bakışımız odur”(1)
….

Sözü burada Yunus Emre’ye bırakıyorum.
İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir Sen 
kendim bilmezsin Ya nice okumaktır.
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