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Yenilikçi Yaratıcılık (İnovasyon) 
Yeterli mi?

Batı’nın Osmanlının yenilebilir olduğuna inandığı tarih II. Viyana Kuşatması’ında yenilerek 
geri çekilmeye başladığımız 1683 tarihi değildir. Batı, o tarihten tam yüz on iki yıl önce 
İnebahtı deniz savaşını kazandığı gün tarihi tersine döndürülebileceğine inanmıştı. Ama 
biz bu deniz savaşını kaybetmemize neden olan şeyin ne olduğunu pek anlamamıştık. 

O yüzden de Sokullu Mehmet Paşa’nın ‘gemilerin halatlarını ibrişimden yaparım’ tehdidi çok 
hoşumuza gitti.

Biz sanıyorduk ki bu Batı tarafından tesadüfen kazanılmış bir savaştır. Oysa teknoloji değişiyordu 
daha hafif alaşımlar kullanarak yapılan toplar bir yandan geminin üzerindeki yükü azalttığı için 
savaş gemilerinin hareket yeteneği artıyor hem de topun mermisini daha ileriye atmak mümkün 
oluyordu.
 
Ama biz aleyhimize gelişen bu durumun bilim ve teknolojiden kaynaklandığını fark etmediğimiz 
için yine aynı cesamette toplar ve gemiler ürettik. Denizlerdeki etkinliğimizi kaybetmeye paralel 
olarak önce bir kara imparatorluğu olduk sonra da yavaş, yavaş parçalana, parçalana küçülmeğe 
başladık.

Bin sekiz yüzlere gelindiğinde ise bilim ve teknolojide geri kaldığımızı anlamıştık ama 
bulduğumuz çözüm- halen daha da hakim olan çözüm görüşümüz budur – batıda üretilen  
teknolojiyi alarak büyük bir dönüşüm sağlayıp üstünlüğümüzü yeniden ele geçirecek güce 
erişeceğimizi zannettik . 

İstanbul Teknik Üniversitesinin temelini oluşturacak olan padişahın adını da içinde barındıran 
kara ve deniz mühendislik yüksek okullarını kurduk. Bilimsel gelişmeleri batıdan alıp en hızlı 
bir biçimde uygulayan mühendisler yetiştirecekdik. Ama olmadı felsefe ile uğraşanları dinsiz 
ilan ederek, matematik, fizik gibi temel bilimlerle uğraşanları ise sadece öğretmen yaparak ve 
birikimlerini hiç ama hiç önemsemeyerek ve daha da önemlisi bilimin özgür düşünce ortamında 
daha yaratıcı olacağı gerçeğini ise öğrencilerin serserilik yapmak için önerdikleri bir tez olarak 
kabul ettik geldik bu güne.

Aslında geldiğimiz noktadaki temel düşünce anlayışımız bin sekiz yüzlerden farklı değil. Bilimsel 
araştırmanın temeli olan dallar değil, yine uygulamaya yönelik dallar revaçta. Bir arkadaşımın kızı 
matematik yeteneklerinin çok yüksek olduğu ortaya çıkınca babasına ‘beni Amerika’ya gönder, 
orada iyi matematikçilere herkesten çok para veriyorlar’ demiş.

En iyi öğrencilerimiz matematikçi, fizikçi  ya da felsefeci olmak yerine mühendisliği seçiyorsa 
o zaman sadece bilim ve teknoloji alanındaki topladığımız nalları eriterek paslanmaz çelikten 
maket bıçağı yapar ve yenilikçi olma onuruna erişirsiniz. Ama bu bizi bilim ve teknolojide lider 
yapmaz.

Yenilikçi yaratıcı çocuklarımız ne kadar temel bilimci çocuklarımızla ortak çalışabilirlerse o 
zaman işin rengi değişebilir yoksa her vardığımız noktada önümüzdekilerin hala önümüzde 
olduğunu bilimsel bir bildiri olarak sunmaktan başka seçeneğimiz olmaz.

Az gelişmişlik 
çemberini kırmak 
için ülkemiz bilim 
ve sanayinin önüne 
koyduğu yenilikçi/
yaratıcı (inovativ) 
olmak hedefi yeterli 
midir ?  

Daha soruyu sorar 
sormaz ‘hayır yeterli 
değildir’ yanıtını 
verdiğimden emin 
olduğunuzu biliyorum 
ama yine de açıklamak 
istiyorum.
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