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iklimi

Bak, işte, bu dilden ayrı dil var bende;
Yer başka cehennemden cennetten de…
Özgürse gönül apayrı bir canda yaşar,
Her tertemiz inci, başka bir madende
   Mevlana Celaleddin Rumi

A
slında hiçbir şey değişmedi, insan yaratıcılığı binlerce yıldır 
aynı iklimde kendini gösterebiliyor ya da gösteremiyor. 
Yaratıcılık gerekli, çünkü kesin olarak ispat edilmiş olan şey, 
yaratıcılık yeteneği yüksek toplumların düşük olanlara göre 
kalkınmışlık düzeylerinin arttığı. Bu gerçek günümüzde her 
devletin araştırma geliştirme (Ar-Ge) konusunu ciddi bir 
biçimde ele almasına neden oluyor. 

Fakat bazı ülkelerin bu yarışta diğerlerine göre daha hızlı ilerledikleri de 
biliniyor. İlerleme sağlayan ülkelerin genel durumu ile sağlayamayanlar 
kıyaslandığında bazı sosyal ve sosyo-psikolojik koşulların yaratıcılığın 
ortaya çıkmasında önemli bir rolü olduğu anlaşılıyor.
Bu koşullar içerisinde çocuğun aile içindeki konumundan, öğretmenin 
ilkokulda çocuklara karşı gösterdiği davranış biçimininde rolü olmakla 
beraber en önemli üç olgu bunları dışında. 
Bu önemli olgulardan birincisi, araştırmacıların kendilerini güvende 
hissedip, hissetmemeleri. Araştırmacı, son tahlilde var olan bir sistemi 
daha iyi noktaya taşıyacak ya da sistemi tamamen değiştirecek bir bulgu 
peşinde olan kişi demek. Eğer bu bulgu var olan sistemden yarar elde 
edenlerin yararlarına helal getirecekse ve bu işin sonunda kendisinin 
bu olaydan dolayı zarara uğrayacağına inanırsa, o zaman araştırmanın 
kesintiye uğraması ya da araştırmacının kendini daha garantili bir proje 
geçirmek istemesi gibi bir olgu ile karşı karşıya kalıyoruz. 
İkinci olgu, pazarın ne durumda olduğu.  Araştırmacı genel olarak çalışma 
yaptığı alanla birlikte ekonominin genel gidişi ile de ilgilenmekten geri 
duramamakta. Çünkü ortaya çıkan ürün, eninde sonunda ticari bir meta 
haline gelemezse uzun vadede projenin finansmanı ile ilgili ciddi sorunların 
doğma olasılığı var. Bu da araştırmacıyı sanılandan daha çok etkiliyor. 
Üçüncü olgu ise, daha genel olmakla birlikte o da araştırmacıların 
araştırmaya olan eğilimlerini etkiliyor. Genel jeopolitik durum. Eğer kısa 
vadede savaş çıkma ya da toplumsa kargaşa doğma olasılığı olan ülkelerde 
araştırmacıların daha güvenli olan ülkelere gitmek ya da kendilerini 
garantiye almak için riski az olan projelere kaymak gibi eğilimleri ortaya 
çıkıyor.
Araştırma, öyle gözüküyor ki araştırmacıların yaşadığı toplumda oluşan 
iklim ile doğrudan ilgili bir çalışma. İklimi meydana getiren faktörler 
de birden fazla. Ama ne yapıp edip ülkemizde bu iklimin hâkim olması 
için çaba göstermemiz gerekiyor. Toplumsal kalkınmamız için başka bir 
yolumuz yok.
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