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Stephan Zweig, “Bilimde körlük yan lg  de il, 

‘korkakl k’d r.” der. Bilim adam n n korkaklarla, 
ürkeklerle i i ya da sayg dan ötürü gerçe i 
görmemeye hakk  yoktur. 
 Bilim adam ; 

·  Evrensel dü ünen ki idir, 
·  Objektiftir, 
·  Ahlaki sorumlulu u yüksek olan ki idir, 
·  Ayd nlanm  ki idir, 
·  Öngörüsü yüksek olan ki idir. 
 

Hoca Sorumlulu u 
 Ö retim üyesi hepimizin kabul edece i 

gibi; ayd nlanm , geni  bilgili, görgülü, ufku 
geni , toplumun geli me dinamiklerini yaratan, 
topluma öncülük eden ve o toplumun beyin 
tak m n  olu turan ki idir. Ö retim üyesinin üç 
temel görevi bulunmaktad r:  

1) E itim ve ö retim,  
2) Bilimsel ara t rma, 
3) Bulundu u co rafyadaki toplumun 

bilinçlenmesini sa lamak.  
Bilim insan n n her eyden önce kendi çal ma 

konusunu tam ve etrafl  olarak biliyor olmas  gerekir. 
Ondan sonra da toplumsal sorunlarla ilgilenmesi 
gerekir. Bu anlamda yeti mi  ayd n kimlikli bilim 
adam  veya ö retim üyesi; içinde ya ad  
toplumun veya daha geni  anlamda dünyan n 
sorunlar n  izlemek, tahlil etmek ve bilimsel bak  
aç s  içerisinde kendi görü lerini olu turmak 
durumundad r.  

Ö retim üyesi bir de sosyal bilimci ise bu 
sorumlulu u daha da artmakta ve görü leri ile 
çevresini ayd nlatma, sorun çözme 
zorunlulu unda ve sorumlulu unda olmaktad r. 
Bu bak mdan hoca sorumlulu u a r ve vicdani 
bir sorumluluktur. Bilim insan  ve ö retim üyesi 
bu ba lamda hiçbir grubun veya kurumun ç kar  
içinde olmadan, bilgi birikiminin kendisine 
sa lad  objektif dü üncelerini özgür iradesi ile 
ortaya koymak durumundad r. Bugün geli mi  
toplumlar n geli mi lik de erleri, bu tür dü ünen 
ayd nlar n farkl  dü ünme ve yarat lar  sonucu 
bugünkü düzeylerine gelmi lerdir. Bir tar mc  
olarak; ba ta “Ülkemiz tar m politikas  nedir, 
küreselle menin tar m üzerindeki etkileri nelerdir, 
tar ma dayal  olarak artan çevre kirlili i ne 
boyuttad r, bunun insan sa l  üzerindeki etkileri 
nelerdir, artan dünya nüfusuna ba l  olarak besin 
zincirinin güvencesi için alternatif yakla mlar ve 
yeni geli meler neler olmal d r?” gibi sorulara 
cevap vermez ve görü  olu turamazsam, o zaman 
bir lise hocas ndan fark m kalmaz. Bu bilgiden 
yoksun yeti tirilen üniversite mezunu da, olu  ve 

olaylara bütünsel bakma ans na sahip 
olmayacakt r. Bu ba lamda, üniversite ö retim 
üyeleri birer ya am misyonerleri olarak çevresini 
ayd nlatmakla kendi kendisini görevlendirmi , 
yenilikler yaratma pe inde olan birer Sokrates 
olmak zorundad rlar. Aksi takdirde bizler, 
mekteple mi  ileri lisenin birer memuru olmaz 
m y z?   

 
Bu Topraklarda Neden Hoca Yeti mez? 

 Celal engör, “Neden Newton ve Albert 
Einstein Çin'de ya da Türkiye'de do maz?” diye 
sordu u yaz s nda, hakl  olarak, ülkemizde bu 
anlamda çok az say da bilim ortam n n ve 
insan n n oldu unu belirtmektedir. Bu anlamda 
ö retim üyesi kendi konusunda yetkin oldu u 
gibi, toplumsal ve sosyal konularda da geni  bir 
birikime sahip ki idir. Bilim ortam , tart malar n 
ve iç dinamiklerin yüksek düzeyde oldu u yerdir. 
Oxford, Chambridge, Paris, Pisa, Roma, Harvard, 
Heidelberg gibi üniversiteler, ba ms z 
dü ünebilen ve görü lerini her platformda 
aç klayabilen hocalar n varl  sonucu bugün ünlü 
üniversiteler s n f na girmektedirler. Bu 
üniversitelerin temel özelli i; özerk ve özgürlükler 
ortam nda nitelikli dü ünce üreten birçok ayk r  
bilim adam na kap lar n  aç k tutmalar d r. Yoksa 
güzel, tarihi binalar  var diye kimse bu kurumlara 
itibar etmemektedir. YÖK ile birlikte 
üniversitelerimiz, üniversite (evrensel anlamda 
fikirlerin olu tu u ve tart ld  ortam) kavram n  
bilmeden, dikensiz gül bahçesi olarak görülmek 
istenmektedir. Bilginin s n rlar  a t  bilgi 
toplumunda, acaba tek do runun ne kadar itibar  
kalm t r?   

  
O Zaman Üniversite Nedir? 

Eflatun ve Aristo’nun hiçbir politik ve dini 
bask  unsuru olmadan ö rencileri ile felsefi 
tart ma yaratt klar  ortamdan esinlenerek, 
günümüze kadar evrensel ölçekte ba ms z ve 
tüzel ki ili e sahip kurumlar olarak “universitas” 
üniversite ad n  alm lard r. Üniversiteler, felsefi 
tart ma ortam nda ak l sürecini duygusal sürecin 
önüne alarak, ki ilerin olaylar  görerek ve tart arak 
fark na var labilirli ini sa layan ortamlard r. 
Üniversiteler, ad  üstünde evrensel kurumlar olup 
geçmi ten günümüze otoriteden ba ms z olarak 
bilgi üretmek ve yaymak konusunda çetin bir 
mücadeleden geçerek ve halen de bunun içinde 
olarak bugünlere kadar geldiler. Bat daki köklü 
üniversiteler bu mücadelede bir ad m öne 
geçmelerine kar n, onlar da mali yönden ba ml  
olmalar  nedeniyle yönetimlerinde do al olarak  
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paray  veren güç taraf ndan kontrol edilmek 
istenmektedirler. Üniversiteler bu ba lamda hep 
otoriteye kar n, özgür tart ma ortam nda, 
ele tirel dü ünmeyi savunmu lard r. Bu 
tart man n yap lmas , her türlü dü üncenin 
otoriteye, tabulara ve ki ilere ba l  olmaks z n, 
korku ile de il, sevgi ve payla mla tart lmas n  
gerektirmektedir. Bu ba lamda üniversite ortam , 
kar l kl  diyalektik tart ma ortam nda herkesin 
kendisini ifade edebilme ans n  bulmas  
nedeniyle de tam demokratik kurumlard r. 
Kurumlara genellikle bu tart ma ortam n  
yürütebilecek belirli bir felsefi görü ü geli mi  ve 
bunu bir ya am biçimi olarak kabul etmi  seçkin 
ki iler al nmaktad r. Bu ba lamda üniversite 
herhangi bir i  kap s  de ildir.   

   
Bilim nsan  Kimdir? 

 Bilim insan ; evrendeki olay ve olgular  
inceleyen, onun alt nda yatan gizemin kayna n  
ara t ran ve bu gizemin nedenlerini anlamaya 
çal an ve anlad klar n  basitle tirip kitlelerin 
anlayabilece i bir ekilde yay n yolu ile duyuran 
ki idir. Ayr ca bilim insan , anlam  oldu u do al 
gizemi, ya am  daha da kolayla t racak ekilde 
insanl n hizmetine sunan ki idir. Ula m 
araçlar n n geli imi, modern t bbi cihazlar, elektrik 
ve elektroni in ke fedilmesi ve bu hizmetlerin 
geni  kitlelere ula t r lmas , konuya verilecek 
güzel örneklerdir. Bu yönüyle bilim insan  hayat n 
her alan nda ya am  kolayla t rmak için büyük bir 
mücadele içindedir. Ancak bilim insan  hiçbir 
zaman k skanç duygularla bulgusunu salt kendisi 
ve çevresi için kullanmam t r ve 
kullanmamal d r. nsanl n kan mca en büyük 
bulu u olan elektri i bulan ki i, bulgusunu sadece 
kendi çevresine, kendi ulusuna ve mensup oldu u 
dini cemaatin kullan m na sunmam t r. Bugün 
toplum ya am n n neredeyse tamam  elektri in 
varl na ba l d r ve elektrik, bulu u yapan ki iyi 
ve yap ld  ulusun s n rlar n  çoktan a m t r.  

Pekala nas l bir ki idir bilim insan , nas l bir 
ki ili i vard r da insanl k için durmadan çal r, 
özveride bulunur ve ço u zaman da hayattayken 
toplumda hak etti i itibar  görmez, hatta alay 
konusu edilir? Bilim insanl  bir ya am biçimidir. 
Her eyden önce bilim insan  kendini a m , 
evrenselle mi  ki idir. Kendine has bir ya amsal 
disiplini olan, herkesten fazla toplumsal 
sorumluluk ta yan ki idir. Ülke ve bölge 
s n rlar n  a an, yeryüzünün her noktas nda 
meydana gelen olaylar n kendisini de 
ilgilendirdi ini dü ünen ki idir. Dili ve dini 
evrenseldir. S n rlar  evrenin s n rlar  ile 
ölçülmektedir. Bilim insan  hipotezini kurarken 
veya sonuçlar n  aç klarken kendi dünya görü leri 
do rultusunda hareket edemez, hissi davranamaz. 
Bulgular  veya bilimsel gerçekler, üzerine titredi i 
herhangi bir konuda kendisine ters geliyor diye 
çal mamazl k edemez ve bulgular n  gizleyemez. 

Hepimizin bildi i Galileo, bilim insanlar na çok 
güzel bir örnektir; bu de erli bilim insan  ‘Yine de 
dünya dönüyor’ derken varolan do al gerçe i, 
ölümü pahas na da olsa bilimsel ahlaka yak r bir 
ekilde aç klamay  bir görev bilmi tir. 

Bilim adam  kimdir ya da kimler bilim adam  
olabilir? En k sa tan m  ile “Bilimle u ra an 
ki idir.” AnaBritanica adl  ansiklopedide ise öyle 
tan mlanmaktad r bilim adam ; “Nesnel dünyaya ve 
bu dünyada varolan olgulara ili kin tarafs z gözlem ve 
sistematik deneye dayal  ve genel do rulara, temel 
yasalara ula may  hedefleyen zihinsel etkinliklerin ortak 
ad .” Bu durumda, bir di er ifade ile “nesnel 
dünyaya ve bu dünyada varolan olgulara ili kin 
tarafs z gözlem ve sistematik deneye dayal  
çal malar yapan, genel do rular  ve temel yasalar  
bulmay  hedefleyen” herkes bilim adam  olabilir.  

Pekala bilim adam  bir unvan m d r? Varsa 
bu unvan  kim veya hangi kurumlar verir? E er 
bu unvan üniversite taraf ndan veriliyorsa; her 
üniversiteli, uzman ve ö retim üyesi ya da 
ara t r c  ara t rma görevlisi, doçent, profesör, 
bilim adam  m d r?  

Evet bilim adaml n n bir unvan  vard r ve 
bu unvan bilimle u ra an, toplum ve do a 
yarar na çal malar yapan ve ya am n  sorun 
çözmeye adayan toplulu a verilen genel bir 
ibaredir. “Ben bilim adam y m” diye bilim adam  
olunmaz. Ki inin bilime katk lar  toplum ve tarih 
taraf ndan itibar görürse unvan al r. Bilim adam  
unvan  dendi inde bir sayg , ükran duygusu 
sezilmekte ve bilimle u ra anlar  onore etmek 
hedeflenmelidir. Bu ba lamda bir unvan olarak 
bilim adaml , Ar-Gör, Yard. Doç., Doç., Prof. gibi 
akademik unvanlardan farkl  olmak zorundad r. 
Doçentlik ve profesörlük gibi ki isel unvanlar n, 
yasa ve yönetmeliklerle hangi ko ullar  yerine 
getiren ki ilere verilece i bellidir. Örne in; mevcut 
yasa ile üniversitede iyi bir ö renci olmasan z bile 
uslu, hocas na veya yöneticilerine kar  sayg da 
kusur etmeyen, biat eden, iyi bir çocuk olarak 
‘Ara t rma Görevlisi’ al nabilirsiniz. Sonra hocan n 
her dedi ini yerine getirerek hocan n ölç dedi ini 
ölçerek, tart dedi ini tartarak doktoran z  
tamamlayabilirsiniz. Hocan n yay nlar n n yan na 
isminizi de yazarak yay n say s na sahip 
olabilirsiniz. Hasbel kader dil s nav ndan 
geçerseniz önce Doçent, be  y l sonra da Profesör 
olursunuz. Maalesef bu durumda olan say s z 
akademisyen say labilir. Tabii ald n z Doç. veya 
Prof. gibi ki isel unvanlar ile bilim adaml  gibi 
toplumsal ve onursal unvanlar n fark  olmas  
gerekir. Çünkü akademik unvan verilir, ancak 
bilim unvan  al n r. 

Sonra bilim adaml  sadece 
akademisyenlerin tekelinde midir? Üniversitede 
sadece ders veren, birkaç uluslararas  makale 
yazan, bu sayede doçent, profesör olan bir ki i 
midir bilim adam ? Örne in bir ecza ç ra  bilim 
adam  olabilir mi? 
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Tabii ki bilim adaml  sadece 
akademisyenlerin, üniversite mensuplar n n 
tekelinde de ildir ve olamaz da. Ancak formel 
olarak ö retim üyesi, ara t r c , uzman olmak 
bilim adam  olmak için yeterli de ildir. Çünkü 
geçmi te buna benzer unvans z ki ilerin bilime 
önemli katk lar  olmu tur. Bunun için okullu veya 
diplomal  olmalar na da gerek yoktur. Ancak okul 
bu i in kap s n  açmaktad r. Di er taraftan 
profesör mertebesine ula p da ciddi hiçbir yay n  
olmayan birçok akademisyen bulunmaktad r. 
Ancak akademi, bilimsel disiplini i ledi i ve 
metodolojik olarak olaya yakla lmas n  sa lad  
için o çat  alt nda toplan lmas  çok do ald r. Bilim 
kurulu lar n n veya bilim adamlar n n, bilimsel 
disiplin içinde temelde iddialar n n bilimsel 
yöntemle ortaya konmas  ve bulgular n n ve 
savlar n n bilimsel süreçten ve süzgeçten 
geçirilmesi gerekir. Bu sürecin herkes taraf ndan 
tekrarlanabilir olmas  birinci artt r. ddia 
sahiplerinin “Ben yapt m oldu, o zaman olmu tur” 
benzeri savunular , bilim kurulu lar n n kabul 
etmedi i bir olgu oldu u için bilimin akademi 
tekelinde olmas  gerekir. Tasang, “Bir bilgin 
anlay l  ve sab rl  olmal d r. Çünkü onun yükü a r ve 
yolu uzundur” diyor. Ne büyük ders de il mi?  

 Bir ya am biçimi olarak bilim adaml , her 
eyden önce yeti kin birey davran  ile ho görülü, 

alçak gönüllü, kendini denetleyebilen, sab rl  ve 
payla mc  yap s  ile tezlerine kar  yap lan bütün 
ele tirilerden ders ç karan ve bildikleri ile de il 
bilmedikleri ile kendisini öz ele tiriye alan bir 
ki iliktir. Bu ba lamda bilim adam  kör inatç  
de il, daha çok olaylar  tan maya çal an, akl na ve 
diline geldi i gibi konu an de il, olay  ak l 
süzgecinden geçiren ki idir. Bilim adam  bilimsel 
olaylar  de erlendirirken sokak a z  ile laubali bir 
ekilde dü üncelerini kar ya benimsetmeye 

kalkmaz. Bilim insan  ayn  zamanda hümanist 
ki iliklidir. Asl nda bunlar akademik terbiyenin 
ölçütleridir. Akademik terbiyenin olu mas  için 
mutlaka mesle e yeni ba layan ki inin tam bir 
üniversite ortam ndaki farkl l klar  teneffüs etmesi 
gerekir. Bunun için mutlaka genç ö retim 
üyelerinin yurtd n  ve üniversitelerdeki 
farkl l klar  görmesi gerekir.  

Pekala bilim adam  salt ça n n ve toplumun 
sorunlar  yan nda, do an n yasalar n  tan mak ve 
çözüm bekleyen problemlerle bo u mak zorunda 
m d r? Yoksa bir kez akademik unvan  ald ktan 
sonra, politikaya soyunman n s çrama tahtas  
olarak görülen bölüm ba kan , dekan, rektörlü e 
soyunmay  ye lemek; kartvizitine veya CV’sine 
“Benim u özelliklerim var” diye yazd rabilmek 
u runa her eyi göze alabilmek midir bilim 
adaml ? Hangisi acaba? Bilim adaml n n 
ça na, sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulu u 
var m d r veya olmal  m ? Tabii bilim insan  ça na 
ve topluma kar  sorumludur ve bilimden ve 
do adan yana taraf olmak zorundad r. 

 yi / Kötü, Namuslu / Namussuz Bilim Adam  
Olur Mu? Olabiliyorsa Bunun Ölçütleri 
Nelerdir? 

Bu tabii ki inin kendi de er yarg lar  ile ilgili 
olsa gerek. yi bilim adam n n önce çal malar  ve 
etik de er yarg lar  ile kendisini kan tlamas  
gerekir. Tabii do adan yana, insandan yana her 
bilim insan  namuslu ve dürüst olmak zorundad r. 

Bu soruya Prof. Dr. Ahmet nam 
Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinin 6/12/2003 
tarihli  872. say s ndaki  ‘Gönülden Bilime’ adl  
kö esinde bak n ne diyor: “’Bilim insan  kimdir?’ 
sorusuna yan t ararken, ki ilik özelliklerinin de il, 
bilim insan  karakterinin ard nday m. Ki ilik özellikleri; 
sinirli, sab rs z, içe dönük ya da d a dönük... diye 
nitelendirebilece imiz psikolojik özelliklerdir. Bilim 
insan  karakteri diye nitelendirdi im; elbette ki 
psikolojik özelliklerden ba ms z olmayan, bilimsel 
ara t rma alan nda ya yor olman n getirdi i karakter 
özellikleridir, bilim yapan insan n, bilim insan  olarak 
ta d , ta mas  gereken özelliklerdir.”  

nam, bilim insan n n temel karakterinin 
dürüstlük oldu unu belirtiyor. öyle ki; kendine 
ve ara t rd  alana, alan yla ilgili ara t rmalara 
kar  dürüstlük. Bu dürüstlük, gerçe e duyulan 
sayg dan gelir. Bu sayg  en az ndan be  ö eden 
olu ur:  

a) Gerçekli i anlama, ö renme, ara t rma 
duyarl l . Sürekli gözlemlerle, yeni bilgiler edinme 
çabas .  

b) Yeni verilerle, yeni ö renilenlerle eski 
bilgilerimizin kar la t r lmas . Özele tiri. Kendimizle 
ve gerçeklerle yüzle ebilme.  

c) Ara t rma yapt m z alanlarda farkl  
görü lere aç k olma.  

d) Görü lerimizi içtenlikle, aç kça dile getirme.  
e) Sürekli olarak kendimizi tazeleme.  

Bu sayg ; bilim insan n n kendine, yapt  i e, 
bilime, insana sayg s d r. 

Mevla’na gibi topraktan elmas arar gibi ilim 
irfan arayan bilgin, bilim insan n  öyle 
tan mlamaktad r: “Nice bilgin var ki gerçek bilgiden, 
gerçek irfandan nasipleri yoktur. Bu çe it bilgin, bilgi 
haf z d r, bilgi sevgilisi de il.” 

  
Bilim nsan  Evrensel Olma Durumundad r 

 Bilimin bu evrensel ilkelerini yerine 
getirecek olan tabii ki insand r. Yukar da 
belirtildi i üzere bilimsel ara t rmalar n sistematik 
olarak yürütülüp sonuçland r lmas nda bilim 
insan n n çok büyük sorumlulu u bulunmaktad r. 
Bilim insan  da toplum içerisinde ya ad  için, 
toplumla birlikte olmas  gereken durumlarda 
kendi iradesi d nda zorunlu birtak m ili kiler 
çerçevesinde üretim sürecine girmek ve toplumun 
ortak kültürünü payla mak zorundad r. Buradaki 
bilim insan n n kendi toplumsal dinami i 
içerisinde bir ulusal veya toplumsal kültürü 
vard r, bunlarda ise dayand  s n f n kimli i ve 
kültürü a r basmaktad r. Bu yönüyle bilim insan  
bir ki ilik ve kimlik ta maktad r. Bir de bilim 
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insan n n ba ka bir kimli i veya kültürü vard r ki 
o da evrensel kimli idir. Bu ba lamda Voltaire 
bilim insan n  öyle tan ml yor: “Gerçe i arayanlar 
bütün insanl n mal  olur”. 

  
Bilim nsan  Gerçe i Aramakla Yükümlüdür 

 Bilimsel dü ünce yap s  kazanm  bir kimse, 
her eyden önce gerçekçi bir yap ya sahiptir. 
Olaylara sayg l d r ve her olay n bir nedenden 
kaynakland n  bilir. Cemal Y ld r m’a göre bilim 
insan , yarg lamalar nda tutarl  ve ihtiyatl  
olmas n  bilir, olay ve olgulara dayanmayan 
genellemelerden kaç n r, dogmatik inançlara 
sapmaz.  

Bilim bir sistematik ö renme ve ara t rma 
sanat  oldu una göre, bilim insanl  ahlak  
do u tan de ildir; e itim ile kazan lacak bir 
olgudur. Bilim insan n n en önemli özelliklerinden 
biri de onun ahlaki hayat d r. Bilim insan n n 
ahlaksal hayat , sürekli bir aray  heyecan d r, 
ç kara dayanmayan bir özlemle didinen saf ve 
onurlu bir hayatt r. Sürekli do ruyu aramak, 
bulgular  çarp tmamak, okumad n  okumu  gibi 
ve bulmad  sonucu bulmu  gibi göstermemek, 
ba kalar n n dü üncelerini kendi görü üymü  gibi 
sahiplenmemek gibi erdemlere sahiptir. Bilim 
insan n n ahlaksal hayat  paraya, üne ve otoriteye 
önem vermeyen, fakat gerçekleri bulma ate i ile 
ç rp nan bir hayatt r. Bu anlamda bilim adam , 
bilimi ve bilgisi ile, ölümünden sonra da yaratt  
etkileri ya ayaca  için kutsal bir görev 
üstlenmektedir. Bu ba lamda bilime ve bilgiye 
olan sayg , bilim adam na sayg ya dönü mü tür. 
 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA’n n 
14/04/2001 tarihli duyurusunda, ‘Bilim nsan  ve 
Akademik Etkinliklerde Etik’ ba l kl  bölümde 
bilim insan  öyle tarif edilmektedir: “Bilim insan , 
akademik ya am n n bütün evrelerinde ve  ö retim, 
yönetim ve akademik de erlendirmelere ili kin 
görevlerde bilimsel liyakati temel ölçüt olarak kabul 
eder; temel etik kurallar n n d na ç kmaz ve bu 
kurallar n d na ç k lmas na göz yummaz. E itimin 
eksik verilmesi, kopyac l k, akademik ilerleme ve ödül  
jürilerinde bilimsel liyakat ölçütlerinin d na ç kmak, 
ki ileri kay rmak ve benzer davran lar kabul edilemez.” 

Bilim insan  ahlaki de erleri yüksek olan 
ki idir. Bilim insan  olaylar  ve olgular  oldu u 
gibi kabul eden, gerçe e sayg l  ki idir. Esen 
rüzgar n yönüne veya gücüne göre fikir de i tiren 
veya anlay n  güçlü olana göre belirleyen ki i 
de ildir. Kendinden zay f  ezmeyen ve kendinden 
güçlünün önünde diz çökmeyen, sa l kl , iç 
geli mesini tamamlam , olgun yap s yla insan  
insan olarak gören ve insan oldu u için sayg  
duyan ahlakl  ve erdemli ki idir. Bilim insan  
kibir, haset, k skançl k, kendini be enmi lik gibi 
insani zay fl klar n  çoktan geride b rakm  ve 
kendini a m  ki idir. Anadolu’daki halk deyi i ile 
“kemale ermi ” bir ki ili i vard r. Bu yönüyle 
bilim insan  kendini ve dar çevresini a m  ki idir. 
Bilim insan  “ben” merkezli de il, “biz” merkezli, 

payla mc  ki ili e sahiptir. Makam ve mevki 
pe inde ko an de il, toplumun mutlulu u için 
bilgi üreten ki idir. Ö retim üyesi; bilimsel 
bak mdan kendisine hedef olarak seçti i konuda 
sorun çözmeye kendisini adam , duru u olan, 
yeti kin, belirli bir felsefi bak  aç s  olan ve 
ö rendiklerini ve bulgular n  ö rencileri ile 
payla an ki idir. Bilim adam , “Üst makamlardan 
bir zorlama gelirse yapar m, gelmese s rt üstü 
yatar m.” anlay  ile hareket eden bir teknisyen 
veya memur de ildir. Bacon, “Bilgiyi, ba ka 
kimseler üzerinde üstünlük sa lama, kar ve öhret ya da 
bunun gibi a a l k eyler için de il; ya amda ondan 
yararlanmak ve kullanmak için ara.” diyor. 

  
Bilim Adam  Bulgular n  Halkla Payla mak 
Durumundad r 

  Bilim ile u ra an ki i kendisini halktan 
uzak tutmamal d r. Ço u bilim insan  kendini izole 
ederek, kulland klar  teknik ve teknolojinin 
arkas nda durarak, kendi yapt klar  kar s nda 
insanlar n hayret ve a k nl k gösterilerini kendileri 
için bir gurur ve üstünlük kayna  olarak 
görmektedirler. Her eyden önce bilim insan , 
bilimini halka indirgemeli ve herkesin anlayabildi i 
dille kitlelere sunum yollar n  aramal d r. 

 Sokrates, tüm ya am n , bilmek ve do ruya 
ula mak için harcam t r. Aristoteles, “Bütün insanlar 
yarat l lar  gere i ö renmek ister.” diye ba lar ünlü 
‘Metafizik’ adl  eserine. Böylece bilim insan  her ne 
ko ul alt nda olursa olsun do ru söyleyen biri 
olmal , ara t rma sonuçlar  ne ise onu  kamuoyuna 
aç klamal d r. 

 Bilim yapan ki i bilimsel çal malar nda 
hiçbir maddi kazanç ve ç kar gütmeksizin bilim 
yapmal d r. Bilim insan  gerek bilimsel 
çal malar nda ve gerekse toplumsal ili kilerinde, 
maddi kazanç sa lanacak diye u ra s nda ve 
ili kilerinde para ve benzeri küçük de er yarg lar na 
tenezzül etmez. Bilim insan  için bir bilinmeyenin 
bilinir hale getirilmesinin, toplumun problemlerine 
çözüm bulunmas n n ve bir canl n n can n  
kurtarman n verdi i haz, maddi hazla 
kar la t r lamayacak bir duygudur. 

 Ara t rmac n n tarihsel ve toplumsal bir 
sorumlulu u vard r. Yapt  her ara t rma kendi 
s n rlar n  a an nitelikte oldu undan, bilim insan , 
ça na ve dünyaya kar  sorumlu olan ki idir. Bu 
nedenle bilim insan  yapt  ara t rman n 
sorumlulu unu ta mal d r. Sorumluluklar  salt 
laboratuvarda ve kütüphane kap lar n n ard nda 
kalmamal d r, zaman zaman toplumu kendi bilgi ve 
birikimi ile ayd nlatmal d r. Bilim insan ,  
ö rencilerini, bilimi ve geni  bilgi birikimi ile 
ayd nlat r ve ayn  zamanda topluma bilim hizmeti 
sunmakla kendini sorumlu hisseder. Bilim insan  
bilim kavram n  e itim sistemine iyice i lemelidir, 
kendi konusunu bilimsel verilerle nas l i ledi ini 
prati i ile ö rencilerine anlatmal d r ve 
göstermelidir. Ayd nlanma ile birlikte sorgulama 
sanat  geli mi , bunun sonucu olarak bilim ve 
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bilimsel ara t rma faaliyetleri ilerlemi tir. Prof. Dr. 
Erol Manisal ; “Bilim insan , kendisini salt teorik 
çal malardan sorumlu tutmamal , zaman zaman kendi 
bilimini topluma aç klamal d r, zaman zaman da popüler 
alanlarda da yaz lar yazmal d r.” diyor. Bilim insan  bu 
ba lamda ileti im araçlar  ile makale ve kitap yazar, 
halka konferans verir, televizyon ve radyoda 
sorumluluk bilinci içerisinde toplumu ayd nlatmaya 
çal r. Bildi imiz birçok bilim adam , örne in 
Albert Einstein ve Bertrand Russell, ço u zaman 
toplumsal konularda yaz lar yazm lard r. Bilim 
insan  do as  gere i geni  bir tarih bilinci ve güçlü 
felsefi ve diyalektik bilgisi yard m  ile olay ve 
olu lar  daha erken görür ve sorumlulu u gere ince 
de zaman nda aç klamak zorundad r. Yak n 
geçmi te ya anan deprem olay nda, ilgili bilim 
insanlar n n tutumlar  konuya verilecek en güzel 
örneklerden biridir.  

   
Bilim nsan  Tüm nsanl a ve Do aya Kar  
Sorumludur 

 Bilim insan , çal malar n n evrensel 
nitelikte olmas  nedeniyle kendisi de evrensel 
dü ünmek zorundad r. Bilim insan  bu nedenle her 
türlü dar görü lülükten s yr l p din, dil, rk ayr m  
yapmadan yapt  ara t rmay  dünyan n her insan  
ile bölü mede evrensel olmak zorundad r. Bilindi i 
üzere eskiden büyük bilimsel bulu lar tek tek bilim 
adamlar n n bulu lar  ile oluyordu, ancak 
günümüzde art k bulu lar farkl  disiplinlerdeki 
bilim insanlar n n olu turdu u ekipler taraf ndan 
yap lmaktad r. Bu yolla geni  bilgi birikimi ayn  
potada de erlendirilerek olaylar ve olgular 
aras ndaki ili kiler daha iyi anla lmaya 
ba lanm t r. Bu nedenle bilim insan  kendi 
çevresindeki di er disiplinlerdeki bilim insanlar  ile 
ba lant  kurmal  ve onlarla sürekli bir ili ki 
içerisinde olmal d r. Toplumun bilim insanlar na 
yükledi i onurlu sorumluluk davran  gere i, bilim 
adam  ülke ve dünya sorunlar na kayg s z kalamaz; 
tam tersine ça na ve toplumuna kar  sorumlu ki i 
olarak insandan ve do adan yana tav r almak 
zorundad r. Evrenselli inden kaynaklansa gerek, 
bilim insan  ba ka ya am biçimlerini daha iyi 
anlad  için çevresindeki insanlar  daha iyi anlar, 
ki ileri oldu u gibi kabul eder ve onlara yard m 
elini uzatmakta tereddüt etmez ve gecikmez. Bilim 
insan  öngörülü ki idir. Öngörüsü olamayan bir 
ki inin do ay  ve do an n yasalar n  görmesi, 
oradan bir eyler ç karmas  mümkün de ildir. 
Öngörülü bilim insan  yap s na, ancak özerk ve 
özgür ortamda bilim felsefesi bak  aç s  kazanarak 
ula labilir.     

   
Bilim nsan  Ele tiriye Aç kt r 

Bilim ile u ra an ki i ele tiri ve özele tiriye 
aç k olmal d r. Bilim insan  ba ta kendi çal malar  
olmak üzere, olaylar  ve olgular  tarafs z, nesnel bir 
ekilde inceleyebilen, ara t rabilen ve sorgulayan 

ki idir. Bilim insan  her türlü ele tiriye aç k oldu u 
gibi, kendi kendini de ele tiren veya özele tiri yapan 

erdemli insand r. Bilim insan  ara t rma öncesi ve 
sonras  bütün ayr nt lar  en ince noktas na kadar 
ara t ran ve sorgulayan ki idir. Sokrates’in belirtti i 
“Ara t r lmam  ve ele tirilmemi  bir ya am, 
ya anmaya de mez.” özdeyi i ile bir bilim adam  
için ya am her yönü ile kritize edilmelidir.  

Bilim insan  ara t rma sonuçlar n  
de erlendirirken yap lm  yanl lar  ve yan lg lar  
aç k ve net olarak belirterek, özele tiri yaparak 
kamuoyuna duyuran ki idir. Özele tiri yapmak 
bilim insan n  küçük dü ürmez, aksine zenginle tirir 
ve daha sayg n k lar. ‘Erdemli ki i önce kendini 
yarg lamas n  bilen ki idir.’ özdeyi i bilim insan  
için çok yerinde bir deyi tir. Bilim insan  kendi 
üretti i bilginin, yapt  ara t rman n 
sorumlulu unu ta yan ki i olmas  nedeniyle, 
üretti i bilginin ve ara t rmalar n n muhatab  olan 
ki idir. Evrensel olmas  ve uluslararas  düzeyde 
yay n yapmas ndan do an durumdan dolay , 
herhangi bir ulusun ara t r c lar n n ele tirisine de 
aç k olan ki idir.  

   
Bilim nsan  Gerçe i Söyleme Cesaretindedir 

 Bilim insan  her eyden evvel gerçe i 
söyleme cesaretine sahip olmal d r ve bilim d  
görü lere kar  taviz vermemelidir. Tavizin verildi i 
yerde gerçek anlamda bilimden bahsetmek 
mümkün de ildir. Bilim insan  tarafs z, ba ms z 
karar verebilen, gerekti inde dü üncelerinin mevcut 
anlay la ba da p ba da mad na bakmaks z n 
onlar  aç k, net ve özgürce ifade eden ki idir. 
Galileo, dünyan n evrenin merkezi olmad n  
aç klad  zaman, o günkü yönetim ile ters 
dü mü tü. Çünkü o zamanki yönetim, yetkileri 
tanr dan ald n  ileri sürüyordu ve dünyan n 
evrenin merkezi oldu u resmi olarak kabul 
görmü tü. Ki isel amaçlar, yasaklar, ideoloji veya 
inanç u runa varolan gerçek olgular n ifadesi 
engelleniyorsa, bilim insan  bu engellemelere kar  
tavizkar olmamal  ve sessiz kalmamal d r. Barbusse, 
“Gerçe i söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda 
de ildir.” diyor. Moliere ise, “Susan bir bilgin, bir 
kelime söylemeyen aptaldan farks zd r.” diyor.   

Bilim adam  ilkeli ve dürüst yap s  ile do ru 
bildi ini basit güç odaklar n n etkisinde kalmadan; 
statü, unvan, an- öhret ve makam pe inde 
ko madan; korkmadan aç klayabilmelidir. E er 
bilim insan  olay kar s nda bilimden yana tavr n  
koymuyorsa, burada onun bilim insanl ndan 
bahsetmek mümkün de ildir. Bilim insan , 
bilimden yana tarafl  insand r. Ça na ve insanl a 
kar  sorumludur. Isaac Newton, bilim adam n n 
cesaret örne ini öyle aç klamaktad r: “Biz bilim 
adamlar  kumsalda çak l ta lar  arayan çocuklar 
gibiyizdir. E er ben arkada lar mdan biraz daha fazla, 
biraz daha renkli toplayabildiysem, bunun nedeni 
dizlerime kadar suya girmeye cesaret edebilmi  
olmamd r.” 
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Peki Bilim nsan  Kim De ildir? 
Soruyu bir de tersinden sorarsak, bilim insan  

kim de ildir? Bilim insan  Bertrand Russell’ n 
belirtti i gibi ‘Ben varsam her ey iyi, ben yoksam 
kötü’ diyen, ben merkezli, açgözlü, ç kar  için kural 
tan mayan ve amaca ula mada her türlü yol 
mubaht r diyen ki i hiç de ildir. Uzun vadeli 
kamunun ortak ç karlar n  küçük ç karlar  için 
kullanan ( an, öhret, makam ve unvan için genelin 
ç kar n  çi neyen), bilim adam  de ildir. Bilim 
adam  görev adam  hiç de ildir.  

Yaln zca teksirdeki dersi anlatan, evden 
üniversiteye mekik dokuyan, kurumu salt i yeri gibi 
gören ki i hiç de ildir. Bilim insan  ne salt 
ö retmendir ne de teknisyendir, ne ba kas n n kulu 
kölesi, ne de efendisidir. Bilim insan  ba kas n n 
ders kitab ndan çeviri yaparak ders veren de il, 
birikimini ve tecrübesini dünya bilimi ile 
bütünle tirerek anlatan ki idir. Ba kas n n literatürü 
ile de il, kendi dü ünce sistemi içerisine geçirdi i 
do rular  ö rencileri ile payla an ki idir.        

  
Bilimsel Etkinlik Bir Ya am Biçimidir 

Buraya kadar ifade edilmeye çal lan 
niteliklerinden dolay  bilim insan  seçkin ve özel bir 
ki idir. Seçkinlik ve özel olmak, bir ba ka insandan 
farkl  olmak, ona bir ki ilik ve evrensellik 
kazand rmaktad r. Yukar da da anlat lmaya 
çal ld  gibi, bilim hayat  ve bilim insanl  bir 
ya am biçimidir. Bilim insan n n u ra  alan ndaki 
ya am yolu, kimse taraf ndan ta  dikeni ay klanm  
bir yol de ildir. Bilim insan  kendi yolunu kendisi 
olu turmak zorundad r. Bu ya am biçimi, zor ama 
zevkli bir ya amd r. Bizler istesek de istemesek de, 
bizler olsak da olmasak da dünya kendi ekseninde 
kendi kurallar na göre dönmeye devam edecektir. 
Ancak bir gerçek var ki o da: Bu dünya bizim gibi 
bilim, sanat yapanlar taraf ndan daha iyi, hatta çok 
daha iyi ya an labilir bir dünya olabilece i gibi, çok 
kötü de olabilir. Bize dü en ya am n temel ilkelerini 
bilinir, anla l r ve hepimizin sa l kl  geli imi için 
kullan l r duruma getirecek çabay  sa lamakt r.  

Bilim insanlar  Atatürk’ün çok önem 
verdi im u özdeyi ini kan mca beyinlerine iyice 
i lemelidirler; “Dünyada her ey için, medeniyet için, 
hayat için, ba ar  için en hakiki mür it ilimdir, fendir. 
Bilim ve fenin d nda yol gösterici aramak gaflettir, 
cahilliktir, sapmad r.”  Yine ayn  ekilde “Ben, manevi 
miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmu  
ve kal pla m  kural b rakm yorum. Benim manevi 
miras m bilim ve ak ld r. Benim, Türk milleti için 
yapmak istediklerim ve ba armaya çal t klar m 
ortadad r. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu 
temel eksen üzerine ak l ve bilim rehberli ini kabul 
ederlerse manevi mirasç lar m olurlar.“ Bu veya 

benzeri örnekleri, ça lar na damgas n  vurmu  
dü ün insanlar  çe itli vesilelerle belirtmi lerdir. Bu 
anlamda bilim adam  ak l d , bilim d  ve etik 
d  ya am ve uygulamalar n d nda sade ve 
mütevaz d r. Bu ba lamda akademisyenler olarak 
her bilim insan n n ve ayd n n bilimsel sorumluluk 
anlay  içerisinde davranmas n n ahlaki bir görev 
oldu u dü üncesindeyim. M. Kemal Atatürk’ün 
askerler için söyledi i “Komutanlar, ahlaken ve ilmen 
astlar ndan üstün olmal d rlar.” sözünü e itim 
kurumlar m z için güncelle tirirsek; “Hocalar 
ö rencilerinden bilgi ve etik yönünden daha iyi 
donat lm  olmak zorundad rlar.” Ö retim üyesi 
veya bilim insan  bulundu u kurumda yaratt  
beyin f rt nas , payla m , ho görüsü ve 
isteklendirmesi (güdüleme) ile bir model olmak 
zorundad r. Her zaman oldu u gibi çal ma 
gündemimizin en önemli hedefi; bilimi, ele tirel 
ak lc l , bilimsel verilerin sürekli sorgulanmas n , 
bilim insan n n etik sorumlulu unu ve 
sayg nl n  ülke gündeminde en önde tutmakt r. 
Necati Do ru 14/12/2001 tarihli “Merhaba” 
kö esinde ‘Üniversitelerin Seçilmi  Krallar ’ 
ba l kl  yaz s nda, üniversitelerin i levini ve 
ö retim üyelerinin kültür düzeyini askerlerle 
k yaslamaktad r. Yaz da diyor ki: “Askerler, 
toplumun gözünde üniversitelerin çok ilerisinde itibar 
düzeyi tutturmu tur. Harp Akademisi’nden yeni 
mezun birinin, ‘üniversitelerin doçentleri düzeyinde 
bilgi sahibi olduklar ’ profesörlerce de ac  bir gerçekle 
itiraf ediliyor.” Tabii bunun sorumlusu ve muhatab  
kim? Ben kendi ahs ma kendimi sorumlu 
tutuyorum.   
 Ülkemiz yüksek ö retiminin temel 
sorunlar ndan biri de nitelikli bilim adam  
sorunudur. Sistemin i lememesinin temelinde 
akademisyenlik, yani bilim felsefesi ve bilim 
kültürü ve tarihi bilinci yetersiz olan say s z 
akademisyenin yönetim i levi bulunmaktad r. 
Umar m ülkemiz, bat l  anlamda akademisyen ve 
bilim adam  seçimi kriterlerini belirler ve gelece in 
bilim insanlar , ülkemizi bilim üreten bir seviyeye 
ç kar rlar. 
 

* Prof. Dr. brahim Orta  taraf ndan “Mesle e yeni 
ba layan genç bilim adamlar  için örnek bilim adam  
Prof. Dr. Mahmut Say n’a atfen” yaz lan bu yaz , ayn  
zamanda ‘http://turk.internet.com/haber/ 
yazigoster.php3?yaziid=9235’ adresinde de 
yay nlanmaktad r. Say n Orta ’a, yaz s n  yeniden 
yay nlamam za izin verdi i için te ekkür ederiz. 

 

 
 
 
 
 
 


