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Bilimin amac , gerçe i aray p bulmak ve 

ortaya koymakt r.  
Siyasetçinin amac  ise, faydal  olan  

göstermek ve yapmakt r. 
nsan denen canl  türün kendisi ve çevresi ile 

olan etkile iminde "bilgi", onun varl k biçimi 
olmu tur. Bilim ve bilimsel bilgi, insan toplulu unun 
biçimlenmesinde güçlü araçlard r. Bilim ve siyaset 
ili kisinin aç a ç kar lmad , gizlenmeye çal ld  
ortamlar, toplumun demokratikle mesine sürekli 
zarar verir. Bilginin özgürle mesi ve 
demokratikle mesi tüm dünyada giderek daha çok 
dile getirilen bir talep durumundad r.  

Otoriter, totaliter bir zihniyetin bulundu u 
bir zeminde bilim yuvalar nda ayd nlar n yeti mesi 
mümkün de ildir. nsan haklar n n, demokrasinin, 
özgürlüklerin, hukuk üstünlü ünün gerçekle medi i 
ülkede bilim olmaz. Ancak, bir ülkede devlet ve 
siyasiler bilim adamlar ndan feyiz al rsa o ülke 
yücelir ve yükselir. 
 
Türkiye’de Siyaset ve Bilim li kisi  
 

Bilim ile siyasetçinin fark n  iyi anlamak için 
u örnek anlat l r:  

Fatih Sultan Mehmet, ça n üniversitesi olan 
medreseden kendisine bir odan n tahsisini ister. 
Ulema (ilim) meclisi toplan r, ittifakla bu teklifi 
reddeder ve kendisine “Önce doktora yeterlik 
s nav n  vermelisiniz” denir. Fatih çaresiz kurala 
uyar ve önce doktora s nav n  verir, ondan sonra 
kendisine oda tahsis edilir.  

Odan n tahsisi ile bilim insan  
olunmayaca n  bilmeyen Fatih, bir gün kontrol 
etmek için, içerde ders yap lan bir s n fa girer; 
ö renciler padi ah  görünce aya a f rlarlar, fakat ders 
veren hoca aya a kalkmaz.  

Fatih, hocay  ça r r, "Neden aya a 
kalkmad n?" diye sorar ve "Bu sayg s zl n sebebi 
nedir?" diye gürler.  

Hoca, sesizce dinlemektedir Fatih'i ve sakin 
bir eda ile konu maya ba lar:  

"Ben bu ö rencilerime ilmin padi ahl ktan 
üstün oldu unu ö rettim. Onlara söyledi imin 
tersini yaparsam bana inançlar  ve güvenleri kalmaz, 
her eyden önce bilime güven ve inançlar  kalmaz." 
der.  

Bunu dinleyen Fatih, bir süre dü ünür ve 
munis bir ses ve eda ile, "hakl s n hoca efendi, 
hakl s n..." der ve ard na bakmadan ç kar gider.  

Fatih ile medrese hocas  aras nda geçen bu 
diyalo u dü ünerek, bugünle k yaslama yap ld  
zaman, nerelerden nerelere gelindi i daha iyi 
anla l r.  

Türkiye'de siyaset, tek parti döneminde, 
toplumun dinsel - geleneksel bir tar m 
imparatorlu undan, endüstriyel ve kentsel 
demokratik bir ulus - devlete geçi i 
gerçekle tirmenin arac  oldu u için, daha çok 
"yukardan a a " bir düzenleme niteli i ta yordu. 

Bu düzenleme, her ne kadar dinsel 
dogmatizmin yerine bilimsel yakla m n, köylülü e 
dayal  kölelik yerine kentlili e dayal  vatanda l n 
geli tirilmesi amac na dönük idiyse de, bir 
"modernle me projesinin" uygulamaya konulmu  
olmas , bu projeden sapmalar getirece i korkusuyla, 
yönetimin denetiminden uzak ara t rmalar n 
geli mesine uygun olmayan bir ortam yaratm t . 
Yine de bu dönemde yap lan 1933 Üniversite 
Reformu, Türkiye'de ara t rma kültürünün 
geli mesine katk  sa layan bir ad m olarak 
dü ünülebilir. 

kinci Dünya Sava  sonras  tüm dünyay  
pençesine alan So uk Sava , etkilerini Türkiye'de de 
hissettirir ve zaten ara t rma kültürünü kendi iç 
dinami i ile geli tirememi  olan siyasal ve toplumsal 
ortam, iyice bunalt c  hale gelir. Bat l  bir bilim ve 
e itim anlay  ile Dil ve Tarih - Co rafya 
Fakültesi’nde olu turulmaya çal lan "ara t rma 
ortam ", bu çerçevede, So uk Sava ' n gereklerine 
kurban edilir. Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, 
Muzaffer erif gibi sonradan dünya çap nda üne 
kavu acak bilim insanlar  tasfiye edilir. 

1947 Dil ve Tarih - Co rafya tasfiyesi, 
Türkiye'de So uk Sava 'la e  zamanl  biçimde 
geli mekte olan "Çok Partili Demokrasi" döneminin 
de, "ara t rma kültürü" aç s ndan pek umut verici 
olmayaca n  haber verir. Nitekim 1950 - 1960 aras  
dönem, siyasal iktidar n özellikle üniversitelere 
dönük tutumu bak m ndan tam bir "bilim ve 
ara t rma kar t  tav r" çerçevesinde biçimlenmi tir. 

Ne kadar hazindir ki, bu siyasal iktidar  
deviren ve Türkiye'ye yüzy l n en ça da  anayasas n  
arma an eden 27 May s 1960 askeri hareketi, üç idam 
ile i ledi i siyasal cinayete, 147'ler olay  ile bir de 
üniversite cinayetini eklemi  ve böylece çok partili 
düzene geçildi inden beri So uk Sava  stratejisi 
çerçevesinde "ara t rma ve bilim kar t " olarak 
geli en bir siyasal tavr n peki tirilmesinde önemli bir 
rol oynam t r. 
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Yine de 1961 Anayasas 'n n getirdi i 
özgürlük ortam  içinde özellikle toplumsal bilimlerde 
ara t rmalar yeniden bir geli me ve serpilme 
e ilimine girmi tir. Ankara'da sosyal bilim 
ara t rmac lar n n bir araya gelmeleriyle Sosyal 
Bilimler Derne i kurulmu  ve bu derne in ba kan  
olan Prof. erif Mardin'in e güdümünde zmir 
kentinde yap lan çok disiplinli sosyal bilim 



ara t rmalar , bu dönemdeki ara t rma kültürünün 
geli mesine önemli katk larda bulunmu tur. 

Ayn  s ralarda Orta Do u Teknik 
Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümü'nde Prof. 
Mübeccel K ray' n öncülü ündeki ara t rma ve 
e itim çal malar  ve Hacettepe Üniversitesi'nde Prof. 
Nusret Fi ek'in yönetimindeki Nüfus Etütleri 
Enstitüsü ekseninde ortaya ç kan etkinlikler 1960'l  
y llarda Türkiye'deki ara t rma kültürünün 
geli mesine büyük katk larda bulunmu lard r. 

Hiç ku kusuz bu geli melerin ortaya 
ç kmas nda kamu kesimi örgütlenmesinin de büyük 
etkisi olmu tur. 1961 Anayasas  ile kurulan Devlet 
Planlama Te kilat  ve buradaki Sosyal Planlama 
Dairesi, Dr. Necat Erder'in ba kanl nda, pek çok 
toplumsal ara t rmaya, kamu kesimi ad na imza 
atm  ve ortam  "ara t rma kültürü" aç s ndan son 
derece olumlu bir biçimde etkilemi tir. 

Bu dönemin, günümüze dek gelen çok 
önemli bir katk s  da TÜB TAK' n kurulu u 
olmu tur. Üstelik, dönemin bütün olumlu geli meleri 
(DPT dahil) zaman içinde erozyona u rarken, 
TÜB TAK, Türkiye'nin en önemli ara t rma kurumu 
olarak varl n  geli tirerek sürdürmü tür.  

12 Mart 1971 askeri müdahalesi ile yukarda 
say lan bütün bu olumlu geli meler TÜB TAK hariç, 
tersine döner. Ara t rma merkezi çekirdekleri 
da t l r, insanlar ba ka ba ka yerlere gider ve 
toplumsal bilimlerdeki ara t rma potansiyeli 
birdenbire, yeniden s f rlan r. 

12 Eylül 1980 müdahalesi esas olarak bu 
olu umu peki tirir. Üniversiteler yeniden bir 
tasfiyeye tabi tutulur ve görevden al nan yönetici ve 
ara t rmac lar n yerine, siyasal slamc  ve milliyetçi 
e ilimli insanlar, ara t rmac l ktaki yeteneklerine 
bak lmaks z n atan r. 

1980 - 1990 döneminde ilginç bir ba ka 
geli me ya an r: 1980'li y llar n ortalar nda "ara t rma 
kültürü" bamba ka bir alanda, bamba ka bir amaçla 
yeniden filizlenmeye ba lar. Do rudan askeri 
yönetimden, askerlerin güdümündeki demokrasi 
dönemine geçen Türkiye'de "Kamuoyu ara t rmalar " 
dönemi ba lam t r. Toplum art k, "ara t rmalar n 
siyasal amaçlarla kullan ld  ve tabii yozla t r ld " 
ve para etti i yeni bir döneme girmi tir. 

Böylece, toplumsal bilim ara t rmalar  
s f rlan rken, kamuoyu ara t rmalar  yükselme 
dönemine girer. Bu dönemde "kamuoyu 
ara t rmalar " bir yandan karanl kta kalan siyasal 
e ilimleri su yüzüne ç kart rken, öte yandan 
gerçekleri sapt rmakta da kullan l r. Baz  televizyon 
kanallar nda ve gazetelerde "sapt r lm  masa ba  
tahminleri", ara t rma olarak yay mlan r ve sonunda 
bu yozla man n boyutlar  o denli büyür ki, siyasal 
iktidar, bu tür ara t rmalar n seçim öncesinde 
yap lmalar n  ve yay nlanmalar n  yasaklayarak, bu 
dönemin sonuna da bir nokta koyar. 

Ancak bu arada küreselle me ba lam nda 
gerek pazar ara t rmalar  gerek ilan ve reklam 
de erlendirmeleri için yap lan ara t rmalar bir hayli 

geli me kaydetmi tir. 1990’lar n ortalar nda siyasal 
iktidar, ara t rma kültürü aç s ndan çok önemli bir 
ad m atm  ve zaten bu alanda çok önemli i levler 
yerine getirmekte olan TÜB TAK' n yan nda Türkiye 
Bilimler Akadamesini (TÜBA) kurmu tur. Ancak 
ayn  siyasal iktidar, TÜB TAK' n Sosyal Bilimlerdeki 
simetrik örgütlenmesi olan TESAK'  (Türkiye 
Ekonomik ve Sosyal Ara t rmalar Kurumu) 
reddetmi tir. Böylece politikac lar n sosyal bilim 
ara t rmalar na kar  olan geleneksel olumsuz 
tutumu, bir kez daha egemen olur ve önemli bir 
devlet örgütlenmesinin önü kesilir. 

1990’lar n sonuna do ru gerek 
endüstrile menin belli bir ivme kazanmas , gerekse 
sivil toplum örgütlerinin geli mesi sonunda, 
TÜS AD, SO, TO, ATO, ASO, gibi kurulu lar, i çi 
sendikalar  ve konfederasyonlar  bünyelerinde 
olu turulan ara t rma birimleri yeniden bir 
"ara t rma kültürünün" filizlenmesine yol açacak 
etkinliklerde bulunmaya, ara t rmalar  desteklemeye 
ba larlar.  

Günümüzde ise siyasetin bilime müdahalesi 
artar: YÖK ve TÜB TAK siyasetin hedefi olur. 
Özellikle üniversitelerin siyasi ba ms zl n  
engelleyen ve müdahale edilebilir hale getiren YÖK 
tasar s  ile bilimsel a rl k ve sayg l  yok edecek 
ekilde kadrola t r lmak istenen TÜB TAK yasas  

siyasetin bilime kar ma iste ini özetler. 
 
TÜB TAK ve YÖK 
 

Türkiye'de tek ciddi ara t rma kurumu 
olarak TÜB TAK vard r. Sadece bu kurum, 
"ara t rma kültürünün" geli mesi için TÜBA ile 
birlikte anlaml  bir etkinlik içinde görülmektedir. 
TÜB TAK bilimsel a rl  ve önemi nedeniyle tüzel 
ki ilik, bilimsel, idari ve mali özerklik tan narak 
kurulmu tur ve her türlü d  etkenlerden ve siyasal 
müdahalelerden uzak tutularak, bilimsel 
sayg nl n n korunmas na özen gösterilmelidir.  

Ne var ki yak n zamanda ç kar lan yasa, 
TÜB TAK' n özerkli ini zedelemektedir. Yasa 
TÜB TAK Ba kan  ve Bilim Kurulu üyelikleri için 
Ba bakan Erdo an'a 'bir defal na mahsus olmak 
üzere' seçim yerine atama yetkisi vermektedir.  

Kurumu siyasalla t racak bir kadrola maya 
imkan tan yacak bu düzenlemenin kuvvetler ayr l  
ilkesini de etkisizle tirecek bir yetki sapt rmas  
içermesi, bir ba ka sak ncal  durumdur. Bu 
düzenleme ile kazan lm  haklar tehlikeye girecek, 
kurumun özerk ve yans z yap s  tart maya aç lacak 
ve bozulacakt r. Böyle bir ortamda bilimsel 
çal malar  amac na ve tan m na uygun biçimde 
gerçekle tirmek imkans zla acak, bireyler aç s ndan 
oldu u kadar kurum aç s ndan da ileride telafisi 
mümkün olmayan hukuki zararlar do acakt r.  
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YÖK yasa tasar s nda ise, eski yasada YÖK’ü 
elinde tutan erkin üniversitelerin iç i leyi i 
üzerindeki etkinli i, imdi yumu at larak k smen 
hükümetin ve dolayl  yoldan siyasilerin 



müdahalesine b rak lmaktad r. Yeni yasa ile siyasi 
erkin, yüksekö retim ve üniversiteye müdahalesine 
imkan verebilecek ekilde YÖK üyelerinin a rl kl  
olarak hükümetçe belirlenmesi ve elliden az ö retim 
üyesi olan üniversitelerde rektörün Ba bakan’ n 
önerisi ile atanmas  öngörülmektedir.  

Yeni yasa önerisi eski yasadaki merkeziyetçi 
unsurlar  bünyesinde ta mas  ve özellikle 
hükümetlerin yüksek ö retim üzerindeki etkisini 
art rmas  nedeniyle ça da  üniversite reformundan 
uzak görülmektedir. Arzulanan bilim ortam  
yetkilerin mümkün oldu u kadar tabana yay ld , 
üniversite ö retim üyesi, görevlisi, ö rencisi ve idari 
personeli ile üniversitenin üniversiteli taraf ndan oto 
kontrole dayal  özgür ve bilimsel özerkli e sahip bir 
yap  içerisinde yönetildi i bir ortamd r.  

Söz konusu yasan n en ciddi sorunu 
siyasilerin, yani hükümetlerin yüksekö retime ve 
üniversiteye müdahale olana  vermesidir. Bir 
hükümetin siyasi e ilimli Ba bakan  ve Milli E itim 
Bakan n n önerisi ile YÖK üyeliklerine atanacak üye 
seçimi rahats zl k yaratacakt r. Ayr ca yeni yasa ile 
ÖSYM s nav na giren ö rencilerin alan ve puan 
hesaplamalar nda yetkilerin siyasi erke b rak lmas  
sorunlar  da beraberinde getirecektir. Bu nedenle 
yüksekö retim üzerinde siyasi olan hükümetlerin 
etkisinin minimum düzeyde olmas  bugün ve yar n 
için mutlaka gereklidir.  

Türkiye’de siyaset ve bilim ili kisi sadece 
TÜB TAK ve YÖK yasas  ile örneklenemez. Bilimin 
siyasetçiler taraf ndan siyasette kullan m  da bu ili ki 
hakk nda bilgi verir. Bu aç dan bakarsak, bilimsel 
ara t rma ve verilerin özellikle seçim 
ara t rmalar nda kullan ld  göze çarpar. Ancak 
bunda bile referans al nan belli bir yöntem yoktur ve 
bu nedenle yap lan ara t rmalar çok farkl  sonuçlar 
verebilir. Siyasetçinin bilime inançs zl  burada da 
kendini gösterir: Siyasetçiler genelde kendi 
dü üncelerine yatk n ara t rmalar  öne ç kar r ve 
sunar. Çok farkl  sonuçlar n çe itli taraflarca 
yay nland  son belediye ba kanl  seçimi anketleri 
buna örnektir. 

Ülke yönetiminde ak lc  kararlar n al nmas , 
özellikle toplum bilimsel ara t rmalar n yap lmas  ve 
sonuçlar n n analiz edilmesi gerçe ini ortaya koyar. 
Ancak bu gerçek siyasetçiler taraf ndan her zaman 
kabullenilmez. E itim sistemi buna en iyi örnektir. 
Gerek YÖK yasas , gerekse 8 y ll k e itim sistemine 
geçi  sürecinde siyasetçiler ba l  olduklar  siyasal 
dü ünceye göre yorum yapm , bu konularda bilim 
adamlar n n görü lerinin al nmas  ve bilimsel 
ara t rma yap lmas  gereklili ini kulak arkas  
etmi lerdir.  

Tüm bunlar siyasetçilerin dü ünce ve 
uygulamalar nda bilimi ak lc l kla ve önyarg lardan 
uzakla arak de il, ancak kendi görü lerine uygun 
oldu unda kulland klar n  göstermektedir. Bir ba ka 
deyi le bilimsel veriler siyasal görü lerin yorumuyla 

de erlendirilmektedir. Bu aç dan Türkiye’de bilimin 
siyasette ak lc  bir referans noktas  oldu u 
söylenemez. Bu gerçek bir aç dan, Türkiye’de ‘bilim 
adam ’ denildi inde ne anla ld  ile de yak ndan 
ilgilidir. Bilinçalt m za kaz nan bilim insan  
görüntüsü kal n gözlükleri, beyazlam  saç ve sakal  
ile üniversiteye kapanm  bir profesörün 
görüntüsüdür.  Toplumdan kopuk bilim insan  
görüntüsü bilimin siyasette ak lc  kullan m na da 
engeldir. Bunun da ötesinde, özellikle deprem 
konusunda bilim insanlar n n görü lerinde ortaya 
ç kan farkl l klar, toplumdan kopuklu un yan  s ra 
bir de bilim adamlar na güvensizlik olgusunu 
yaratm t r. Bu da, siyasetin bilimi referans 
almamas na, toplumun onay na göz k rpmaktad r. 
 
Sonuç 
 

Yirminci yüzy la damgas n  vuran süreçler, 
endüstrile me, kentle me ve demokratikle medir. 
Türkiye bu her üç süreçte de geri kalm l n  telafi 
ederek kaç n lmaz hedefi olan "ça da  uygarl ” 
yakalamak zorundad r. 

Türkiye Cumhuriyeti ancak "demokratik ve 
laik, sosyal bir hukuk devleti" olarak yirmi birinci 
yüzy l n, "bili im toplumu" denilen a amas na 
ula abilir. Bunun için Türkiye’de bilim – siyaset 
ili kisi yeniden düzenlenmelidir. Art k bilgi ça n n 
gere i olan ça da  ölçütleri belirlenmi  
üniversitelerde ve ara t rma merkezlerinde co kulu 
olarak bilim yap lmal d r. 

Geli mi  bir ülke yaratacak yeti kin, bilimi 
ve bilgisi geli mi  bireyler yeti tirecek ekilde 
organize edilmi  bir siyaset - bilim ili kisi 
yarat lmal d r. 

Üniversiteler ve ara t rma kurulu lar , 
ara t rma ekseninde yeniden örgütlenmeli, ideolojik 
kayg lardan ar nd r lmal , bunlara yeterli ara t rma 
fonlar  sa lanmal d r. 

Üniversite ve ara t rma kurulu lar n n 
akademik, idari ve mali özerkli i sa lanmal d r. Bu 
anlamda hükümetlerin ve bürokratik i levlerin 
müdahalesinden özgür tutulmalar  gereklidir. 

Tüm bunlar için bilim üzerinde siyaset 
etkisinin minimum düzeyde olmas , bugün ve yar n 
için mutlaka gereklidir.  

 “Geli mi  memleketler seviyesinin üstüne 
ç kmak” vasiyeti olan Atatürk’ün ülkesinin bilgi 
ça n  yakalamas , her eyden önce her yönüyle 
özerk, verimli ve üretken bir bilim ortam  ile 
sa lanacakt r.  
 
Kaynaklar: 
 
www.kongar.org\makaleler\mak_tub.php 
www.ntvmsnbc.com 
www.hurriyet.com.tr 
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