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Seçim sandığı seçimlerden önce düşündürücüydü;
Pazar akşamı içinden çıkan sonuçlar daha da düşündürücü...
Toplumsal dokumuz konusunda kabaca da olsa bir fikre sahip olanlarımız için AKP’nin sandıktan
birinci parti olarak çıkması şaşırtıcı olmadı. Ancak, oy oranının %50’ye yükselmesi, doğrusu, pek
çoğumuz için çok fazla beklenen bir sonuç değildi. Bunu beklemezken, işin içine kendi
duygularımızı kattığımız muhakkak... Ama yine de, bu sonucu çoğumuzun önceden göremeyişinde
duygularımız ne ölçüde rol oynadı, toplumsal doku konusundaki yanılgılarımızın payı ne kadar,
bunu bilmek gerek. Bunun için de siyaset bilimcilerimizin, toplumbilimcilerimizin araştırmalarına,
çözümlemelerine ihtiyacımız var. Bu elbette, kendimiz hiç kafa yormayalım anlamına gelmiyor.
Sandıktan çıkan sonuçlar verili koşul olarak alındığında, bilim, teknoloji, sanayi alanlarında ne gibi
gelişmeler olur ya da hangi çıkmaz sokaklarda yol almaya devam edilir; bunlar üzerinde bugünden
birkaç şey söylemek mümkün... İsterseniz, seçimlerden önce merak ettiğimi yazdığım iki noktaya
geri dönerek oradan başlayayım.
O iki nokta, adının önünde akademik unvan taşıyanlarımızın, bir de sınaî üretimle uğraşanlarımızın
seçimdeki oy dağılımlarının ne olacağı idi. Seçim sonuçlarına bakarak bunu kestirmek elbette
mümkün değildi. Bunu öğrenebilmek için, bu kesimleri temsil eden örneklemler üzerinden
yapılacak anket çalışmalarına ihtiyaç vardı. Ama ne yaparsınız, merak bu... Bu merakım, sonuçları
gördükten sonra ortadan kalktı mı? Hayır. Ama o sonuçlardan hareketle, önümüzdeki dönemde,
üniversitelerimizde ve sanayide neler beklenebileceğine ilişkin bir şeyler söylemek mümkün.
Şu çok açık: Üniversitelerimizde, AKP’ye gönülden ya da başka nedenlerle bağlı akademik unvanlı
kişi nüfusu artacak. Bunun ne anlama geldiğini bilim dünyamız herhâlde benden çok daha iyi bilir.
Bu nüfus artışının üniversitelerimizde yaratacağı muhtemel olumsuzlukları önleyebilmek, gerçek
bilim insanlarımızın gösterecekleri toplumsal duyarlılığa bağlı... Zaman, bilim insanlarının
toplumsal sorumluluklarını hatırlama zamanı...
Peki, sınaî üretimle uğraşanları ne bekliyor? Muhtemelen, içlerinden, sanayimizin tasarım ve yeni
ürün geliştirmede yetenek kazanmasını, kısacası, teknolojide yetkinleşmesini samimi olarak
isteyenler, bu yönde çaba gösterenler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na dönüştürülmesini iyiye yorarak sandık başına gittiler. İlk bakışta böyle düşünmekte
haklı da olabilirlerdi. Çünkü, bu değişikliğin hemen seçimlerden önce kanun hükmündeki bir
kararnameyle yapılıvermesinin ana nedenleri her ne olursa olsun, bilim, teknoloji ve sanayi
meselesini bir bütün olarak görmeyi ve gerekli politika düzenlemelerini bu sistemik bütünlük içinde
yapmayı önleyen, bürokrasi kesimindeki çok başlılık, getirilen bu yeni düzenlemeyle ortadan
kalkabilirdi ve pek çok ülkede böyle bakanlıklar vardı...
Gerçekten de, temel araştırmaların Türkiye için taşıdığı yaşamsal önemi ve bu araştırmaların da
aslında, aynı sistemik bütünlüğün olmazsa olmaz koşulu olduğunu göz ardı etmeyecek ve bu
araştırmalar konusunda nihaî kararın üniversite ve ilgili bilim kurumlarınca verilmesi gerektiğinin
bilincinde olacak bir ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’, çok eskiden beri şikâyet konusu olan
eşgüdümsüzlüğü ortadan kaldırabilir. Ama, unutmamak gerekir ki, yeni kurum kurmak ya da
mevcudun statüsünü değiştirmek sorunlara tek başına çözüm getirmez. Bilim, teknoloji ve
sanayideki o sistemik bütünlüğü görebilmek; gerekli strateji ve politikaları bu bütünlük içinde
ortaya koyup uygulatabilmek ve sonuçta, özellikle bilim ve teknolojide yetkinleşmeyi başarabilmek

her şeyden önce bir kültür meselesidir. Ve işaret etmiştim ki, AKP böyle bir kültürün ve o kültürü,
sağ ideolojinin bakış açısıyla da olsa, oluşturmak isteyenlerin siyasî temsilcisi değildir.
Açıkçası, sanayi kesiminden, kendilerini, teknolojide yetkinleşme meselesine adamış olanları da zor
günler bekliyor. Sonuç alabilmeleri, her zamankinden çok, onların kendi çabalarına bağlı olacak...
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