Bilimin Sonsuz Ufuklarının Peşinde 75 Yıl: Vannevar Bush (1890–1974)
Müfit Akyos

"Yeni temel bilimsel bilgi için başkalarına bağımlı olan bir ulus, mekanik
becerisi ne olursa olsun, endüstriyel ilerlemesinde yavaş ve rekabetçi
konumunda zayıf olacaktır."
Vannevar Bush

19 Temmuz 1945'te, Almanya’nın
II. Dünya Savaşı’nda teslim
olmasından 2,5 ay sonra ve
Hiroşima ve Nagazaki’nin
bombalanmasından 3 hafta önce
ABD tarihindeki en etkili bilim
politikası raporu Washington,
DC’de kamuoyuna duyuruldu.
Science, the Endless Frontier –
Bilim, Sonsuz Ufuklar başlıklı 34
sayfalık rapor, Washington
Carnegie Enstitüsü başkanı ve ABD
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
Ofisi başkanı Vannevar Bush
tarafından yazılmıştı.

VANNEVAR BUSH

25 Temmuz 1945’te
yayınlanmasından sonra ABD’de
akademik araştırmaların yapılma
biçimini (yöntemini) günümüze
kadar değiştiren Vannevar Bush’un
başyapıtı bir raporun, 75. yılından
söz ediyoruz. Bir tek rapor nasıl
olup ta bilimsel araştırmanın ulusal
boyutta yönetiminde böylesine
derin bir değişim yaratabilmişti?

1945 tarihli ilk politika dokümanının bugüne kadar ABD’nin akademik araştırmalara
yaptığı yatırımların arkasındaki gerekçeyi oluşturması, 75. yılında da üzerine
tartışılmasını ve değişik etkinliklerle kutlanmasını sağlamıştır.
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Dr. Vannevar Bush
Dr. Bush, akademisyen, buluşçu ve araştırma yöneticisiydi. Doktora derecesini MIT
Mühendislik bölümden aldı. 1931’de MIT’de profesörken geliştirdiği 18 değişkenli
diferansiyel denklemleri çözebilen ilk analog bilgisayarla ABD ordusunun da dikkatini çekti.
Geliştirdiği benzer bir makine top mermilerinin izleyeceği yörüngenin hesaplanmasında
kullanıldı. Deniz kuvvetleri ondan Japon ordusunun ve diplomatlarının kullandığı radyo ve
telgraf şifrelerini çözecek bir makine geliştirmesini istedi.
1930’larda Avrupa’daki hava iyice gerginleştikçe Bush, askeriye ile bilim dünyası arasındaki
eşgüdüm eksikliğini dikkatini alarak akademi, ordu ve sanayinin kaynaklarını bir araya
getirecek bir araştırma kurumunun yapılanmasını planlamaya çevirdi. Bush’un, 1939'da
Washington Carnegie Enstitüsü başkanı olduktan sonra, savaş dönemi programlarına
hükümet desteğini arttırmak için Başkan Franklin D. Roosevelt’e üniversiteler ve sanayi ile
kontrat esaslı çalışacak Ulusal Savunma Araştırma Komitesi (National Defense Research
Committee) kurulmasını öneren bir sayfalık başvurusu, Başkan tarafından 15 dakika içinde
onaylamıştı.”1 Bu komite zamanla Bush’un yöneteceği ve ülkesinin bilim dünyasının en etkili
ismi olacağı Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi- OSRD’nin (Office of Scientific Research
and Development) bir alt kümesi oldu.
İzleyen beş yıl içinde Bush’un yöneticiliğinde zaferi garanti edecek teknolojileri geliştirmek
üzere antibiyotik araştırmalarından patlayıcılara, yapay kandan radarın
mükemmelleştirilmesine ve ilk gerçek “büyük bilim” projesi – Manhattan Projesi – ile atom
bombasının geliştirilmesine kadar pek çok gizli ve açık proje gerçekleştirildi. Projeleri yürüten
6.000 bilim insanının planlanması, organize edilmesi, önceliklendirilmesi ve
değerlendirilmeleri Bush’un başkanlığında Washington OSRD’deki küçük bir grup tarafından
yapıldı.
Raporun ortaya çıkışı
Başkan Roosevelt, özellikle Büyük Buhran yıllarında geliştirdiği program ve kurumlarla
kendisinden önceki başkanlardan daha yenilikçiydi. Savaş sonrasında Bush’a yazdığı
mektupla2 (mektubun taslağı Bush tarafından hazırlanmıştı – Resim 2) ABD’li bilim
adamlarının gösterdikleri büyük başarılarını yeni bir hedefle toplumsal sağlık, refah ve
ekonomik kalkınmayı sağlayacak biçimde devam ettirmek üzere bir plan geliştirmesini
istemesi buna iyi bir örnektir.

1

https://www.srainternational.org/blogs/srai-news/2020/07/09/sciences-75-year-pursuit-of-theendless-frontier
2
http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/war/corr/sci13.006.4-roosevelt-bush-1944111702.html
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Resim 2
Başkan Roosevelt’in 17 Kasım 1944 tarihli söz konusu mektubunda Bush’a ve bilimsel
liderlerden oluşturulan bir “blue-ribbon panele”3 özetle şu dört soru sorulmaktaydı:
 Savaş sırasındaki gayretlerimizle bilimsel bilgiye yapılan katkılarımızı bir an önce
dünyaya duyurmak için askeri güvenlikle tutarlı olarak ve askeri yetkililerin ön onayı
ile ne yapılabilir?
 Bilimin hastalıklara karşı savaşımına özellikle atıfta bulunarak, tıpta ve ilgili bilimlerde
yapılan çalışmaları gelecekte de devam ettirebilecek bir program düzenlemek için
şimdi ne yapılabilir?
 Devlet, kamu ve özel kuruluşların araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak için şimdi ve
gelecekte neler yapabilir?
 Amerikan gençliğinde bilimsel yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için, ülkemizdeki
bilimsel araştırmaların sürekliliğini, savaş süresince yapılanlarla karşılaştırılabilir bir
düzeyde garanti edebilecek etkili bir program önerilebilir mi?
Savaşın bitimine dokuz ay vardı. Soruların önemini kavrayan ve benimseyen Bush büyük bir
enerji ile üniversite ve bilim dünyasından uzmanlardan oluşturduğu komite ile çalışarak ve
Kongre temsilcilerine ve askeri liderlere danışarak sonunda 37 sayfalık “Science - The Endless
Frontier” başlıklı raporunu tamamladı. Ancak 12 Nisan 1945’de ölen Roosevelt raporu
göremedi. Rapor 25 Temmuz 1945’te resmen basılarak yeni Başkan Truman’a sunuldu.

3

Mavi kurdele komitesi: A.B.D'de, belirli bir soruyu araştırmak, incelemek veya analiz etmek için
atanmış bir grup istisnai kişidir. (Wikipedia)
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Raporun karakteristikleri
Bush’un Başkan Truman’a sunumunda vurguladığı bilimin önemi ve bilimsel ilerlemeyi sağlık,
işlendirme, yaşam düzeyi ve kültürel gelişmenin anahtarı olarak göstermesi o yıllardaki
“teknoloji yönetimi” modelinin bir yansımasıydı. Model özetle; devletin öncülüğünü ve
desteklemesini esas alan Bilim → Teknoloji → Toplumsal Refah dizgesidir.
Bush, savaş öncesi ve savaş sırasındaki deneyimlerine dayanarak, gelişen bir ekonomi ve
güçlü bir ulusal savunmanın hem düzenli bir yeni bilimsel fikir akışı hem de bu fikirleri
genişletip uygulayabilecek yüksek eğitimli bir işgücü gerektirdiğini biliyordu. Bu nedenle
rapor, hükümetin çoğunlukla kolejlerdeki ve üniversitelerdeki temel bilimsel araştırma
desteğini çokça arttırmasını önermekteydi. Bush'un biçimlendirdiği yeni sosyal sözleşmenin
başarısı, yükseköğrenimi, endüstriyi, hükümeti ve ekonomiyi dönüştürdü. Onlarca yıllık refah,
sağlık ve jeopolitik liderliğin temelini oluşturan güçlü bir yenilik motoru ve yetenekli insanlar
yarattı.
Bush’un planı ile Federal Devletle bilim toplumu arasında devlet tarafından fonlanan
araştırmalar için günümüze kadar gelen bir çerçeve çizilmiş oldu. Raporun en kritik önerisi
önceki dönemlerle kıyaslanmayacak boyutta bilimi fonlamaya ve desteklemeye adanmış yeni
bir Federal kurum olarak tek bir merkezi otoritenin "Ulusal Araştırma Vakfı - The National
Research Foundation - NRF" nın önerilmiş olmasıydı. Raporda modern Federal Bütçe’de,
araştırma programlarının üzerine inşa edildiği esaslara da açıklıkla yer verilmişti. Bu esaslar
özetle;
 NRF yönetiminin bilim ve araştırma dünyasını bilen ve değer veren kişilerden
oluşturulması, mali ve idari özerkliğe sahip olması,
 NRF’in teşviklerini Federal Hükümet dışındaki kuruluşlarla yapılan sözleşmeler veya
hibeler yoluyla yapması, kendisinin herhangi bir laboratuvar işletmemesi,
 Kamu ve özel kolejlerde, üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde temel
araştırmanın desteklenmesi, iç denetimlerinin kurumların kendilerine bırakılması,
 Bilim ve demokratik bir sistem arasındaki uygun ilişkinin ancak kurumun tam
bağımsızlık ve özgürlüğe sahip olarak ve kurumlar arasında fonların tahsisinde takdir
yetkisi korunarak sürdürülebileceği,
 Kurumlar arasında fonların tahsisinde takdir yetkisini korurken, NRF’in yalnızca
Başkan'a ve Kongre'ye karşı sorumlu olması.

Raporun uygulanması
Bush’un atom bombasının geliştirilmesinde duyduğu endişelerden hareketle ve esas olarak
bilimin toplumsal refahın arttırılmasının etkin bir aracı olarak yönetilmesini amaçlayan
raporu ve önerdiği yönetim modeli onun istediği gibi hayata geçirilebilmiş miydi? NSF’in
kuruluşundaki ırkçı ve cinsiyetçi ayrımcılığa ve siyasetin ve “Amerikan kurulu güçlerinin”
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müdahalesi ile raporun en önemli iddiası olan araştırma fonlarının tek otoriteden dağıtılması
ve yönetilmesinin savaş, sağlık ve enerji kurumlarının bağımsız araştırma yapılanmalarıyla
delinmiş olmasına bakıldığında bunun tam olarak gerçekleştiği söylenemez. Ancak yine de ilki
1901‘de verilmeye başlanan Nobel ödüllerinde, 1940’lardan itibaren ABD’nin kazandığı
ödüllerin bilinen bütün gelişmiş ülkelerden büyük bir farkla daha fazla olmasında ABD bilim
politikasını şekillendiren söz konusu raporun payının olduğu çok açıktır.
ABD Kongresi ve Senatosu, siyasi çekişmelerle beş yıl boyunca raporu uygulama yollarını
tartıştı. NRF’le ilgili yasa ilk seferinde Truman tarafından veto edilmesine karşın Bush’un
yorulmak bilmeyen çabaları sonunda 1950’de Kongre'yi geçip Truman tarafından
imzalanarak yasalaştı.
Business Week raporu, "Amerikan İşadamları için okunması gereken çığır açan bir rapor"
olarak nitelendirerek Bush'u "federal hükümetin gerekli itkisini bilimsel ilerlememizin
arkasına koymak ve yine de bilimimizi hükümet kontrolünden bağımsız tutmak için kapsamlı
ve dikkatli bir plan" sunduğu için övdü.
Ancak Bush’un gücü savaştan sonra azaldı. Savaş süresince kendilerini OSRD’ye adayan bilim
adamları artık kurumlarına ve kendi araştırma önceliklerine dönmek istiyorlardı. Bush,
Başkan Truman ve yeni Soğuk Savaş siyaseti ile hiçbir zaman verimli bir ilişki geliştiremedi.
Savaş zamanında kabul gören araştırma dünyası-endüstri-devlet bütünlüğünde oluşturulan
teknokrasi, politikacıları karar alma mekanizmasının dışında bırakmaktaydı. Ancak bu barış
zamanında politikacılar tarafından kabul edilebilir bir durum değildi.
Son olarak, Bush’un hidrojen bombası yapımına muhalefeti onun iyice dışlanmasına neden
oldu. Analog dönemin önemli bir kişisi olan Dr. Bush, dijital dönemi önemsemedi. Ancak bu
alana da önemli bir katkıda bulundu. 1945’te yayınladığı “As We Think - Düşündüğümüz Gibi"
başlıklı makalesinde “memex” ismini verdiği ve “bireylerin tüm kitaplarını, kayıtlarını ve
iletişimlerini sıkıştırıp saklayacakları ve böylece belleğe yapay bir yardımcı olarak çalışacak
hayali mekanik bir makine tanımladı. Bu fikir daha sonra “hiper-text” in geliştirilmesine ilham
verdi.

memex
Resim 3
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Günümüzden bakınca
Pandemi, uzun süredir var olan sistemik ve yapısal ırksal ve ekonomik eşitsizlikler üzerine
güçlü bir ışık tuttu. Adalet, sağlık, eğitim, özgürlük, refah, kaliteli barınma ve beslenme ve
sosyal konumda ilerleme alanlarındaki eşitsizlikleri görünür kıldı.
Bilimsel araştırmalardan ortaya çıkan yeni fikirlere ve iyi eğitimli ve farklı özelliklerde
gençlere duyulan ihtiyaç, 75 yıl öncesine göre şimdi çok daha fazla. Bilimin teknolojik,
ekonomik ve toplumsal değişimi yönlendiren en önemli güç haline geldiğini görüldü. Raporda
öngörülen bilim politikası ve yönetim modeli ile hükümetlerin bilimle yeni bir ortaklığa
girerek, sadece savunma ve ekonomi alanlarına değil, aynı zamanda toplumla ilgili konularla
da ilgilenebileceği ve hizmet edebileceği gösterilmiş oldu.
Bush’un modelinde temel araştırma her derde deva gibi sunulmuş ise de günümüz
dünyasında sağlık, refah ve güvenliği sağlayacak etmenlerden önemli biri (gerekli
ancak yeterli değil) olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.
Ekonomik büyüme ve yeni işler için bilgi gerekli ise de toplumda refahın paylaşımında
eşitsizlik, eğitim sisteminde bozukluk, vergi sisteminde adaletsizlik varsa bunların
faturası bilime çıkartılamaz. Söz konusu problemler nedeniyle bilim suçlanamayacağı
gibi temel bilimlere daha fazla kaynak ayırarak bu sorunların çözüleceğini beklemekte
doğru olmayacaktır. Daha da rahatsız edici olan, eşitsiz bir ekonomik sistemde temel
bilimin ekonomik aktörlere sağladığı bilginin sistemi daha adalet siz hale getirip
getiremeyeceğidir.
Raporda bilimin toplumsal yararı açısından bakıldığında bilimin yaratıcılığının
toplumun en geniş kesimlerine hizmet etmesi bir değer olarak yer almaktadır. Ancak
bilimin üzerindeki yayın yapma baskısı “bilim adamının bilinmeyeni keşfetme merakı
ile kendi seçtiği konuda çalışır” ilkesini, bilimsel çalışma seçeneklerini ve toplumsal
yararını sınırladığı da bir gerçektir. Sonuçta, bilimin ana akımının bazen bilgiyi gerekli
olandan uzaklaştırması olası mıdır?
Modern araştırma kuruluşları, 1945'e göre çok daha büyük ve çok daha fazla işbirliğine
dayalı, çok disiplinli ve uluslararasıdır. Araştırmalar yaşam bilimleri, fizik bilimleri,
mühendislik ve diğer alanlardaki bilgi ve araçları "yakınsama bilimi - convergence science4"
olarak tanımlanacak biçimde giderek daha fazla bütünleştirmektedir. Günümüzün araştırma
ortamında mükemmelleşmek, geçmişte gerek duyulandan daha geniş bir beceri seti
gerektirmektedir. Araştırmacıların, disiplinlerinin ve ulusal sınırların ötesinde işbirliği
yapabilen ve ilgili bilgi ve uzmanlığı paylaşabilen çok yönlü öğrenenler olması, hem diğer
4

convergence science: farklı disiplinlerden bilgi, yöntem ve uzmanlığı birleştirerek bilimsel keşif ve
yeniliği kolaylaştırmak için yeni çerçeveler oluşturmak.
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araştırmacılarla hem de bilim adamı olmayanlarla iletişim konusunda becerili olmalarını
gerektirmektedir. Devletin bilime desteğinin güçlü kalmasının yanı sıra günümüzde araştırma
ekosistemini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için kamu ve özel sektörün bilimi
desteklemekte çeşitli yöntemler ve araçlar geliştirmeleri gerekmektedir.
Bush’un, dönemi için devrimsel sayılabilecek bilim yönetimi modeli geçen 75 yılda toplumun
her alanında beklenmeyen etkiler yaratabildiyse de araştırma dünyası ve kurumlarında
yaşanan değişimler, insanlığın bilime gereksinimindeki artış dikkate alındığında,
“yetmişbeşinci yıldönümünün zamanı geçmiş güçlü bir fikrin son kutlaması olsun” diyenler de
dikkate alınmalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar
1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2020. The Endless
Frontier: The Next 75 Years in Science. Washington, DC: The National Academies
Press. https://doi.org/10.17226/25990
2. https://www.srainternational.org/blogs/srai-news/2020/07/09/sciences-75-yearpursuit-of-the-endless-frontier
3. https://www.sciencehistory.org/distillations/magazine/the-rise-and-fall-of-vannevarbush
4. https://issues.org/issue/36-2/ Necessary but not Sufficient? B y D a n i e l
Sarewitz

HBT_Bilim - Sonsuz Ufuklar_M.A_15 Ocak 2021

7

