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Gençler! Bize hep “Otur oturduğun yerde”, “Sana 
mı kalmış”, ya da “Başımıza icat çıkarma” 
dediler.  

Şimdi biz size “Ne olur, başımıza icat çıkarın”, 
“Farklı düşünün, sorgulayın ve yaratın” diyoruz, 
çünkü “İsterseniz Dünyayı değiştirebilirsiniz.” 

Bilim nedir? 

Bilim adamı kimdir?   
Bilimin ayırdedici özellikleri nelerdir? 

Çalışma – Bilimsel çalışma nasıl ayırt edilir? 
Gerçek – Bilimsel gerçek ayrımı nedir? 

“Bu sonuç yanlıştır” ile “Bu sonuç bilimsel 
değildir” demenin farkı nedir? 

Yöntem – Bilimsel yöntem farkı nedir? 
Bilimsel yöntem hep en iyi yöntem midir? 

Her Bilimsel sonuç doğru sonuç mudur? 
Bilimsel sonuç her zaman kesin sonuç mudur? 

Bilimin sınırları var mıdır, nelerdir? 
Her doçent, profesör bilim adamı mıdır? 

Bilim sadece akademik ortamlarda mı yapılır? 
Bilimsel öngörü/kestirim nedir? 

Her alanda sağlıklı bilimsel öngörü yapılabilir mi?  
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Hiç düşündünüz mü; neden kansere çare bulanlar, 
depremi önceden kestirenler ortalıkta bolca boy 
gösterebiliyor da örneğin fizikte, matematikte, 
elektronikte böyle kişilere rastlanmıyor? Neden 
sade vatandaş ekonomi uzmanı, hukuk uzmanı, 
politika uzmanı, spor otoritesi olabiliyor ve ahkam 
kesiyor da, örneğin radar konusunda ortalıkta bir 
tek vatandaş görünmüyor? Neden, kutsal kitabımız 
Kuran’ın şifrelerini çözenler bir uydu kod çözücü ya 
da kripto cihazı tasarlayamıyor? Nedir tüm bunların 
nedeni? Çok bilmek mi yoksa az bilmek mi? 

 

Ünlü fizikçi Richard Feynman’ın 

Nobel ödülü aldığı törenden 

sonra onuruna verilen yemekte, 

yan yana oturduğu bir prenses 

ile arasında geçen konuşma: 

Prenses: “Sayın Feynman, hangi dalda aldınız 
Nobel ödülünüzü?” 

Feynman: “Fizik alanında aldım prensesim.” 

Prenses: “Bu konuda kimse bir şey bilmez, bu 
yüzden sizinle bu konuda konuşamayız sanırım.” 

Feynman: “Tam tersine! Fizikte kesin bilgi olduğu 
için herkes fizik hakkında konuşamaz. Hakkında 
kesin bilgi bulunmayan konularda tartışabiliriz; 
hava hakkında, sosyal problemler hakkında, 
psikoloji, ekonomi, finans, hukuk, uluslararası 
ilişkiler hakkında konuşabiliriz.” 
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Bilim önemli! Herkesin ağzında “bilim diyor ki …”, 
“bilim konuşuyor …”, “ben demiyorum, bunu 
bilim söylüyor …” benzeri ifadeler sakız olmuş 
durumda. “Bilim bunu kesin olarak kanıtladı” diyor 
birisi; diğeri ise “Bilime karşı mı geleceksin?” diye 
gözdağı verebiliyor TV'de tartıştığı kişiye. Herkes 
konuşmasının önüne/ardına “bilim”, “bilimsel” 
sözcüklerini yerleştirip toplumda bilimin 
saygınlığından yararlanmak istiyor. Bir şeyin 
başına bilimsel sözcüğünü koymak (bilimsel 
yaklaşım, bilimsel çözüm, bilimsel sonuç, vb.) 
bilimden kredi, itibar kazanmak için.  
 

Gerçekten nedir bilim? 
 

Şampiyon takımların başarılı teknik direktörleri  
genelde “Biz takımı bilimsel yöntemlerle 
hazırladık. Başarımızın sırrı budur” derler. Ne 
demektir bir futbol takımını bilimsel yöntemlerle 
hazırlamak? Madem bilimsel yöntemler 
uygulanıyor, neden her yıl başarı gelmiyor? Neden 
bazı yıllarda takımlar yerlerde sürünüyor?” Bilimsel 
yöntemlerden mi vaz geçiliyor? Kastedilen topa 
sahip olma oranları, atılan pas /şut yüzdeleri gibi 
istatistikler ise, günde ortalama gofret satışları, kişi 
başı tüketilen süt miktarları gibi istatistikler tutan bir 
bakkal da bilimsel satış mı yapmış olacak?  

İstatistiklere bakmak bilimsel yöntem 
uygulamak mıdır?  

Televizyonda sabah programı; konu ekonomi. 
Sunucu uzmana Borsada göstergeleri ve 
önümüzdeki günlerin beklentilerini ve kişisel 
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öngörülerini soruyor. Uzman: “Dış etkenlerde 
olumsuz gelişmeler Borsanın düşmesine neden 
olur; ancak ay sonu bütçe açıkları düşük çıkarsa 
Borsa şahlanır, bunun dışında düz bir seyir de 
izleyebilir.” Sizce böyle öngörü olur mu? Borsa ya 
çıkacak ya düşecek ya da aynen kalacak; zaten 
başka alternatif var mı?  

Ekonomide sağlıklı öngörü yapılabilir mi? 
 

Bir Emniyet yetkilisinin çıkıp “Polis bilimsel 
yöntemlerle çalışmaktadır” demesinin anlamı 
nedir? Kastedilen kayıtlar mı, dinlemeler mi, 
kullanılan teknoloji mi?  

Normal yöntemlerle çalışan Polis ile bilimsel 
yöntemlerle çalışan Polisin farkı nedir?  
 

Uydu fotoğraflarıyla tarımsal/ekili alanların 
denetlenmesi “Biz bilimsel yöntemlerle tarım 
yapmaktayız” demeye yeterli midir?  

Tarımı bilimsel yöntemlerle ele almak nasıl 
olasıdır, farkı, üstünlükleri nelerdir? 

Her seçim öncesinde bir sürü anket yapılır ve 
anketörlerin hemen tamamı “biz bilimsel 
yöntemlerle anket yapıyoruz” der.  

Bir anket bilimsel olabilir mi? Bilimsel 
olmasının olmazsa olmaz koşulları var mıdır? 

Kilise, Evrenin oluşumu, gezegenler, vb., söz 
konusu olduğunda yıllardır “akademisyenleriyle 
çalışmakta olduğunu”, “yüzyılların arşivlerine sahip 
olduklarını”, “bilimsel yanıtlar” aradıklarını ve “dinin 
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bilimsel bilgisinden yararlandıklarını” söyler. 
“Kutsal kitap böyle diyor”, “tartışmalarımız 
belgelere dayanıyor” dense sorun yok! Ancak, işin 
içinde “bilimsel” sözcüğü olduğunda işin rengi 
değişiyor. Ne demek “dinin bilimsel bilgisi?” 
Çıkış noktası inanç olan din, temelleri kuşku 
duymak, araştırmak üzerine kurulu bilim ile 
açıklanabilir mi?  

Belgelerle konuşmak bilimsel konuşmak mıdır? 
 

Bilim – Felsefe İlişkisi  

Felsefeyi iyi anlatan, tanımını basitleştiren bir iki 
söz “felsefe aklın uğraşı”, “felsefe soru sorma 
sanatı” ya da “felsefe yanıtlardan çok sorularla 
ilgilenir” şeklinde. Gelin bilimi de basit sorularla 
irdelemeye / anlamaya çalışalım:  

Nedir bilimi ayrıcalıklı kılan? Nedir bilim? 
 

Bilim meraktır, kuşkudur, bilgidir. 
Bilim gözlemdir, deneydir, yanlışlamadır. 

Bilim hem öğretimdir hem eğitim. 
Bilim araştırmaktır, keşfetmektir. 
Bilim aklı kullanmaktır, anlamaktır. 

Bilim üretmektir. 
Bilim yaşam biçimidir, kültürdür. 

Bilim ayrıcalıktır, seçiciliktir, seçkinciliktir. 
Bilim özgürlüktür, özerkliktir. 

Bilim gelecektir. 

        Bilim = Düşünce       Niçin? 

                       Teknoloji = Ürün       Nasıl? 
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Yanlışlanabilirlik İlkesi 

Bilimsel olmanın olmazsa olmaz koşulu, amprik 
destek sağlama ya da doğrulama olamaz; 
önermenin, eşitliğin, ya da kuramın hangi koşullar 
altında yanlış olduğunun gösterilebilmesi esastır. 
Eğer bir kuram yanlışlanabilir ise, bilimseldir. 

 

Karl Popper (Avusturya kökenli 
İngiliz felsefeci) der ki, “Bilim 
kuramında yanlışlanabilirlik ilkesi 
belirleyicidir. Biz, kuramlarımızı 
ortaya atarız. Onları herkesin 
anlayıp eleştirme olanağı doğar. 
Gerekli donanıma sahip herkes 
ileri sürülen görüşlerin mantıksal 
açıdan tutarlı olup olmadığını, amprik açıdan ise 
gözlem ve deney sonuçlarına uygun olup 
olmadığını sorgulayabilir, onları eleştirebilir. 
Bilginin kamusal niteliğinin anlamı budur.” 
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Bilimsel Yaklaşım 

Bilim, insan aklına dayanır; önyargısızdır, 
dogmalardan uzak, mutlak kabullerden arınmıştır. 
Düşünce, araştırma ve tartışma özgürlüğü 
temelinde gözlem, deney, kuşku ve duraksama 
içerir, savları doğrulamaya değil, yanlışlamaya 
çabalar, bu nedenle sağlam temeller üzerinde 
gelişir, ilerler. 

Bilimsel yöntemi, normal bir yöntemden farklı kılan 
özellikleri nelerdir? Bilimsel yaklaşım problemin 
dogru tanımıyla başlar ve evrensel geçerliliği olan 
çözümlere (bilimsel yasalara) ulaşıncaya dek sürer. 
Problem, birikimlerden, bilgiden, rastlantılardan, 
meraktan, gözleyerek, hayal ederek, uçuk/aykırı 
düşünceler öne sürerek tanımlanabilir. Çıkış noktası 
ne olursa olsun ancak iyi tanımlanabilen 
problemlerde, bilimsel çözüme ulaşmak olasıdır. 
Bilimsel süreçte ise genelde, yoğun gözlem, 
algılama, hüküm verme, ayrıntılı deney ve 
testlerden ve bunlar arasındaki yanılsamalardan 
sonra genel yasalara ulaşılır. Bu süreçte önce 
saçmalıklar, bariz hatalar olmak üzere, yanıltmalar 
ayıklanır, engeller saptanır ve uygulandıkça 
yetersizlikler ortaya konur.  

Bilimsel çözüm üretenleri, sezgilerden yola 
çıkanlardan ya da vahiy inmiş gibi 
konuşanlardan ayıran can alıcı nokta kişisel bir 
öngörüyü, bilinen yöntemleri uygulayıp, benzer 
verileri elde eden, herkesin yapabileceği 
bilimsel öngörüden ayırt etmektir.  
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Unutulmasın ki, gözlem ve deneylere dayalı 
yasaları ve bu yasalara dayalı ileriye doğru 
öngörüleri ve kestirimleri içeren bilimsel süreçten 
geçmiş çözümler, yaygın olarak bilinmemesine 
karşın, sanıldığı gibi kuşkusuz ve kesin olmayıp 
rakamları olasılıklarla verebilmekte. Üstelik bilimsel 
yasalar aksi kanıtlanıncaya kadar, ele alınan 
problemlere çözüm ürettiği sürece geçerlidir. Bir 
gün bir problem karşısında aciz kalıncaya dek 
geçerlidir bir bilimsel yasa, sonsuza dek değil! 

Bilimsel bir çözümün 
ayırdedici göstergeleri “ben 
yaptım oldu” ya da “ben 
inanıyorum ki” yaklaşımından 
uzak, neden/sonuç ilişkisinin 
kurulabilmesi, başkalarınca 
tekrarlanabilir olması, farklı 
yöntemle doğrulanabilmesi ve 
belli bir model kurup ileriye 
doğru sınanmış, güvenilir kestirimler yapma 
olanağı sağlamasıdır. 
 

Bilimin Ayırdedici Özellikleri 
 

- Daima gerçeği, ama sadece gerçeği araması, 

- Neden - sonuç ilişkisini ortaya koyabilmesi, 

- Çözümlerin tekrarlanabilir olması, 

- Çözümlerin başkalarınca da elde edilebilmesi, 

- Sonuçlardaki belirsizliğin net olarak ortaya 
konabilmesi, 

- Bir çözüm modeli oluşturabilmesidir. 
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Bilimin Tarihsel Gelişimi 
 

Nesnel dünya ve bu dünyada var olan olgularla 
ilgili olan bilim, problemlerle başlayıp yasa 
hükmünde genel çözümlere ulaşmayı ve 
oluşturulacak modellerle, öngörü ve kestirim 
yapabilecek duruma gelmeyi hedefler. Tarihsel 
gelişim içerisinde, probleme genelde üç yaklaşım 
söz konusu olmuştur; dinsel, felsefik ve bilimsel 
yaklaşım. M.Ö. III. Yüzyılda Platon ile başlayıp, 
öğrencisi Aristoteles ile süren dönemlerde bilimi 
felsefe ve din ile birleştirme çabaları meyvelerini 
vermiş ve bilim sayesinde dini inançlar 
zenginleşirken din de bilimin şanını yüceltmiştir. 
Bilimsel devrim ya da aydınlanma dönemi olarak 
adlandırılan XVII. ve XVIII. yüzyıla dek din ve 
felsefe kalıbında tutulan bilim, Bruno’lar, 
Galileo’lar, Newton’lar, Bernoulli’ler, Faraday’lar, 
Clasius’larla başlayan ve yakın dönemde 
Einstein’lar ve Feynman’larla süren dönemlerde 
din ve felsefeden ayrı, bağımsız ve özgün bir 
sürece dönüşmüştür. 

 

Bilimsel Kılıf Uydurmak 
 

Bilimin henüz açıklamada yetersiz kaldığı, 
problemin zorluğu nedeniyle model kurmanın 
neredeyse olanaksız olduğu alanlarda farklı 
düşüncelerin ve görüşlerin olması normaldir. Bu 
gibi tartışmalarda belirsizliklerin ileride ne yönde 
şekilleneceği üzerinde farklı varsayımlar ortaya 
atılabilir. “Eminim ki ..” ya da “inanıyorum ki ...”  
diye başlayan olumlu / olumsuz öngörüler olabilir. 
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Birisi çıkıp “bence ileride zararlı olacağı ortaya 
konacak, göreceksiniz” diyebilir. Bir diğeri, “kesin 
zararlıdır” şeklinde konuşabilir. Bir başkası 
“yıllardır kullanıyoruz, olsaydı bugüne dek 
kesin bir şey çıkardı” diye düşüncesini belirtebilir. 
Kişisel görüş ve inanç olarak bunların hepsi normal 
karşılanmalıdır. Ancak bunlar bilimsel kılıf 
altında verilemez. Öngörülerin, hatta inançların 
olduğu yerde bilim tartışmalara girmez. Kişisel 
inançların ve düşüncelerin bilerek/bilmeyerek 
bilimsel kesin kanıt gibi sunulması doğru 
değildir. 
 
Sözcüklere Dikkat 
 

Bir araştırmada, bir raporda kullanılan etki 
sözcüğü zarar ile karıştırılmamalıdır: Etki olması 
zarar olması anlamına gelmeyebilir. 

Zararı yoktur ile zararı henüz saptanamamıştır 
çok farklı ifadelerdir.  

Bir etkinin ya da zararın bulunamaması asla 
olmadığı/olmayacağı anlamına gelmez. 

Bilimsel olarak bir şeyin etkisi ya da zararı yoktur 
diyebilmek, ancak ve ancak etkinin ya da zararın 
olmadığının her açıdan kanıtlanması ile olabilir. Bu 
ise, örneğin, insan sağlığı söz konusu olduğunda 
hemen hemen olanaksızdır. O halde 
bulunamamıştır ya da gözlenmemiştir benzeri 
sözcüklerden hemen yoktur anlamı çıkarmak 
doğru ve bilimsel bir yaklaşım değildir. 
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Yurttaş Eğitiminde Asgari Düzey 
 

Çağdaş toplum yurttaş bilincine sahip bireylerden 
oluşur. Bunun için verilmesi gerekenler şunlardır:  

- Arı bir dil, güçlü yargılama yeteneği (yani mantık 
bilgisi), 

- Raslantı, olasılık ve istatistik bilgisi, 

- Sağlık ve çevre ekseninde enerji kaynakları ve 
dönüşümü,  

- Elektromanyetik ışıma ile yapılabilenler (radyo, TV, 
radar, uydu, vb.),  

- Radyoaktivite, güneş sistemi ve evren,  

- Veri toplama, ilişkilendirme, neden ve sonuç bağı 
kurabilme,  

- Yöntem, model, epidemiyoloji, risk (göreceli risk, risk 
yönetimi ve iletişimi),  

- Bilgiye dayalı karar mekanizması,  

- En önemlisi bilimin sınırları!  
 

“Gerçek bilimin değeri hatta göstergesi, kanımca, 
ondan türetilebilen buluş ve ürünlerdir.” 

Gottfried. W. Leibniz  
(1646 – 1716) Alman matematikçi 

 

Bir fıkra 
 

Doktor: “Niye ha bire havaya yumruk atıp 
duruyorsun?” 

Hasta: “Vahşi filleri kovalamak için.” 

Doktor: “Ama burada fil yok ki?” 

Hasta: “Görüyorsunuz, yöntemim ne kadar etkili 

değil mi?”  
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Olasılık ve İstatistik 
 

Bir gazete haberinde bir partinin dış ilişkilerden 
sorumlu genel başkan yardımcısı "kişisel olarak % 
70 olasılıkla AB'den tarih alacağımıza inanıyorum" 
diyor (inanç ve rakamsal olarak yüzde vermek!).  
 
TV haber spikeri “yapılan tahminlere göre hafta sonu 
yağmur olasılığı cumartesi % 50, pazar % 50” diyor 
ve ardından yorumunu ekliyor, “Öyleyse hafta sonu 
mutlaka yağış var, şemsiyenizi almayı unutmayın” 
(cumartesi ve pazar akşamlarının olasılıklarının 
bağımsız olduğunu, bütün hafta sonu yağışlı 
olabileceği gibi ne cumartesi ne de pazar, yağmur 
yağmayabileceğini düşünemiyor).  
 

Bir fıkra 
 

Padişah, kendisine satranç öğreten kişiye ödül 
vermek istemiş ve sormuş:  

- Dile benden ne dilersen. 

Satranç ustası: 

- Padişahım, çok şey istemem, sadece şu 
satranç tahtasının her karesine bir kaç pirinç 
tanesi koymanız yeterli. Ama birden 
başlayarak her kareye bir öncekinin 2 katı 
koyarsanız çok sevinirim. 

Ne dersiniz, padişahın hazinesi bu isteği 
karşılayabilir mi? 
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Rakamlarla Konuşmak 
 

Rakam vermek ancak ve ancak denklemlerden 
oluşmuş bir model kullanarak hesap yaparak veya 
bir ölçü sonucu olasıdır. Bunun dışında rakam 
vermenin anlamı olmaz! Hesap veya ölçü sonuçları 
ise belirsizlik sınırları olmadan anlamsızdır.  
 

Hiçbir ölçü veya hesap kesin değildir! Bilimsel 
olabilmesi için hatanın kestirilebilmesi, yani 
sonuçların belirsizlik sınırının verilmesi gerekir. 
 

Matematikçi – Mühendis Farkı 
 

Bir matematikçi için iyi tanımlanmış bir problemin 
çözümü demek, uygun bir çerçeve içerisinde genel 
çözümleri verecek bir formun bulunması, çözümün 
varlığının ve tekliğinin kanıtlanması demektir. 
Oysa bir mühendisin işi, genel çözümleri gerçek 
dünya problemlerine indirgemek ve istenen 
doğrulukta gözlenebilir (hesaplanabilir ve/veya 
ölçülebilir) parametrelerle çözmektir. Başka bir 
deyişle, bir problemin çözülebilir olduğunu 
göstermek bir matematikçi için o problemi çözmek 
anlamına gelirken, bir mühendis sonucun kaç kilo, 
kaç metre, vb. olduğunu görmek zorundadır. 
Örneğin, ışık ve yansıma kullanılarak Ayın 
uzaklığının ölçülebileceğini göstermek bir 
matematikçi için yeterli olabilir, oysa mühendisin işi 
bu uzaklığın kaç km olduğunu, üstelik belli hata 
sınırları içerisinde söylemektir. 

İyi mühendis, denemekten ve hata yapmaktan 
korkmayan ancak hatalarından ders çıkarandır! 
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Bilim Adamı – Akademisyen Farkı 
 

Bilim adamlığı, bilimle uğraşan, çevre ve toplum 
yararına çalışmalar yapan, ömrünü problem 
çözmeye adayan topluluğa verilen genel bir 
unvandır. Bu unvanı tarih verir, toplum verir. Bilim 
adamı dendiğinde bir saygı ifade eder, bir şükran 
duygusu belirtir.  

Bir unvan olarak bilim adamlığı, doçentlik, 
profesörlük gibi akademik unvanlardan farklıdır. 
Doçentlik ve profesörlük kişisel unvanlar olup hangi 
kurum tarafından ve hangi koşullar altında verildiği 
yasa ve yönetmeliklerle bellidir.  

Örneğin, mühendislikte doçent olmak için o alanda 
doktora öğrenimini tamamlamış, bilimsel ve orijinal 
eserler vermiş olmak yeterli. Benzer şekilde, 
profesör olabilmek için doçent unvanı aldıktan 
sonra 5 yıl geçmesi ve yeni çalışmalar yapılması 
istenmekte. Doçentlik, profesörlük gibi kişisel 
unvanlar ile bilim adamlığı gibi toplumsal ve 
onursal unvanların farkı, kullanımda açıkça ortaya 
çıkar. Profesörlük unvanını alan bir kişi “Profesör” 
diye kartvizit bastırabilir, imza atarken isminin 
başında unvanını kullanabilir, çünkü bu unvan bir 
doktor, bir mühendis gibi öğrenimle alınır. Nasıl ki 
bir cerrah kartvizitinde bu unvanı kullanıyorsa, bir 
akademisyen de aldığı unvanları her ortamda 
kullanabilir. Ama hiç kimse “bilim adamı” diye 
kartvizit bastırmaz. 
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Bilim Adamı mı – İnsanlık Düşmanı mı? 
 

Manhattan projesi, Amerika’da İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında atom bombasının yapıldığı projedir. 
Askeri direktörü General Groves’tan, bilimsel 
direktörü ünlü fizikçi Oppenheimer’e, Richard 
Feynman’a, bombanın sırlarını Ruslara veren 
Klaus Fuchs’e kadar her birinin ilginç öyküsü 
vardır! 

Örneğin, Oppenheimer atom bombasını yapan 
ekip başı olarak bir bilim adamı mıdır? Proje 
sırasında çoğu fizikçi, gelecek ve insanlık için 
kaygı duyup karşı bildiriler yayınlarken bu ekibin 
var gücüyle bomba imal etmek için çabalaması 
nasıl değerlendirilebilir? Bu ekibin bomba yapmak 
için verdiği çaba kadar bombanın caydırıcı etkisinin 
yeterli olacağında ısrar etmesi ve kullanımına karşı 
çıkması nasıl değerlendirilmeli? 

Oppenheimer ve ekibi, atom bombasını 
Almanlardan önce yapmayı başarmıştı. Ancak ekip 
safça bir düşünceyle bu bombaların hiç 
kullanılmayacağını düşünüyordu. Bu başarılarını 
kutlamaya hazırlanırken Hiroşima ve Nagazaki 
felaketlerini görerek şok oldular. O dönemde 
basında “fizikçiler günahı tanıdı” şeklinde yazılar 
çıktı. İçlerinden böyle bir çalışmada bir daha yer 
almamaya yemin edenler oldu. İnsanlık Hitler’e 
karşı savaşırken bu bomba yapımında yer almayı 
bilimsel merak yanında ahlaken de savunmak 
mümkündü; ama yenilmiş, teslim olmak üzere olan 
Japonya’nın iki atom bombası için laboratuvar 
olarak kullanılmasını ve insanlığın gördüğü en 
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büyük yıkıma neden olmayı savunacak hiçbir 
değer yargısı yoktu ve olamazdı da! İki bombanın 
atılmasını, savaşın bitirilmesi ve daha fazla insan 
kaybının önlenmesi için önemli sayma girişimleri 
ise hiçbir zaman komediden öteye geçemedi. 

Ekibin çoğu savaştan sonra aktif olarak nükleer 
karşıtı çalışmalara katıldı. Bunların başında 
Oppenheimer geliyordu. Başlangıçta hükümette ve 
kamuoyunda saygınlığı yüksekti. Özellikle 
kamuoyunu hükümet nezdinde olumsuz etkilemeye 
başlamıştı. Bu nedenle komunistlikle ve casusluk 
suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bütün yetkilerini 
kaybetti, etrafına görünmez bir duvar örüldü ve 
yoğun bir itibarsızlaştırma kampanyasına maruz 
kaldı. Bu olay politikacı ve bilim adamı ilişkileri 
açısından ayrıca ele alınması gereken bir örnektir.  

Şimdi tekrar soralım: Oppenheimer bir bilim 
adamı mıdır? 
 

Bilim Adamı mı – Vatan Haini mi? 
 

Klaus Fisch Almanya’da doğup, İngiltere’de 
üniversiteye giden, daha sonra da Manhattan 
projesinde yer almak üzere 1943 yılında Los 
Alamos’a katılan genç ama parlak bir fizikçiydi. 
Kendince haklı nedenlerle Ruslar adına casusluk 
yapıyordu. Los Alamos yıllarında hem atom 
bombasının hem de hidrojen bombasının sırlarını 
Ruslara vermişti. Kendisinden şüphelenilmesine 
karşın yakalanmadı ve savaştan sonra İngiltere’ye 
döndü. Rusya’nın yayılmacı politikaları karşısında 
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kendi isteğiyle casusluktan vazgeçti. O dönemde 
fiziçiler Dünyayı nükleer felaketten koruma arayışı 
içindeydiler. Klaus Fisch dahil, önemli bir grup 
bunun yegane yolunun nükleer bomba planlarını 
tüm Dünya ülkelerine açıklamak olduğunu 
düşünüyorlardı. Çünkü ancak bu şekilde bir denge 
olabileceğini görüyorlardı. Bu fikrin öncülüğünü 
yapanlar arasında Bohr ve Einstein da vardı.  

Diğerlerinden farklı olarak Fisch, bu yolda adım attı 
ve planları Ruslarla paylaştı. Bekir Karaoğlu’na 
göre bugün Amerikan ve İngiliz bilim adamları 
dahil, tarafsız bilim adamı ve gözlemcilerin ezici bir 
çoğunluğu Klaus Fisch’in, insanlığı bir üçüncü 
Dünya Savaşından kurtardığında hemfikirler. Klaus 
Fisch’in verdiği sırlarla yapılan bombalar kimseyi 
öldürmedi; hiçbir ülke nükleer bomba kullanmadı.  

Sizce Klaus Fisch bir hain midir, yoksa bilim 
adamı mıdır? 
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İletişim Üzerine 

Albay, Binbaşıya: Yarın güneş tutulacak. Bu her 
zaman görülen bir şey değil. Erleri talim 
elbiseleriyle talim alanına getirin de görsünler. 
Ben de orada olacağım, gerekli bilgileri 
vereceğim. Şayet yağmur yağarsa, tabii bir şey 
göremeyiz. O zaman erleri, üstü kapalı 
talimgaha götürsün. 

Binbaşı, Yüzbaşıya: Albayın emri, yarın sabah 
saat dokuzda güneş tutulacak. Bu her zaman 
görülen bir şey değil. Şayet hava kapalı olursa 
bir şey görülemeyecek. Bu durumda tutulma, 
kapalı talimgahta gerekli talim elbisesiyle 
yapılacaktır. 

Yüzbaşı, Teğmene: Albayın emri ile yarın sabah 
dokuzda talim elbisesi ile güneş tutulmasının 
açılış merasimi yapılacaktır. Şayet yağmur 
yağarsa, ki bu durum pek görülen bir olay 
değildir, Albay kapalı talimgahta gerekli bilgiyi 
verecektir. 

Teğmen, Başçavuşa: Yarın sabah dokuzda hava 
güzel olursa, talim kıyafeti ile albay tutulacak. 
Kapalı talimgahta yağmur yağarsa, alayın 
meydanında manevra yapılacak. Çünkü bu her 
zaman görülen bir olay değildir. 

Başçavuş, Askere: Yarın sabah saat dokuzda 
kapalı talimgahta albayı tutacağız. Sabah 
hepiniz talim teçhizat ile hazır olun.” 

Askerler kendi aralarında: Yarın sabah bizim 
başçavuş Albayı tutuklayacakmış. 
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Doğru Zamanda Doğru Soru Sorabilmek 

 

 1944 yılında Nobel fizik ödülünü alan 
Polonya asıllı Amerikalı fizikçi Isidor 
Isaac Rabi ile yapılan bir görüşmeden: 

Gazeteci: 

- Bu ödülü almanızda en fazla 
katkısı olan kişi kimdir? 

 

Isaac Rabi:  

- Her gün okul dönüşü bana, “bugün derste 
hangi güzel soruyu sordun” diyen annemdi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişki ve Neden/Sonuç Üzerine 
 

Genelde iki şeyin karşılaştırılmasında unutulan, 
göz önüne alınmayan ya da atlanan üçüncü, 
dördüncü etmenler belirleyici olduğunda bu durum 
ile karşılaşılmakta. İlişki olması her zaman neden - 
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sonuç bağını göstermez, ancak ilişki olmaması 
neden - sonuç bağının olmadığını gösterir.  
 

İşte bir size bir fıkra: 

 Öğretmen derste ilköğretim öğrencilerine sorar: 

- Söyleyin bakalım; kuzeyimizde Karadeniz, 
güneyimizde Akdeniz ve batımızda da Ege 
denizi olduğuna göre ben kaç yaşındayım? 

Arka sıralardan bir el kalkar: 

- Kırk dört öğretmenim. 

Gerçekten de 44 yaşında olan öğretmen şaşırır ve 
sorar: 

- Doğru, ama nasıl bildin? 

Öğrenci açıklar:  

- Gayet kolay öğretmenim. Benim yarı-manyak 
bir ağabeyim var tam 22 yaşında. Onun yaşını 
ikiyle çarpınca sizinki çıkıyor.  

 

Türkan Saylan 
 

“Cumhuriyetin olanaklarından 
yararlanarak iyi bir eğitim almış, 
saygın ve ayakları yere basan, bir 
meslek sahibi olmuş bir birey, bir 
yurttaş olmak herkes için geçerli 
olmayabilir.  

Ben bu şansı yakaladığım için çok şanslıyım ve 
mutluyum. Bu mutluluk aynı zamanda kişiye çok 
önemli sorumluluklar yüklüyor, ödevler biçiyor!” 
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Erdal İnönü – Bilimin Genlere İşlemesi 
 

- Öyle görünüyor ki, bir toplumda bir 
kültür değişimi gerçekleştirebilmek 
için en az üç kuşak boyunca 
uğraşmak gerekiyor. Birinci 
kuşakta liderin gösterdiği hedefe 
inanarak, ya da kendi kendilerine 
zaten bu hedefe yönelmiş 
oldukları için bazı öncüler ortaya çıkıyor ve yaşam 
boyu çalışarak o hedefe varılabileceğini 
gösteriyorlar. Ama bunlar bir kaç kişiden ibaret. 
Kamuoyu, halkın büyük kitlesi onların varlığından, 
yaptıklarından habersiz kalıyor, ilgi göstermiyor. 
İkinci kuşaktan büyük bir genç kitlesinin söz 
konusu hedefe yönelmesini sağlayacak alt yapı 
çalışmalarına girişiliyor. Bu hazırlıklarda birinci 
kuşaktaki öncüler yol gösteriyor. İkinci kuşakta, 
daha fazla genç, hedefe yönelirken bu çalışmaları 
da yürütüyorlar. Böylece alt yapı tamamlanırken 
hedefe yaklaşan, ya da varan insanların sayısı 
çoğalıyor, halkın konuya ilgisi artıyor. Üçüncü 
kuşakta artık birçok genç, önlerindeki başarılı 
örneklerden esin ve cesaret alarak, alt yapıdan 
yararlanarak aynı hedefe yöneliyorlar ve söz 
konusu süreçle ilgili bir kültür değişimi büyük 
ölçüde gerçekleşmiş oluyor. 

 

Mevlana 
 

Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek 
isterdim. 
Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. 
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Yunus Emre 

İlim, ilim bilmektir. 
İlim kendin bilmektir. 

Sen kendini bilmezsen, 
Bu nice okumaktır! 

 

Aziz Nesin’den Oğlu Ali Nesin’e Bir Mektup 

Istanbul, 5 Kasım 1976  

Matematiği seçtiğin iyi, bu senin 
özgürce verdiğin bir karar. 
Yalnız “Zaten fizikten gittikçe 
soğuyorum. Çok somut geliyor,” 
demiş olman bana aykırı geldi.  

Ben de tıpkı senin gibi, çok 
şaşılası şeydir, soyutlamayı 
daha kolay anlıyordum da, 
somutlamayı anlamıyordum. Ne çok bana 
benziyorsun, şaşıyorum. Örneğin, dinamoya akım 
tellerinin sarılışında, sağ avuç parmakları açılarak 
yön bulmayı, bu denli kolay ve yalın bir şeyi bir 
türlü beceremezdim. Daha bunun gibi neler... Ama 
sendeki ve bendeki bu soyutlamaya yatkınlık, en 
büyük eksikliğimizdir. Bunu bilmeli ve bu önemli 
eksiğimizi gidermeye çalışmalıyız. Çünkü bütün 

soyutlamaların amacı, somutlamaya 
varmak ve somutu daha iyi, daha 
derin gerçeğinden anlamak içindir. 
Yoksa bunun tersi, soyutlamak için 
soyutlama olur ki, sonu saçmalıktır. 
Yani, gerek matematiksel, gerek 
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felsefi bütün soyutlamanın amacı, doğayı, toplumu 
ve insanı -yani dünyadaki en gerçek ve en somut 
olan şeyleri - daha iyi anlamamızdır. Daha 
açıkçası, en soyut matematik işlemleri bile, 
sonunda, elektrik lambasını yakmak, yemek 
pişirmek, ısınmak, toplumu düzene sokmak ve 
insanı mutlu kılmak gibi somut amaçlar içindir. 
Ama o soyutlama olmazsa, somut olan 
gerçekliğiyle anlaşılamaz ve bilinemez. Ne 
yapalım, sen de sevdiğin soyutlamaya doğru git. 
Bunun sonu felsefeye dayanır diye korkarım. 
Soyutlamaya bu denli yatkın olmak ve matematiği 
de bu denli sevmenin sonu felsefeye dayanır. Kötü 
mü diyeceksin? Niçin, bundan korkuyorsun 
diyeceksin. Şimdi mektupta anlatması zor be 
oğlum! Aslında çok güzel, çok iyi de... Nasıl 
anlatayım bilmem ki... Ben seni çok iyi anlıyorum 
ama yine de somuttan bu denli uzaklaşmamanı, 
fizikten büsbütün kopmamanı içimden istiyorum. 
 

Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever, 
cahiller ders vermeyi tercih eder. 

Le Berquier 
 

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi 
insanları kullanır.  

Kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim 
kılmak için Tanrı’yı kullanırlar. 

Giordano Bruno 
(1548-1600) 

Rönesans felsefecisi 
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