Sayin Vali, Sayin TÜBITAK Baskani, Sayin Rektörler, Sayin Dekanlar, Sayin Ögretim Üyeleri, Türk
Basininin ve Görsel Medyasinin mümtaz temsilcileri, Saygideger Davetliler;
Ülkemizin, köklü egitim kurumlarindan olan Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nin önerisi ve
Üniversite Senatosu’nun onayi ile sahsima tevcih edilen “Fahri Endüstri Mühendisligi Doktoru” ünvani
beni çok onurlandirmistir. Duydugum onurun mutlulugunu paylasmak üzere, benim için büyük deger tasiyan
bu anlamli törene istirak ederek, gösterdiginiz yakin ilgiye; kalpten gelen duygularla tesekkürlerimi sunuyorum.
37 yillik mütevazi meslek yasantimda “Siz Allah’a sükür için, is isleyin” yüce emrine uyma gayreti içinde
oldum. Çalisma ve gayretlerim; zaman zaman yurtiçi ve yutdisi kuruluslar tarafindan takdir gördü ve
ödüllendirildi. Alinan bir ödülün kiymetini ödülü alandan ziyade, ödülü takdir edenlerin ve varsa benzer ödülü
paylasanlarin degeri belirler. Bu açidan bakildiginda çok onurlu bir takdire layik görüldügümü biliyorum ve
kivanç duyarak açikliyorum: Aldigim ödüllerin en degerlisini bugün burada aliyorum ve ödülüme karsi
sorumluluk duyuyorum.
Degerli Davetliler; konusmamim giris bölümünde, toplumlarin gelisim ve degisiminde endüstri ve teknolojinin
önemini ve rolünü belirtmeye çalisacagim. Daha sonra, Türkiyenin gelecegini sekillendirebilecek bir firsattan
ve bu firsati görerek yola çikarilan bir projeden kisaca söz edecegim.
Önce, içiçe anlam tasiyan teknoloji ve endüstri kelimelerinin farkliligina biraz açiklik getirmek istiyorum.
Bugün endüstri kelimesini sistemler için kullaniyoruz. Diger kelimelerle, endüstri kelimesini teknolojiler
sistemi olarak algilayabiliriz. Bir ülkenin tüm teknolojik sistemlerini veya bir üretim prosesinin tüm
teknolojilerini endüstri diye anabiliriz. Türk endüstrisi veya otomobil endüstrisi gibi. Diger taraftan teknoloji
kelimesini bir islem veya görev teknigi için kullanmaktayiz. Karbüratör teknolojisi, sanjiman teknolojisi,
yönetim teknolojisi, egitim teknolojisi, chip teknolojisi gibi.
Degerli Davetliler;
Teknoloji dogadan türetilir ama doga veya dogal degildir. Teknoloji insana aittir ve insanin adeta sentetik
uzantisi olarak; kaslari-eli-kolu, gözü-kulagi, hafizasi-beyni’dir. Bu nedenle teknolojik bir temel degisim,
insanligin dünya görüsünün bir ifadesidir ama bu görüs degismis yeni bir insana aittir. Bu degismis yeni insan
yeni bir dünya görüsü düzenler. Böylece insanligin birbirini besleyen harikulade gelisim sürecinin iç-içeligi
baslar ve sürer gider.
Insanlik ehlilestirdigi hayvanlara boyunduruk takmayi ögrenip tekerlegi kesfedince, avlayan gezginci
toplumdan; tarim yapan yerlesik toplum düzenine geçti. Bu düzende binlerce yil yasadi. Fakat 1680 yillarinda
Dennis Pepin adli bir Fransiz fizikçisi; protestan oldugu için ana yurdundan ayrilmisti ve Almanya’da
yasiyordu; ilk buharli makina tasarimini yapti. Kendisinin bu makinayi üretip üretmedigini bilmiyoruz. Ama
tarihsel kayitlar tasarimini yaptigini teyit ediyor. Ilk isleyen buharli makinayi ise Thomas Newcomen
Ingiltere’de yapti ve kömür ocaklarini basan suyu bosaltmada kullandi. 1765 tarihinde ise bozulan bir
Newcomen makinesini onarmak üzere ele alan James Watt’in yepyeni bir buharli makina olusturdugunu ve bu
makinanin kömür üretimini üç kere arttirdigini biliyoruz. Artik tarim yapan toplumun talihi, yazgisi degisiyordu.
Insanlik 100 yil içinde tarim çiftliklerinden fabrikalara tasindi ve fabrikalarin etrafinda yeni sehirler olusturdu.
Böylece daha sonralari endüstri devrimi tanimi ile anacagimiz, olaganüstü insanlik serüveni ateslenmis
oldu.
Yine 1700’lerin basinda Newton evreni inceliyor ve nasil çalistigini tarifliyordu. Newton eserlerinde ayrica;
dünya etrafinda dönen; insan eli ile yapilabilecek bir uydudan da bahsediyordu. Diger çok ilginç bir rastlantidan
da burada söz etmeden geçemeyecegim. Newton’un ve Dennis Pepin’in çagdasi olan Leipniz hemen hemen
ayni yillarda tüm rakkamlarin dijital olarak yani 0 ve 1 sayilari ile ifade edilebilecegini bulmus ve yayinlamisti.
1776’da Adam Smith, Milletlerin Serveti adli ünlü eserini yayinlayarak, endüstri devriminin liberal dünya
görüsünü olusturdu. 1789’da Fransiz devrimi oldu ve ulusal egemenlik kavraminin temelleri atildi. Insanlik,
bir yandan yeni teknolojiler gelistiriyor bir yandan da sosyal yapida önemli degisimleri olusturuyordu. 1870’li
yillara gelindiginde toplumda yeni bir sinif olarak isçi sinifi dogmustu ve üretimden pay istiyordu. Karl Marx’in
Das Kapital adli eserinin ilk cildi 1867’de ve ikinci-üçüncü ciltleri ise ölümünden sonra 1883’de yayinlandi.
Yirminci asrin baslarina gelindiginde; modern fizikte çok önemli gelismeler oldu. Bütün asra damgasini
vuracak olan Einstein arka arkaya yayinladigi makalelerle Newton’un mekanik evrenini bir yandan yikiyor ve
bugüne kadar henüz aksi gösterilemedigi için; çok daha dogru olarak yeniden görecelik kurami ile
betimliyordu. Madde ile enerji arasindaki iliskiyi de açikliyordu. Diger taraftan atom alti boyutlarda geçerliligini
yitiren görecelik kurami yerine quantum mekaniginin temellerini atiyordu. 1925’li yillara gelindiginde genel
görecelik kurami ve quantum mekanigi zamanin fizikçilerinin de olaganüstü katkilari ile yeteri kadar
olgunlastirilmisti.
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Einstein; fikirleri ile yeni bir evren kurarken; bütün endüstri devrimi boyunca gelistirilen bir gelenegi de yikti.
O; evrenin nasil çalismasi gerektigini betimlerken yaptigi deneylere dayanmiyordu. Fikirlerini pür matematik
diliyle ifade ediyor, matematigin estetigini kullaniyor ve ileriye sürdügü denklemleri göstererek evrene böyle
davranmali diyordu. O bir bütünü elemanlara ayirmiyor, bir bütünü sistem olarak tümüyle algiliyor ve
algilamalarinin sonuçlarini bize siirsel bir matematikle anlatiyordu. Bu nedenle Albert Einstein, bir baska deha
idi ve insanliga yeni bir serüven için ilk ateslemeleri yapiyordu.
Endüstri toplumlari enerji olarak fosil esasli yakitlari kullandilar, iki dünya harbi yaptilar, 1945 yilina
gelindiginde ulastiklari bilgi ve teknolojik seviyelerle önce atomik fizyon, bundan bir kaç yil sonra da atomik
füzyon’u gelistirerek, günes içinde olan fiziksel enerji salinimini kopya ettiler. Atomik fizyon’u insanlara
uyguladilar. Japonya teslim oldu. Atomik füzyon’u da okyanus içinde ve yeraltlarinda denediler. Artik insanlik
bu konuda bundan daha ileri gitmemeliydi. Endüstri toplumlarinin mekanik gelisim süreci sona ermeliydi. Zaten
vakumlu tüp ve transistor evrim zincirinin ilk halkalari da olusmustu. 1946 yilinda ilk bilgisayar ENIAC üretildi.
Insanlik sermaye biriktirmekten, bilgi biriktirme sürecine geçiyordu. Bu ise evrensel anlamda yasadigimiz
evrenin ekolojisi ile çatismadan vazgeçmek ve onunla uyumlasmaya geçis anlamina geliyordu.
Degerli Davetliler;
Toplumlarin sosyo-ekonomik gelismelerinin nedenlerini inceleyen arastirmanlar, 1950’li yillarda yeni bulgular
buldular. Robert Solow, 1909-1949 yillari arasinda Amerika Birlesik Devletleri’nde istihdam edilen isçi basina
kapital artisinin %31; verimlilik artisinin ise %104 oldugunu tespit etti. Oysaki klasik teori isçi basina %10’luk
bir kapital artisinin %3’lük bir verimlilik sagladigini söylüyordu. Klasik teoriye göre %31’lik kapital artisi
%10’luk bir verimlilik saglamaliydi. Fakat sonuç %104’dü ve elde fazladan %94 bir verimlilik vardi. Robert
Solow bu artisin Amerikan endüstrisinde gözlenen, teknolojik gelismelerden olustugunu söyledi.
1957 yilinda yayinladigi ünlü incelemesinde “Ekonomik büyümede ana unsurlar kapital, isçi emegi ve
teknolojidir. Büyümede kapital önemlidir ama artik Fredman’in dedigi kadar degil. Ekonomik
gelismenin saglanmasi için bir tek kapital/isçilik orani yoktur. Ekonominin arizasiz diger kelimelerle
enflasyonsuz büyümesi için teknolojik gelisme sarttir. Bugün devletin gelirlerini en verimli olarak
degerlendirilecegi alan endüstriyel gelisme için teknolojik arastirmalara yapilacak harcamalardir”
diyordu. Robert Solow bu çözümlemesinden dolayi 1987 Nobel Ekonomi ödülünü aldi. Birçoklari bu ödülün geç
geldigini söylediler. Ama, Kennedy’e yaptigi danismanlik döneminde, aya insan ayagi degdiren muhtesem
projenin, en büyük destekçisi oldu.
Insanligin aya ayak basabilmeyi basarmasi, yeni bir uygarlik dönemini baslatti. Bu yeni uygarligin en önemli
unsuru artik bilgi ve bilgiyi, bilgece kullanabilme yetenegi olacakti. Bilgi üretilmesi ve bilginin anlamli
kullanilmasi toplumlarda çok olumlu degisimler yaratti. Endüstri toplumlari daha çok bilgi üreterek, yeni
tanimi ile bilgi toplumlarina dönüsmeye basladilar.
Bu yeni dönemde, bilim ve teknoloji üretimi ve bunlarin anlasilir kilinarak ögretiminin yayginlastirilmasi için,
yatirim yapilmasi, bütün hükümetlerin öncelikli hedefleri oldu. Fakat bu yatirimlari yine endüstri toplumu
olarak gelisen ülkeler en iyi sekilde basarabildiler, böylece daha çok bilgi ürettiler, daha zengin oldular.
Insanlik bugünkü teknolojisi ile uzayin bir milyar isik yili uzakligini gözlemleyebilmekte ve milimetrenin milyon
kere milyonda birini görebilmektedir. 1995’li yillarda dünya yaklasik 600.000 adet arastirma projesini
portföyünde tutmaktadir. Bu projelerin %80’nin G7’lerde ele alindigi tahmin edilmektedir.
Özellikle Amerika Birlesik Devletleri’nin liderliginde son yillarda yogunlasilan arastirma konularinin hedefleri
söyle siralanabilir:
*
*
*
*
*

Evrenin, günes sisteminin ve hayatin baslangiç teorilerini olusturmak
Dünya ekolojik sistemlerini anlamak
Daha saglam fakat daha hafif yeni malzemeler üretmek
Gen bilgilerini gelistirilerek, tipta uygulanabilir hale getirmek
Insanlarin ögrenmesini ve düsünce potansiyelini gelistirmek

Bilim ve teknoloji için yapilan arastirmalar insanliga olaganüstü ve sonu olmayan imkanlar sagliyor, degisimler
yaratiyor, yeni bilgiler ve teknolojiler doguruyor, insanin kapasite ve kalitesini gelistiriyor, yeni isler yaratiyor,
dogayi bilinçle kullanmayi sagliyor, insan ömrünü uzatiyor ve yasam kalitesini arttiriyor. Bugün insanligin
ulastigi seviye ne olursa olsun; gidilecek daha çok yolun oldugunu ve bu yolun hiç bitmeyecegini biliyoruz.
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Sayin Davetliler;
Bu nefes kesici süreci müsaade ederseniz sogukkanlilikla çözümlemek gerekir. Herseyden önce degisimi ve
gelisimi makinalar ve kompütürlerin yapmadigi kesin olarak anlasilmaktadir. Depolanan bilginin kompütürlerde
durmasinin
ekonomik
anlaminin
olmadigi
da
kesin.
Endüstri
toplumlarinda
büyümeyi
kapital+isçi emegi+teknoloji birlikte gelistiriyorlardi. Endüstri toplumu gelistikçe; önce kapital/isçi emegi
orani küçüldü; daha sonra gelisme devam ettikçe; teknolojinin katkisi büyüdü. Toplumun gelismesi daha da
artinca, yeni bir bilesen devreye girdi: bilgi. Artik bilgi, üretimde ve üretim verimliliginde düzenleyici aktör’dür
ve hakiki refahi yaratan faktördür.
Sayin Davetliler;
Bilginin, aktör olmasi ancak onu kavrayan, degerlendiren insanla mümkündür. Insan tarafindan anlasilmayan
bilginin hiçbir degeri yoktur. Bilgi haber olarak dogar. Haber islenmemis bir bilgidir, bir olgudur. Olgu, hiç
degistirilmeden, apaçik, yalin, oldugu veya görüldügü veya duyuldugu gibi anlatilirsa haber verildi denir.
Haber, haberi veren veya haberi alan tarafindan islenir ve degerlendirilirse bilgiye dönüsür. Bilgi, kavramaanlama-ögrenme-algilama dedigimiz beyinde gerçeklestirilen bio-kimyasal, proseslerle yasam bulur. Bilginin
insan beyninde amino-asit bilesikleri halinde depolanmaktadir. Ayrica; yasam bilgilerinin daha önce yasamis
insanlar tarafindan genler yardimi ile hücrelerinde depolandigi ve diger kusaklara kromozomlarla iletildigi
bilinmektedir.
Degerli Davetliler;
1995 yilinin sonunda üç kitap yayinlandi. Üçünün de ismi ayniydi: Entellektüel Capital. Üç kitapta sanki
birbirinden alinti yapmiscasina sirketlerin rekabet güçlerini yalniz sermayeleri, yillik üretim kapasiteleri, isçi
sayisi, makina yatirimlari, fabrikalari ile ölçülemeyecegini yaziyordu. Sirketlerin rekabet güçlerini ifade etmek
üzere yeni faktörler tariflenmisti; sirket çalisanlarin kabiliyetleri, üretimdeki bilgiler, geçerli patentler, sirketin
ortak bilgisi, ortak akil seviyesi, kesif ve icat yapma yetenegi, sirket yöneticilerinin bilgi zenginligi gibi elle
tutulamayan degerleri ölçülebilir hale getirilerek topluca degerlendiriliyordu. Diger kelimelerle bugün sirketler,
sirketleri olusturan bireylerin toplam algilama ve is yapma gücü ile karsilastiriliyor. Bu yargiyi toplumlara da
aynen genisletebiliriz.
Bu konuyu Peter Drucker 1990’li yillarda yazdigi çesitli kitaplarda özetle söyle anlatiyor: “ Endüstri
toplumunda düsünürler, akil için algi’yi sezgi olarak gördüler. Onlar için algi mistik, kolay anlasilamayan,
gizemli bir seydi. Bilim alginin varligini hiç bir zaman yadsimadi, ama hiç bir zaman ciddiye de almadi. Oysa
dogmakta olan yeni uygarligin en önemli bileseni insan algilamasi olmaktadir. Algilama kapasitesini de
insanin kalitesi belirleyecektir. Algilama egitimle gelistirilebilir. Algilama bütün sistemi görmek ve kavramaktir.
Parçalar bütüne bakilirken görülebilir. Bugün fabrika önemli degildir. Satilacak fikir önemlidir.
Degerli Davetliler;
Türkiye’nin bugünkü milli gelir seviyesi insan ve dogal kaynaklari ile orantili degildir. Türkiye, yeterli sayida
milli patent de üretememektedir. Sorunlarini bilmekte ama onlari çözmekte gecikmektedir. Türk endüstrisinin
rekabet gücü daha da artirilmalidir. Rekabet gücü, ileri teknoloji üreterek kazanilir. Bunlar için yetismis insan
gücüne ihtiyaç vardir. Bu nedenle Türkiye bilimsel arastirmayi ve egitimi çok ciddiye almak zorundadir. Simdi
Türkiye’nin önünde iç-içe olusmus bir firsatlar yumagi vardir.
1- Dünya siyasal yapisi; son 10 yilda; Türkiye’ye büyük ekonomik ve politik gelisim olanaklari sunarak
degismistir. Türkiye bu potansiyeli çok akilci kullanmalidir. Henüz tren tümüyle kaçmamistir.
2- Diger taraftan, artik; Türk insani egitime büyük önem vermekte ve tasarrufunun egitime yönlendirilmesi için
vergi yükü altina girmeyi de kabul edilebilmektedir. Egitim için ülkede bir bilinç uyanmis ve ilk defa, egitim
için büyük reel bütçe disi fonlar olusmaya baslanmistir.
3- Nihayet Türkiye yillardir beklettigi temel egitim süresinin uzatilmasi için gerekli yasal prosedürünü 16
sene sonra tamamlayabilmistir.
Simdi yapilacak olan, ülkede olusan olumlu gelismeyi ve fonlari hakiki egitim reformuna çevirme
kararliliginin gösterilmesidir. 8 yillik egitimin toplumda süren yüzeysel ve içeriksiz tartismasi
sonuçlandirilmali, yarinin gençlerinin gelmekte olan medeniyete uyum saglamasi için, nasil bir egitim
programi, nasil bir okul, nasil bir ögretmen gerektigi konusunda fikir birligine varilmalidir. Bizi mutlu ve güvenli
yarinlara tasiyacak algilama kapasitesi yüksek, girisimci, sorun çözen, evrensel rekabete hazir kalite insani
bir neslin yetistirilmesi, ülkenin en büyük hedefi olmalidir. Bu firsattir. Bugüne kadar hep birseyler ters
gitmisse yapilacak tek sey farkli seyler yapmaktir. Türkiye bunu basaracak güçtedir.
Degerli Davetliler;
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Bir kaç cümle ile Türkiye’nin önündeki firsati degerlendirme çalismalarindan olan bir Bilim Merkezi kurma
çalismamizdan özetle bahsetmek istiyorum. Türkiye’nin yeni uygarlikta kuvvetli bir pozisyon alma ihtiyacini
sezen bir grup Türk egitimcileri, akademisyenleri ve is adamlari Istanbul Bilim Merkezi’ni hizmete açmak
üzere bir Vakif kurdular. Bu Vakfin ana amaci, önce Istanbul için ulusal boyutta çagdas ve Cumhuriyetin bilim
yüzünü yansitan, Istanbul’a layik bir bilim merkezini 2001 yilinda hizmete açmaktir. Daha sonra diger
illerimizde kurulacak bilim merkezlerine öncülük etmektir. Böylece önümüzdeki 15 senede gelisen ve degisen
egitim ihtiyaçlarimiza cevap verecek bir Türk Bilim Merkezleri agi olusturulacaktir. Yeterli imkanlari olmayan
okullara gezici egitim araçlari ve laboratuvarlarla ulasmak Vakfin gayeleri arasindadir. Vakif her yil Mart
ayinin ilk iki haftasinda ulusal boyutta teknoloji ve bilim senligi de düzenlemektedir.
Degerli Konuklar;
Bilim Merkezlerinin tarih sürecinde olusumu incelendiginde, siçrama tarzinda gelisme sürecine girmek üzere
olan toplumlarda; Bilim Merkezi fikirlerinin yesermekte oldugu gözlenmistir. Bu iliski dikkat çekici olmakla
birlikte dogaldir. Bu nedenle, yönetim kurulu baskanligini yapmakla onur duydugum Vakfimizin projesi de
Türkiye’ye müjdedir. Güzel günlerin çok uzakta olmadiginin habercisidir. Projemiz ulastigi fikir seviyesi,
gördügü destegin yayginligi ile ulusal bir projedir ve bu niteligi ile Türkiye’nin bilimsiz kalmaya niyeti
olmadigini, dünya bilgi stoguna genis ulusal tecrübemizle anlamli katkilar yapmaya hazirlandigimizin güzel bir
habercisidir.
Degerli Davetliler;
Bu duygu ve düsüncelerle; sözlerimi bitirirken; beni bu onurlu dereceye layik gören Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’ne, Sayin Dekan Prof.Dr. Nüket Yetis’in sahsinda ve Marmara Üniversitesi
Senatosu’na, Sayin Rektör Prof.Dr. Ömer Faruk Batirel’in sahsinda, saygi yüklü tesekkürlerimi sunmayi
yerine getirilmesi en zevkli bir borç biliyorum. Sayin Rektör ve Dekan’dan bundan sonraki çalismalarimda,
düsüncelerimde ve davranislarimda; Üniversitem demekle kivanç duydugum Marmara Üniversitesi’nin;
yüceltilmesini ve basarili kilinmasini da daima gözetecegimden emin olmalarini rica ediyorum.
Ayrica bugün törende yaptiklari konusmalarla yasantimda unutulmaz izler birakan; beni yetistiren ocagin diger
kelimelerle, Istanbul Teknik Üniversitesi’nin Rektörü, Sayin Prof.Dr. Gülsün Saglamer’e ve ülkemizin en
saygin Bilim Arastirma Kurumu Baskani Sayin Prof.Dr. Dinçer Ülkü’ye sahsima gösterdikleri büyük
teveccühten dolayi sükran hislerimi sunuyorum.
Degerli Konuklar;
Müsaade ederseniz, sabrinizi tasirmadan; görünen gayret ve çabalarimin sonuçlarinin güzel olmasinda büyük
emek ve paylari olan bir grup görünmez egitmen, kader, is ve gönül yoldasina duygularimi iletmek istiyorum.
Herseyden önce beni ben yapan ailemi ve okudugum okullardaki ögretmenlerimin emeklerini tek tek anmak
istiyorum. Bugün salonda bana büyük emek vermis çok degerli hocalarimdan bazilari var. Hepsi adina ellerini
öperek onlara sonsuz minnet, sükran ve saygilar sunuyorum.
Ayrica birlikte çalistigim ve katkilari ile daima Yapi Merkezi’ni yücelten degerli mesai arkadaslarima; kader
birligi yaparcasina beni hiç bir zaman yalniz birakmayan is ortaklarim Köksal Anadol ve Emre Aykar’a sevgi
yüklü tesekkürlerimi sunuyorum. Son tesekkürüm Aileme ve Esime; hani kitaplarin çogunda “onun yardimi
olmasaydi, bu kitap olmazdi diyenler gibi, Ailemin ve özellikle esim Ülkü’nün ipek dokulu anlayisi ve
destegi olmasaydi bu SÖYLEM’de olmazdi” diyorum.
Tüm Davetlilerin törene zahmetlerine, sabir ve dikkatlerine saygi ile tesekkür ediyorum.
Ersin ARIOGLU
22.12.1997
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