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Ö z e t  
 
Ulusal güvenlik, baris ve istikrar; üç toplumsal davranisin birbirini destekleyerek yürütülmesine baglidir. Bu 
davranislar söyle siralanabilir. Hükümetlerin ve siyasal yapinin toplumsal degisimlere duyarliligi, ekonominin 
sürekli gelismeye olanak taniyan dinamizmi, savunma ve güvenlik güçlerinin egitimi, donanimi  ve potansiyel 
tehditlere karsi hazirlik seviyesi. Bu üç toplumsal davranisin kalitesi, toplumun bilgi, bilim, teknoloji üretme 
ve kullanma kapasiteleri ile toplumda uygulanan egitim sistemlerine dogrudan baglidir. Bu nedenle; 
çagimizda; ülkeler arasi rekabet daha çok ve kaliteli mal üretmekten daha çok ve hizli bilgi üretimine 
kaymistir. Yakin gelecekte ülkeler dünya bilgi stoguna  katkilari oraninda saygin olacaklar ve belki de bu 
oranda yasam hakki elde edebileceklerdir. 
 

Bu nedenle sunu, ülkemizin bilim - teknoloji ve egitimde genel durumunu gözetmek üzere Türkiye için bazi 
ipuçlari sergileyen bir bilim - teknoloji - egitim tarihçesi ile baslamaktadir. Daha sonra bilgi, bilim ve egitim ile 
ilgili temel tarifler verilerek bilim yapmanin ve egitimin önemi vurgulanmistir. Sunu, Türkiye gerçeklerine kisa 
bir bakisin ardindan bilimden haberdar ve bilime yatkin yeni bir Türkiye yaratma konusunda hizla bir bilinç 
olusturmanin, savunma sanayileri için, hayati önem tasidigini savunarak son bulmaktadir.  
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G I R I S  
 

Hava Harp Okulu, muhtemelen, en üstün teknolojilerle ülkemize yönelecek potansiyel tehditlere karsi, en ileri 
teknolojik araçlari kullanarak, etkin bir savunma görevi yapacak genç havaci subaylarimizi yetistirmektedir. 
Subay adaylari, gençlerimiz arasindan, özenle tasarlanmis yöntemlerle seçilmekte, üstlenecekleri görevlerin 
niteliklerine uygun çagdas bilgilerle donatilmakta ve becerileri keskinlestirilmektedir. Subay adaylarina bu çati 
altinda verilen egitimle görev süreleri boyunca gelecege her an hazir olmalari da ögretilmektedir. Özetle, Hava 
Harp okulunda, en ileri teknolojilerin, bilimlerin egitim ve ögretimi olgunlastirilmis metodlarla verilmekte; 
adeta sunu basligimin dinamik sartlarla uygulamasi yapilmaktadir.  
 

Bu nedenle benim bugünkü konusmam, Hava Harp Okulu'na veya Silahli Kuvvetlere yönelik olmayacak; 
fakat; ülkemizin bilim, teknoloji ve egitimde genel durumunu gözetmek üzere, bilgi felsefesini eksen alan bir 
konusma olacaktir. Amacim bilim, teknoloji, egitim üçlüsünün, hakiki toplumsal degisimi saglayan; toplumda 
zenginlik yaratan ana unsurlar oldugunu vurgulamak ve  bilime önem veren bir toplumsal yapiya hizla 
geçmemizin yasamsal deger tasidigini belirtmektir.  
 

Toplumsal Degisimlerin Öyküsü 
 

Insanlik ehlilestirdigi hayvanlara boyunduruk takmayi ögrenip, tekerlegi kesfedince avlayan gezginci toplum 
yapisindan tarim yapan yerlesik toplum düzenine geçti. Bu düzende binlerce yil yasadi. Bilgi biriktirdi. 
 

Bati dünyasi 1500 ila 1650 yillari arasinda dünya liderligine yöneldi. Oysaki ayni yillarda doguda iki süper güç 
en parlak devirlerini yasiyordu. Çin  ve Osmanli Imparatorluklari. Bu iki çografi bölge 1600'lü yillarin basindan 
itibaren bilgi biriktirmekte ve egitimde iki ayri teknolojik strateji izlediler. Bati okullari basili ders kitaplari ile 
egitime basladilar. Dogudaki  süper güçler, ders kitaplarini egitim için faydasiz, hatta, zararli buldular. Bir süre 
sonra batidaki okullar yenilikçiligin motoru görevini üstlendiler. Doguda, ise reform hareketi adi altinda bazi 
degisim talepleri bile okullara  saldiri ile sonuçlandi. Doguda, okullar hep horlandilar. 
 

Francis Bacon, 1605 yilinda yayinladigi Bilginin Gelisimi adli yapitinda, bilgiyi tümevarim metodu ile 
sinamanin dünyayi degistirecegini söylüyordu. Diger taraftan Descartes 1600'lü yillarin ilk yarisinda 
analitik düsünceyi gelistirdi, bilimsel metodta matematik ve kuskuculugun önemi üzerinde durdu, Newton'a 
ilham kaynagi oldu. Düsünüyorum o halde varim dedi. 19cu asrin sonlarinda bazi düsünürler bu özdeyisi 
yapiyorum, o halde varim sekline soktular. 
 
Ilk isleyen buharli makinayi 1730’larda Thomas Newcomen Ingiltere’de yapti ve kömür ocaklarini basan suyu 
bosaltmada kullandi. 1765 tarihinde, bozulan bir Newcomen makinesini onarmak üzere ele alan James 
Watt’in yepyeni bir buharli makina olusturdugunu ve bu makinanin kömür üretimini, makina çalismaya baslar 
baslamaz, üç kere arttirdigini bilim tarihinden çok iyi biliyoruz. Artik tarim yapan toplumun, yazgisi degismisti. 
Insanlik 100 yil içinde tarim çiftliklerinden, fabrikalarin etrafinda yeni sehirlere tasindi. Böylece bugün 
endüstri devrimi olarak andigimiz,  insanligin zenginlik yaratan olaganüstü serüvenleri ile dolu bir dönem 
baslatilmis oldu. 
 

Ingiltere'de 1642 ve 1688 yilllarinda krala karsi devrimler yapildi. 1688 devriminden hemen sonra Ingiliz 
düsünür Locke  yazdigi eserde kralligin ilahi haklarina karsi çikiyor ve krala insanlarin dogal ve 
vazgeçilmez haklarindan bahsediyordu. Loche iki önemli devrime kaynaklik etti. Amerikan Anayasasi ve 
Fransiz Devrimi.  
 

Yine 1700’lerin basinda Newton evreni inceliyor ve nasil çalistigini tarifliyordu. Newton eserlerinde; dünya 
etrafinda dönen; insan eli ile yapilabilecek bir uydudan da bahsediyordu. Leipniz hemen hemen ayni yillarda 
tüm rakkamlarin dijital olarak, yani 0 ve 1 sayilari ile, ifade edilebilecegini bulmus ve yayinlamisti. 1700’ler 
basindaki sihirli dönemde, adeta  birileri firçayi eline almis bugünleri tasvir ediyordu. 
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Insanligin, harikulade basarilarindan birisi 1750-1770 tarihleri arasinda gerçeklestirildi. Editörlügü Denis 
Diderot ve Jean d'Alambert tarafindan yapilan Encyclopédie basilarak yayinlandi. Eser zamanin bir çok 
zanaatlerine ait bilgileri de sistematize ederek yayinliyordu. O tarihe kadar bir çok bilgi, örnegin yelkenli bir 
geminin yönetilmesi gibi bilgiler yaziya geçirilemiyordu. Artik teknelog yetistirmek mümkündü ve mühendis 
okullari kurulabilirdi. 
 

Insanligin kader yillarindan birisi olan 1776'da Amerika'daki 13 koloni Ingiltere'den ayrilarak bagimsizligini 
ilan ediyorlardi. Bagimsizlik deklerasyonu ilgiçti. Yalniz bagimsizligi ilan etmiyor; ilk defa insanlarin yasam, 
özgürlük ve mutlu olma haklarindan bahsediyordu. 
 

1776’da Adam Smith, Milletlerin Serveti  adli ünlü eserini yayinlayarak, endüstri devriminin liberal dünya 
görüsünü olusturdu ve ulus devletin’in bilimsel yapisi kuruldu. 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.  
 

1787 yilinda Amerika Birlesik Devletleri Anayasasi ilan edildi. Insanlik tarihinde ilk defa yasama, yürütme ve 
yargi birbirinden ayrildi. Bu anayasa bir çok ülke için ilham kaynagi oldu. Ancak anayasada insanligin gelisimi 
için çok özel bir madde yer aliyordu (8inci bölüm 1inci madde): Kongre yazar ve bilim adamlarinin yazi ve 
buluslarina iliskin özel haklarini koruyarak bilim ve yararli sanatlarin gelisimini saglar. 
 

1790 yilinda George Washington modern patent sistemlerinin temelini olusturan yasayi imzaladi. Kanun 
Abraham Lincoln 'ün deyisi ile deha atesine ilgi yakitini vermisti. Amerika o tarihten beri bulus sayisinda 
çok açik farkla dünya birinciligini sürdürdü. 1850'li yillarda 3000 adet olan yillik yeni patent sayisi, 20ci 
yüzyilin basinda 100.000'lere, bugünlerde ise 600.000'lere ulasti. 
 

1870'li yillara gelindiginde endüstri devrimi yepyeni bir sinif dogurmustu: Isçi sinifi. Isçi sinifi üretimden pay 
istiyordu. Karl Markx 'in Das Kapital adli eserinin ilk cildi 1867'de, ikinci cildi ise ölümünden üç yil sonra 
1883'de yayinlandi. Artik tarih sahnesinde bütün izimler yerini almisti. 
 

Seneler 1881 geldiginde Amerika'da F.W. Taylor fabrikalarda bir devrim baslatti. Taylor is bilimsel olarak 
incelenebilir diyordu. Yaptigi analizle, isin basit ve tekrarlanan hareketlerden olustugunu gösterdi. Getirdigi 
teoriye sendikalar karsi çiktilar. Taylor ayrica is analizleri isçi ile beraber veya enaz onun 
danismanliginda yapilmali diyordu. Ayrica fabrikalarda; yetkilerin sahiplere  degil; isi bilen profosyenellere 
birakilmasinin verimi  artiracagini ifade ediyordu. Fabrika sahipleri kendisine çok kizdilar. Taylor iki kesime 
de yaranamamisti  ama Ikinci Dünya Savasinda Amerika'nin fabrikalarini hizla askeri amaçlara çevrilmesini 
olanakli kilmisti.  
 

Taylor 'un fikirleri endüstriyel verimi öylesine artirdi ki endüstri devriminin dogurdugu isçi sinifinin geliri hizla 
yükseldi. Yoksul isçi sinifi, 50 yil içinde yasam için herseye sahip bir orta sinifa dönüstü. Böylece kominizmin 
kendi kendine çöküsüne tesir eden en önemli faktör olusmustu. 
 

1885 yilinda, üç tekerli, ahsap çerçeveli 2 silindirli buharla çalisan, saatteki hizi 5 km kadar olan ilk otomobil 
yürümeye basladi. 1889'da  Daimler 4 kisilik bir otomobili Paris fuarinda teshir etti. Ford meshur T Model'i 
otomobilini bant sistemi ile 20 yil içinde 18 milyon adet üretti. 
 

1903 yilinin Aralik ayinda Orville ve Wilbur Wright kardesler 12 beygir gücünde bir motorla donatilmis 
uçaga benzer bir aleti, 12 saniye havada tutmayi ve 40m ileriye konmasini basardilar. Atlantigin Lindbergh 
tarafindan asilmasi için 1927 yilina gelinmeliydi. Ancak bu uçustan sonra, dünya kamuoyunun ilgisi, gelecegin 
muthis araci uçaga yöneldi. 
 



 4/6 28.04.1999 

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 
daha dogru bir betimleme olan görecelik kurami ile yeniden insa ediyordu. Ayrica madde ile enerji arasindaki 
iliskiyi ilk defa açikliyordu. Ayni zamanda, atom-alti boyutlarda geçerliligini yitiren görecelik kurami yerine, 
quantum mekaniginin temellerini atiyordu. 1925’li yillara kadar genel görecelik kurami ve quantum 
mekanigi zamanin fizikçilerinin olaganüstü katkilari ile yeteri kadar olgunlastirilmisti. Artik insanlik daha 
büyük degisimlere hazirdi. 
 

Endüstri toplumlari enerji olarak önceleri buhar, daha sonra fosil esasli yakitlari kullandilar, iki dünya harbi 
yaptilar. 1945 yilina gelindiginde ulastiklari bilgi ve teknolojik seviyelerle önce atomik fizyon, ilkesi ile ve 
bundan bir kaç yil sonra da, günesin içindeki fiziksel enerji salinimini kopya ederek bombalar yaptilar. Atom 
bombasini ikikere insanlara uyguladilar. Japonya teslim oldu. Hidrojen bombalarini ise okyanus içinde ve 
yeraltlarinda denediler. Çevreye çok zarar verdiler. Artik insanlik bu konuda bundan daha fazla ileri 
gitmemeliydi. Endüstri toplumlarinin mekanik gelisim süreci sona ermeliydi. Zaten vakumlu tüp ve 
transistör evrim zincirinin ilk halkalari da olusmustu. 1946 yilinda ilk bilgisayar, ENIAC üretildi. Böylece 
Insanlik sermaye biriktirmekten, bilgi biriktirme sürecine geçiyordu. Bu ise felsefi  anlamda yasadi gimiz 
evrenin ekolojisi ile çatismadan vazgeçerek, onunla uyumlasmaya geçisini simgeliyordu. 
 

Ikinci dünya savasinin hemen ardindan ABDevletlerinde, Er Haklari yasasi kabul edildi. Yasaya göre 
savastan dönen her askere, dilerse üniversiteye devam etmesi için hükümet tarafindan burs verilmesi 
kararlastirilmisti. Böylece ABD'de aniden üniversite mezunlari sayisinda çok önemli bir siçrama oldu. 
Sosyolog arastirmanlar Amerika'nin gelisim tarihin de bu yasanin patent kanunu kadar önem tasidigini 
bulguladilar. Amerika 1968'de aya ayak basti. Artik dünyada yeni bir dönem basliyordu. Bilgi hakiki zenginlik 
yaratan unsur olacakti. 
Bugün ileri toplumlar sahip olduklari teknolojiler ile; 
 

W Milimetrenin milyonda birinin, milyonda birini görebiliyorlar, 
W Uzayin bir milyar isik yili boyutunu rahatça gözlemleyebiliyorlar, 
W Saniyede bir trilyon islem yapabiliyorlar, 
W 6 cm2 alana 100.000 sayfalik bilgi sigdiriyorlar, 
W Parayi, bilgiyi, mallari, insanlari sinir tanimaz biçimde çok kolaylikla ve çok hizli hareket ettirebiliyorlar, 
W Günde üç trilyon dolar karsiligi parayi, çesitli paralar cinsinden birbirine çevirerek dünyada 

dolastirabiliyorlar, 
W Internet agina saatte 100.000 sayfa ekliyor, internet nüfusunu yilda yüzmilyon artirabiliyorlar, 
W Bilimsel arastirmalara yilda 520 milyar dolar, askeri harcamalara 900 milyar dolar ayirabiliyorlar.  
 

Bu güzel öykünün en muhtesem yani, bilim ve teknoloji için yapilan Ar-ge yatirimlarinin insanliga (ama en 
önce arastirmayi yapanlara)  olaganüstü ve sonu olmayan imkanlar saglamasiydi. Bu yatirimlar; degisimler 
yaratti, yeni bilgiler ve teknolojiler dogurdu, insanin kapasitesini ve kalitesini gelistirdi, yeni isler yaratti, 
insanligi dogayi bilinçle kullanmaya sevketti ve nihayet, insan ömrünü uzatarak yasam kalitesini arttirdi. 
Peki bütün isler yolundamiydi?  
 

Bu gün dünyada her sey yolunda midir sorusuna insanligin yüzaki ile verebilecek bir cevabi yoktur. 
Yarattigi refaha, dünyanin sadece özel bir azinligi ulasabilmistir. Ama bu refahin pahasi insanligin tümü 
tarafindan, ödenmektedir. Endüstri devriminin çevre ile ilgili büyük faturasi bunun en güzel örnegidir. 
Insanligin önünde duran ve 2000'li yillarda cevabi beklenen en çetrefil soru: Dünyada pek çok seye sahip 
geliskin ülkeler azinligi ile pek çok seyden yoksun dünya çogunlugu arasindaki uçurumu heran derinlestiren 
süreç ne zaman tersine çevrilmeye baslanacaktir? Insanligin belki bugüne kadar hiç rastlamadigi bu çetrefil 
soruya cevap verebilmesi için daha çok bilime ve evrensel degerlerle donatilmis egitim felsefelerinin okullarda 
yayginlastirilmasina, özetle daha çok egitimli daha çok insana ihtiyaç vardir. 
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Bilgi-Bilim-Egitim 
 

Bilgiyi ve bilimi insanlik 5000 yildan beri tarif etmeye çalismaktadir. Bu iki kavram hala felsefenin en canli 
konularindan birisidir. Bilgiler duyulara, olgular veya olaylar halinde ulasir. Bu olgular insan beyninde algilama 
ve kavrama dedigimiz bio-kimyasal prosese tabi tutularak yasama geçirilir, depolanir. Bu andan itibaren olgu-
olay beyinde bilgi olmustur. Olgular - haberler - olaylar çogu kere tek tek atomik yapida insana ulasmaz. Olgu 
yumaklari halinde gelir. Çünkü, dogada hersey herseyle iliskilidir. Olgularin yumaklar halinde beyne 
ulasmasi nedeni ile onlari tek tek ayirmayi, siniflamayi, önceki bilgilerle dogrulamayi içeren bir beyinsel 
sürece daha ihtiyaç vardir. Bu sürece bilgi isleme veya bilim yapma denir. 
 

Insanoglunun amaçlari neslini gelistirerek sürdürmek, yasamini mutlu kilmak, uzun yasamak ve yalniz 
kalmamaktir. Yasamda mutluluk sorunsuz bir hayat degil, yasam sorunlari ile basa çikmayi basarmaktir. 
Yalnizligi önlemek için de toplumsal yasam icat edilmistir. Bu dogal istemlere cevap verebilmek için insanin 
bilgi'ye hava-su kadar ihtiyaci vardir. Insanoglu evrendeki herseyi, her olguyu tanimak tanimlamak ve 
olaylara açiklama getirmek ister.  
 

Insanlarin yetenekleri çok farklidir. Dünyada birbirinin tipkisi iki insan hiç olmamistir. Bu nedenle olgunun 
beyinde bilgiye dönüstürülmesi kisiseldir. Her insan ayni yalin bilgi etrafinda farkli yorumlayan, davranislar 
sergileyebilir. Ayrica her insan bilgiyi islerken farkli sonuçlar alir. Bu islemlerde kisisel yeteneklere baglidir.  
 

Bilgi insanin yasadigi evren, dünya, toplum, fiziksel bedeni ve içdünyasi ile kuracagi iletisimlerden dogar. Bu 
iletisim artikça, yogunlastikça, derinlestikçe üretilen bilgilerde artar. Her yeni bilgiden, bilginin dogasi geregi 
nükleer reaksiyon gibi hizla yeni bilgiler olusur.  Insanin hareketliliginin artmasi da bilgiyi genisletir. Zihinsel 
faaliyet yogunlastikça, dürtüleri keskinlestikçe bilginin çogalma hizi artar. Diger insanlara aktarildikça da 
çogalir. 
 

Insanlar bazen hatali algilama yapabilirler. Yeterli bilgileri olmadigi için yanlis bilgiler üretebilirler. Ama bazen 
ün-menfaat-iktidar ugruna ve sirf keyif olsun diye sahte bilgi yaratip topluma sunabilirler. Bu nedenlerden 
dolayi insanlik bilgi biriktirirken yanlis bilgilerde biriktirmistir. Yanlis, hatali ve sahte bilgileri dogrulardan 
ayirmanin birinci yolu bilim yapmak dir. Bilim bilgiden yeni bilgiler dogurmanin, dogru bilgiyi sinamanin tek 
yolu oldugu gibi 4 nedenden dolayi da çok degerlidir.  
 

W Toplumsal yoksullugu yok eden altin yoldur. 
W Teknoloji üretir. Teknolojinin varsa zararlarini önler. 
W Kendimizi tanitir - potansiyelimizi anlatir. 
W Demokrasi - Baris ve toplumsal düsünce seviyesinde gelisme yaratir. 
 

Egitim kelimesi, ögretim kelimesi ile sikça yanyana gelir. Günümüz anlayisinda Egitim; Bir ögrenciye 
mekani, zamani, olusmus kültürü ve toplumsal maddi ve manevi degerlerin tanitilmasi ve bunlari kullanmasi 
için kendisine yol gösterilmesidir. Diger kelimelerle, hazir toplumsal degerlerin tüketilmesi ile ilgili  yol-yordami 
ve bilgi aktarimini içerir. 
 

Ögretim ise bir insana kendisi ve toplumu için mekan-zaman-kültür-maddi ve manevi deger üretme 
konusunun ögretilmesidir. Diger bir anlatimla, insanin üretime yönlendirilmesi, bu becerilerinin 
keskinlestirilmesidir. Bilgiyi islemeyi metodlastirmaktir. 
 

Bugün egitim ve ögretim zorunlu bir toplumsal faaliyettir. Insanligin biriktirdigi bilgiler okullar 'da kitlesel olarak 
gelecek kusaklara aktarilir. Toplumda daima okullarin saygin bir yeri olagelmistir. Çogu kere okullar 
toplumlarda gelismenin motoru rölünü oynarlar. 
 

Okullarda ögretilmesi gereken en önemli kavramlardan birisi, bilgiden gerekli verimi almanin yöntemleridir. 
Bilgi isleme sürecinin ve metodlarinin ögretilebilir duruma getirilmesi, beceri halinde ögrenciye ögretilmesi 
bugünün okullarinin en önemli görevidir. 
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Çünkü; Bilginin islenerek veriminin artirilmasi ülkelerin rekabetinde en önemli faktördür. Yalnizca bilgi 
sözkonusu oldugunda hiçbir ülkenin dogal kaynak çoklugu veya mevcut zenginlikleri üstünlük yaratamaz. 
Gerekli tek üstünlük evrensel olarak mevcut bilgilerden faydalanabilme yetenegidir. Bu ise bir ülke okullarinin 
egitimdeki basari sorunu olup; yalnizca; insan kaynaklarinin bilgi islemeyi  bilip bilmemelerine baglidir. 
 

Özetle toplumlarin çok bilgiye, bilgiyi islemeyi ögrenmeye, bilimsel davranisi yasamda ilke olarak hayata 
geçirmeye, okullarda uygulanan egitim sistemlerini devamli sorgulamaya ihtiyaçlari vardir.  
 

Türkiye Gerçekleri 
 

Güzel Ülkem Türkiye ile ilgili bazi gerçeklerin, dikkatlerinize getirmek istiyorum.  
 

W Türkiyenin, milli gelir seviyesi dogal ve beseri kaynaklari ile uyumlu degildir. Ileri ülkeler ile aramizdaki 
refah farki açilmaktadir.  

W Türkiye egitim harcamalari için kisi basina yaklasik 120 dolar ayirabilmektedir. (son iki yildir bu degerin 
artigi tahmin edilmektedir) Dünya ortalamasi 200 dolari asmistir. Gelismis ülkelerde bu rakkam 1000 ila 
3000 dolardir. 

W Arastirma ve gelistirmeye ayirabildigimiz kaynak azdir (Türkiye: 15 dolar/kisi; Amerika: 900 dolar/kisi). 
W Türk endüstrisi patent üretiminde çok yetersiz kalmistir (Türkiye: 2 adet patent/milyon kisi basina; Amerika 

Birlesik devletleri: 2500 adet patent/milyon kisi basina) 
W Çalisan nüfusumuzun %80'ni yeterli egitimden uzaktir. 
W Örgün yüksek ögrenimde okullasma orani %12 seviyesindedir. 
W Çogulcu demokratik yapinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerimiz,  bilime ilgisizdirler. Hükümet etmeye 

hazirlik için, elzem olan kalkinma planlari henüz seçmenlere gereken içerikte sunulamamaktadir. 
Partilerimiz örgütlerinde hakiki anlamda siyasal arastirma birimine yer vermekte gecikmektedirler. 

 

Bu nedenlerden dolayi, Türkiye sorunlarini yeterli hizda ve kalitede çözememektedir. Türkiye hemen bilimi ve 
egitimi çok  ciddiye almak zorundadir. 
 

S o n u ç 
 

Bilim-teknoloji ve egitim geregince uygulandiginda muhtesem armaganlar verir. Her birey için bilim yapma ve  
yasamda kullanma hakki dogustan kazanilan evrensel bir haktir. Egitim alma hakki da ayni niteliktedir. 
Ögrencilerin bilime olan sevki, yanlis egitim metodlari ile kirilirsa; ellerinden yalniz geleceklerini kurma haklari  
degil, yasami evrimlestirerek gelistiren muhtesem bir araç da alinmis olur. Topluma, kendisine ve dogaya soru 
soran, sorgulayan ögrenciler hem uluslari hem de dünya için armagandirlar. Tüm ögrencilerin gelismeleri ve 
geleceklerini kurmalari için gerekli temel araçlar kabiliyetlerine en uygun metodlarla verilmelidir. En iyi egitilmis 
zihinlere en çok sahip toplumlar amansiz bir rekabete dönüsmekte olan bilgi üretme yarisinda  en önde 
giden toplumlar olacaktir.  
 

Uzay, Havacilik ve Savunma Sanayilerimizin öncelliklerinin tartisildigi bu toplantida bilimden haberdar, 
bilime yatkin  yeni bir Türkiye yaratma konusunda kararli bir bilinci; hemen  ve hizla; siyasal ve toplumsal 
yapimizin her seviyesinde olusturmanin öncellik tasidigi, fikrimi, mümtaz toplulugunuzla paylasmak istiyorum. 
Bu bilinç bizi hakiki toplumsal degisime ve ekonomik zenginlige ulastiracaktir.  Çünkü bilim ve teknoloji 
degisim, gelisim ve özgürlük demektir.  Bir toplum hem cahil kalmak isteyecek hem de özgür olacak, bu 
imkansizdir.  Bugüne kadar birseyler ters gitmisse, yapilacak teksey, artik farkli seyler yapmaktir. 
Dikkatlerinize tesekkür ederim. 
 

 
 


