
111.5. TEKNOLOJi, BİLİM ve SAHTE BİLİM 

"Bilimİll ana amacı, toplumun ve devletın refahı, isiik
ran ve bekası değildir/" 

"Bilimİll ölçüsü muvaifakiyet değil harcanan zaman
dır!" 

"Gelişmiş ülkelerde bilimsel araştırmalar iÇİll miUi ge
lirden ayrılan pay, geri kalmış ülkelere kıyasla çok 
yüksektir. Dolayısıyla geri kalmışlann gelişmeleri için 
bilimsel araştırmalara ayrılan payın artınıması şart
tır!" 

Geri kalmış ülkelerde bu cümleler "sahte bilimci"lerin 
her fırsatta sık sık tekrarladıkları sözlerdir. Te.tkik edildi
ğ;inde geri kalmış ülkelerde hedef olarak yalnızca batılı-
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laşmanın alındıgı, ancak bunun sadece şekil olarak yapı
labildigi ve bu olguya dayalı tabulardan ve yanlışlardan 
oluşmuş alanlar yaratıldıgı görülür. Bu tabulu ve yanlışlı 
alanlardan biri de "sahte bilim"dir. 

Bu bölümde bilim (veya bilimci), teknoloji (veya tek
nolojist) ve sahte bilim (veya sahte bilimci) açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

111.5.1. BİLİM, TEKNOLOJi 

Derek J. deSolla Price bilimciler ve teknolojistler ara
sındaki farkı şu şekilde vurgulamıştır: 

" Bilimci ve teknolojistler birbirlerinden oldukça farklı 
sosyal gruplan oluştururlar: Bir taraftan teorik ve 
uygulamalı yeni bügiyi üreten bilimciler ve diğer ta
raftan. yeni maddeler, yeni kimya meddeleri, yeni 
makinalar yapanlar yani mühendis ve teknolojistler. 
Sınır çizgisi maalesef açık seçik degildir; Bir sürü bi
limsel ve teknik egitimü olan fakat yeni hiçbir şey 
üretmeyen, bilgilerimize ve üretim sanatlarımıza hiç
bir katkısı olmayan, ancak, kendi bilgileriyle araştır
ma cephesinin çok gerilerinde kendi kendilerine çalı
şan, oyalanan çok insan vardır." [55] 

Bilimciler ve teknolojistlerin kullandıklan ve ürettik
leri literatürün arasındaki farkı anlayabilmek için, çalış
tıklan çevre, çalışma hedefleri ve tavırlan arasındaki farkı 
gözleıniemek yeterlidir. "Bilimci kendisini, organizasyon 
veya cografi yerleşimine bakmaksızın, kendisininkine 
benzer ilgi ve tavırlar gösteren arkadaş bilimcilerin oluş
turdugu amorf bir gurubun parçası olarak görür." [56] 
Herhalde ı 7 .yüzyılda benzer şekilde anılan ve ingilte
re'de daha sonra ''Kraliyet Demegi"ni (Royal Society) kuran 
dogal fılozoflardan dolayı bu amorf guruplara bazen "gö
rünmez kolejler" (invisible colleges) de denir. Bu kolejlere 
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üyelik formalite ile degil, birinin araştırma gayretlerinin 
klanın diger üyeleri tarafından kabulü ile olurdu. Araştır
manın hedefi bilimcinin zevk ve istegi dogrultusunda 
kendisi tarafından tesbit edilirdi. Bilimcinin tam tersine 
teknolojist kendisini mamul üretmeye yönelik, genel ola
rak hedefi kar olan bir organizasyonun parçası olarak gö
rür. Teknolojistin araştırma ve geliştirme projeleri, orga
nizasyonel objektifler ve kar gayesi ile şirketi tarafından 
belirlenir. 

Bir üniversitenin 6 departmanında 57 akademik bi
limci ile yapılan aşagıdaki araştırma, bilimcilerin araştır
ma konularını seçerken kendi zevk ve tercihlerine göre 
nasıl davrandıklarını ortaya koymuştur. Bilimcilerden, 
araştırma hürriyetini (serbestli{}ini) degerlendirmeleri is
tenmiştir. 57 kişiden 35'ine göre araştırmanın maksi
mum derecede etkili olması için, problemlerin seçiminde 
"sınırsız serbestlik" gerekliydi. 14 kişi bu hürriyetin "mut
lak şart," digerleri de bu serbestligin "oldukça gerekli" ol
dugunu ifade etmişlerdir. [57) 

Şu üç beyan sınırsız serbestligin araştırmanın başarı
sı için şart oldugunu söyleyen akademik bilimcilerin gö
rüşlerinden tipik örneklerdir: 

" Birisi kapıdan gelse, 'şöyle bir problemimiz var ve 
departman bu konuda ne düşündügünüzü ögren
mek istiyor, bu konuda biraz düşünün!' dese mut
suz olurdum. Daha dogrusu mutsuzlugum bir ce
hennem mutsuzlugu olurdu." -Matematikçi-

" Bana göre, şayet ugraşacagım problemlere kendimin 
karar vermesine müsaade edilmeseydi ve bu prob
lemleri nasıl çözecegime kendim karar vermeseydim, 
çiftçilik veya başka bir şey yapardım." -Biyokimyacı-

" Ne yapabilecegim konusunda bagımsız olmam her 
zaman için çok önemli bir faktör olmuştur. Nereye 
istersem gitme bağımsızlıgı. Bir teklifi red edebili
rim. İstedigim problemi seçebilirim veya vazgeçebili-
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rim. Bu kişisel bagımsızlık araştırmaya uygulanır, 
ancak herşeye de uygulanır." -Fizikçi-

Bilimciler ve telmolojistlerin gayretleri sonunda orta
ya çıkan '"netice mamuller"in farklılıgı da açıktır. Salt bi
limsel bir araştırmanın son mamulü, gözlenen bir feno
menin izahı veya yeni bir teori veya eski bir teorideki de
gişiklige göre kainatın dogası ile ilgili yeni bir anlayıştır. 
Bilimci tipik olarak bir konferansta takdim etmek veya 
bir mecmuada yayın1amak üzere araştırmasının neticele
rini de içeren bir makale hazırlar. Konferans makaleleri 
ve mecmua makaleleri bilimcinin kullandıgı mateıyalin 
özünü oluşturur. Ayrıca, bilimsel gelenek araştırma neti
celerinin yaygın ve serbest bir şekilde kamu ile ilgili ka
nallardan (öm. bilim mecmualan) yayın vasıtasıyla kamu
ya yayılmasını gerektirir. Bilimcinin araştırma neticelerini 
yaygın bir şekilde yayın1amak arzusu (ön baskı, ilave bas
kı dağıtmak vb) çalışmalan için öncelik saglamak ve bili
me katkısından dolayı kredi toplayıp, klan tarafından ka
bulü isteginden kaynaklanır. Buna zıt olarak, teknolojis
tın araştırma ve geliştirme çalışmalan genel olarak yeni 
bir mamul veya proses veya mevcut mamul ve prosesde 
iyileştirme şeklinde bir icatla sonuçlanır. Telmolojistin 
çalışması sonunda ortaya çıkan büyük bir ihtimalle he
men kullanılmaya hazırdır. TeknolojisUn ürettiginde en
düstriyel mülkiyet hakkı söz konusu oldugundan, telmo
lojist ve çalıştıgı şirket icadın zamansız ögrenilmesine kar
şı korunmak zorundadırlar. Bu, patent koruması için 
başvurularak saglanır. "Ömegin Wilbur ve Orville Wright 
kardeşler makale yayın1adıkları için arıılmazlar. Teknolo
jistin gelecek nesillere mirası sözde degil fiziksel olgularda 
yatar." [58,59](\.Vright kardeşler ilk uçağın patentini almış
lar ve uçağı yaparak uçurmuşlardır- Bkz Bölüm III.3.2.2.) 

Patentlerdeki bilgiler üretimle dogrudan ilgili oldu
gundan çogu zaman makaleler, raporlar, monograflar ve
ya diger bilim literatüründe tekrar yayınlanmaz. Felix Lie-
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besny ve çalışma arkadaşlannın gelişi güzel seçilmiş 
1058 İngiliz patenti üzerinde yapmış olduklan araştırma 
göstermiştir ki, bunlardan sadece 61 'i -yaklaşık yüzde al
tısı- daha sonra mecmua makalesi, kitap veya diger lite
ratürde yayımlanmıştır. [60] Geliştirme çalışmalannın 

neticeleri teknik raporlar ve teknik dergilerde makaleler 
şeklinde yayılır. Teknolojistin başlıca ödülü çalıştıgı yer
den gelir, bilimcinin klanı tarafından kabul olma takdir 
edilme hissiyatından daha farklı ve somuttur. Teknolojist 
çalışmalarında o güne kadar alınmış tüm patentleri, tek
nik raporlan, teknik mecmua makalelerini, standartlan, 
piyasa kataloglarmı, el kitaplannı ve manuelleri kullanır. 
"Hem bilimciler, hem de teknolojistler çok sıkı bir reka
bet ortamında çalışırlar, ancak bilirnde rekabet kişiler 

arasında prestij için, teknolojide ise şirketler arasında 

kar içindir." [61,62] 
Bugün artık 1960'lara kadar hakim olan "bilimsel 

serbestlik" geçerliligini kaybetmiştir. Gelişmiş ülkeler 
araştırmacıların akıllanna her geleni araştırmalan için 
paralar saçacak kadar kendilerini zengin bulınamaktadır
lar. Bir araştırmacı yapacagı araştırmalann giderlerini 
karşılamak için ya resmi kurumlan ya da üretim şirketle
rini, yapacagı araştırmanın mutlaka onların işine yaraya
cagına ikna ederek saglamak zorundadır. Bunu belli bir 
süre başaramayan araştırmacılarm üniversitelerden 
uzaklaştırılınalan olagandır. Bugün ancak Einstein, Haw
king ve benzeri kalitede bilimcilere, o da çok ince elenip 
sıkı dokunarak, araştırma destegi saglanmaktadır. 

111.5.2. SAHTE BİLİM 

Sahte bilimin tanımı Derek J. de Solla Price'ın şu 
sözlerindedir: 

" ... Bir sürü bilimsel ve teknik eğitimli olan fakat yeni 
hiç birşey üretmeyen, bilgilerimizeve üretim sanatla-
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runıza hiçbir katkısı olmayan, ancak, kendi bilgileriy
le araştırma cephesinin çok gerilerinde kendi kendi
lerine çalışan, oyalanan çok insan vardır." [55] 

Endüstriyel devrimi yaşamamış, teknoloji üretimini 
bilmeyen geri kalmış ülkelerde, genellikle, Price'ın tanımı
na uyan tür kişilerin "sahte bilim" ile ugraşbklan görü
lür. "Bilim" ve "bilimsel" kelimelerinin cümlelere vurgu 
kazandınnak, insanlan etkilemek, bazen de susturmak 
için sıkça kullanıldıgı gözlenir. "Sahte bilim"in adeta si
hirli bir perde haline geldigi, o perdenin arkasına geçenle
rin istedikleri gibi davranabildikleri, agızlanndan çıkan 
anlamsız sözlerin dahi insanlara çok önemliymiş gibi su
nuldugu görülür. Teknoloji'den soyutlanmış bir bilim ta
busu söz konusudur. 

Sahte bilim ve bununla ugraşanların bazı özellikleri 
şunlardır: 

-Yapılan araşbrmaların genellikle ya başkalan tara
fından daha evvel yapılan araştırmaların tekran, ya da 
bir bütünün parçası olmayan, kullanıcısız araştırmalar 
olması, 

- Çogu zaman yabancı kaynaklardan yapılan tercü
melerin ve/ya derlernelerin ünvan korumak veya sahibi 
olmak için yeterli olması, 

- Çogunlukla dünyadaki teknoloji üretimini izleme
rnek, patentler hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak ve 
hatta patentleri referans olarak kabul etmemek, 

- Gelişmiş ülkelerdeki, bilimcilerin kendilerini kay
nak göstermemelerine karşılık, kendi aralarında birbirle
rini kaynak göstermeleri ve bu şekilde bilim yapmanın 
göstergesi ol~ak kabul edilen başka bilimciler tarafından 
kaynak gösterilmek veeibelerinin suni olarak gerçekleşti
rilmesi, 

- "Bilimden sadece bilim adamı anlar" tabusu saye
sinde kendilerine kimsenin kanşamamasını saglamaya 
c alışmak, 
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- Böyle yaratbklan tabu sayesinde her konudaki ka
naatlerin bir bilimsel gerçek gibi söylenip insaniann yan
lış yönlere sevkedilmesi, 

- Araşbrmalann yetersizliginden yakınma halinde 
bunun ödenekierin yetersizligi ile izah edilmesi, ve fakat 
ödenekler, üretilen faydalı işler ile normalize edilirse, ge
lişmiş ülkelere kıyasla çok büyük harcamalann çıkması, 

-Proje masraflannın o projenin işine yarayacagı res
mi kurum veya özel şirketleri ikna ederek karşılamak 
alışkanlıgının yerleşmemiş oluşu. 

lll.5.3. SONUÇ 

Toplum fertlerinin daha müreffeh, güvenli ve saglıklı 
yaşayabilıneleri kendi ihtiyaçlan için gereken teknolojile
rini üretmelerine baglıdır. Gelişmiş ülkelerin teknolojik ve 
bilimsel araşbrmaya geri kalınışiara kıyasla çok daha bü
yük pay ayırmış olınalan, kendi teknolojilerini başkala
nndan daha önce üretebilınek içindir. 

Araşbrma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin somut 
göstergesi o faaliyetler sonunda alınmış olan patentlerdir. 
Türkiye'de patent kanunu 1879 yılında çıkanlmış, o gün
den bugüne (1992) Türkiye'de yaklaşık 25.000 patent tes
cil edilmiştir. Bu patentlerin de .yaklaşık 2l.OOO'ini ya
bancılar tescil ettirmişlerdir. Bu topraklar üzerinde yaşa
mış ve yaşamakta olanlar -yaklaşık- 110 yılda -yaklaşık-
4.000 patent alabilmişlerdir (üstelik patent kanl.U1u 
ABD'deki gibi olsaydı, bu patentlerin hemen hemen hepsi
ne, yeni olmadıklarından, patent dahi verüemezdQ. Ameri
ka Birleşik Devletleri'nde halen haftada yaklaşık 1.800 
(bin sekiz yüz) patent tescil edilmektedir. Bu patentlerin 
de yaklaşık %80'ini üniversite ve şirketlerin AR-GE birim
leri almaktadır. Türkiye'de -yaklaşık- 110 yılda alınan pa
tent sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık yirmi 
günde alınan patent sayısı kadardır. Yaklaşık 4000 pa-
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tentin hepsinin üniversitelerin araştırma faaliyetleri so
nunda alınmış oldugu varsayılsa bile Türkiye'nin dünya
daki bilimsel sıralamada niye 40'lardan sonra geldiğ;i gö
rülebilir. 

Teknoloji üretimini amaçlamamış bilim, "sahte bilim" 
düzeyinde kalmaya mahkümdur. 

Toplum fertlerinin daha müreffeh, daha sağ;lıklı, daha 
güvenli yaşaması teknoloji üretiminin ana hedefidir. Kısa
cası bilim bilim için değ;il; bilim ve teknoloji bu insani 
amaçlar için yapılır. Gelişmiş ülkeler hedeflerini böyle be
lirleyebildikleri için gelişebilmişlerdir. 

III.6. TEKNİK ENFORMASYONUN 
ÜRETİMDE KULLANILMASI 

111.6.1. YOÖUN ARAŞTIRMAYLA İLK ÜRETİM 

Mevcut olan tüm bilginin yayılmasının, teknoloji üre
timinin temelini nasıl oluşturduğ;u, gelişmiş ülkelerde bu 
konuda yüzyıllardır alınmış olan tedbirlerle beraber. yu
karıdaki bölümlerde anlatıldı. Bu bölümde ise teknolojisi
lerin teknik enformasyonu üretimde nasıl kullandıkları 
izah edilecektir. 

(III. l.5.)'inci bölümde teknolojisi ve bilimcilerin enfor
masyon ihtiyaçları üç gurupta özetlenmişti. Burada bil
hassa geri kalmışları çok ilgilendiren, gelişmiş ve geliş
mekte olan ülkelerin kullandıkları yoğun yaklaşun üze
rinde durulacaktır. Yoğ;un bilgi araştırması "belli bir ko
nuda, problemdeveya teknolojide sanatın son durumunu 
(state oj the art) öğ;renmek için o konuda başından günü
müze kadarki tüm bilgileri bulınak veya kontrol etmek 
için yapılan araştırmadır." 
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Yogun araştımıayı yapmak üretim toplumlannda çok 
kolaydır. Bilginin yayılınası için tüm tedbirleri alınış olan 
gelişmişlerde her kütüphane bugün artık bir bilgiye ulaş
ma istasyonu, enformasyon merkezi haline gelmiştir. En
formasyon merkezlerinde çalışan, birisi teknik olmak 
üzere, en az iki konuda lisanslı enformasyon uzmanlan, 
teknolojisi ve bilimci kullanıcıların aradıklan bilgiyi en 
çabuk şekilde temin etmekten sorumludurlar. 

Gelişmekte olan ülkelerin ilk yaptıklan ise seçmiş ol
duklan üretim konulannda yogun araştırma için ihtiyaç
lan olan teknik bilgiyi gelişmiş ülkelerin bilgi yayma agla
nndan temin etmek olmuştur. Bunu, Norveç'in de yaptıgı 
gibi (Scandoc) gelişmiş ülkelerde, bilhassa ABD'de, seçil
miş bilgiye ulaşma üsleri kurarak başarmışlar ve başar
maktadırlar. 

Kapitalist üretim toplumlannda ticari her proje ihti
yaç, ihtiyacın büyüklügü (pazar), bu ihtiyacı karşılayacak 
çözümün seçilmesi veya bulunması, bu çözümün seri 
imalatı ve en nihayet pazarlaması şeklinde gerçekleşir. Ti
cari bir projede bu basarnaklann nasıl gerçekleştigini bir 
mühendislik projesi ile ömekleyelim. 

Kaliforniya eyaletinde karnabahar üreticisi bir çiftçi 
ürününü pazara daha iyi kalitede sunabilmek, dolayısıyla 
talebini artınp pazar payını büyültebilmek için paketle
rnek istemektedir. Tarım ürünlerinin paketlernesiyle ilgili 
bir fuarakatılır ve ihtiyacına cevap veren hazır bir maki
na bulamaz. Bundan sonra yöresindeki küçük bir mü
hendislik firmasına (genellikle 3-5 kişO başvurarak ihtiya
cını onlara iletir. Mühedislerin yapacagı ilk iş dünyada 
bu ihtiyaca cevap verecek bir makina olup olınadıgını 
araştımıaktır. Bu, üretici firma kataloglan ve patent 
araştımıasıyla olur. 

Önce kataloglardan bu tür imalatlan olan üreticilerin 
olup olınadıgı araştınlır. Çok satılan bir makina türü ol
madıgından ·böyle bir üreticiye rastlanamama olasılıgı 

yüksektir. Katalogdan istenen makina bulunsa da bulun-
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masa da patent araştinnası yapılır. Sadece ABD patentle
rini degil, dünyada alınmış olan tüm patentleri araştırır
lar. Neticede ya böyle makina(lar) mevcuttur veya degil
dir. 

Patent araştırması sonunda şunlar sa.glanır: 

-Konudaki en son teknolojilerin durumlan ögrenilir. 
-Dünyadaki üreticiler tesbit edilmiş olur. 
-Teknoloji! erin birbirlerine üstünlükleri ve zayıf nok-

talan saptanır. 

Çiftçinin ihtiyacına cevap veren makinalan tesbit et
tikten sonra üretici firmalarla temas edilir. Firmalar pa
tentledikleri makinaları üretiyorlarsa çiftçinin sorunu 
orada çözülmüş olabilir. Şayet firma patentledigi makina
yı üretmiyorsa o zaman mühendisler o patentteki maki
nayı yapıp çiftçiye satmak durumunda kalabilirler. Bu şu 
şekilde olur. 

Önce patentlerin korumalanmn devam edip etmedik
lerine bakılır. Şayet ABD'de koruması devam eden patent 
veya patentler söz konusuysa bu patentlerin sahipleri fir
malarla temas edilir; yapmak, satmak, kullanmak için li
sans. veya "bölgesel tahsis" (grant), veya "tahsis" (assign
ment) istenir (bu tabirlerin ne anlama geld@i III.3.1. bö
lümde anlatılmıştır). 

Lisans, bölgesel tahsis veya tahsis çogu zaman kanu
ni hakların hangi maddi menfaatlerle (royalty) devretligini 
gösteren, patent ofis tarafından matbu. tek sayfalık form
lan da olan, hukuki bir dokümandır. 

Yapma hakkımn müsaadesini alan mühendisler pa
tentte detaylı bir şekilde anlatılan makinayı imal etmek 
üzere çizim masasına otururlar. Burada teknolojistin ta
sarım (dizayn) çalışması başlar. Elinin altında tüm teknik 
literatür vardır. Kataloglardan kullarıacagı dişlileri, rul
manlan, kayış, zincir ve diger piyasada hazır satılan tüm 
makina elemanıarını seçer. AB.D. Tarım Bakanlıgı'nın, 
veya diger tarım araştırma kurumlanmn teknik raporla-
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nndan karnabahann "su kaybetme oranlan"m (difftısion 
rate), zarar görecegi ısılan, hangi kimyasal koruyuculann 
kullanacagıru tesbit eder. Makinanın kapasitesini belirler. 
Hazır bulamayıp piyasada fason yaptınlacak parçalann 
toleranslan, ısıl işlemeleri vb ile ilgili bilgileri standartlar
dan toplar. Hangi parçanın hangi imalat metodlanyla da
ha ucuza imal edilecegini endüstri için hazırlanmış olan 
el kitaplanndan, ihtiyaç halinde birincil kaynaklara ine
rek, tesbit eder. Hazır parçalar piyasadan temin edilerek, 
fason yaptınlanlar kalite kontrolleri yapıldıktan sonra alı
narak, makina bir atölyede monte edilerek çiftçiye teslim 
edilir. 

Şayet çiftçinin ihtiyacına cevap veren makinalann 
patentlerinin koruma süreleri dolmuşsa patentin sahibin
den lisans almaya gerek olmaksızın üretime geçilebilir. 
Aynca koruması dolmuş patentteki makinayı imal eden 
başka firmalann olması da büyük bir olasılıktır. Bu bir 
üretim rekabeti ortamı sa.glamıştır ve çogu zaman o ma
kina üretime hazır olarak fiyat/kalite bakımından uygun 
bir fiyata, kendi imal etmeye gerek kalmadan, alınabilir. 

Şayet çiftçinin ihtiyacına cevap verebilecek makina 
patentler arasında bulunamamışsa veya makinalann ihti
yaca tam olarak cevap veremeyegi kanaali uyanmışsa, 
mühendisler kendileri ihtiyaca tam cevap verebilecek bir 
makina yapmayı çiftçiye önerebilirler. Böyle bir durumda 
konuyla ilgili tüm teknik raporlar toplamr, benzer işlerde, 
benzer mekanizmalar veya proseslerde kullanılan tüm 
patentler etüt edilir. Dizayn safhasında, biraz yukanda 
bahsedildigi gibi, piyasadan hazır alınacak malzeme için 
kataloglar, fason imal ettirilecek makina elemanlan için 
el kitaplan ve standartlar kullanılarak dizayn ve imalatlar 
gerçekleştirilir. Bu çalışma sırasında ortaya çıkan, o güne 
kadar yapılanlardan farklı ve yeni bir' makina oldugun
dan mühendislik firması bu makinanın veya geçmiş sa
nata kıyasla saglamış oldugu yeniliklerin patenli için baş
vurur. Patentleri tescil edildikten sonra bu makina da 
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mühendislerin daha evvel araştırdıklan teknik literatü
rün bir parçası olarak bundan sonra benzer ihtiyacı ola
cak çiftçi ve diger teknolojisilerin kaynagı, teknolojik ge
lişme için bir basamak olur. 

Fabrikalardaki mühendislik çalışmalan sırasında ya
pılan yeniliklerin her biri için patent başvurusunda bul u
nulmayabilir. Bu şu şekilde degerlendirilir: Yapılan yeni
lik için patent alındıgı zaman bu yeniligi yapma, satma, 
kullanma hakkı yaklaşık 17 yıl sadece o fabrikanın ola
caktır. Buna karşılık fabrika patent tescil masraflannı 
ödeyecek, 17 yıl sonra da ögrettigi yenilik kamu malı ola
rak isteyen herkes tarafından yapılıp, satılıp, kullanılabi
lecektir. Fabrika yetkilileri rakipierin böyle bir buluş ya
pamayacaklarını veya buluşun tescil masrafları yapacak 
kadar önemli olmad~gını düşünerek patent başvurusun
da bulunmayı istemeyebilirler de. Böyle bir durumda 
başka birisi daha sonra aynı yenilik için patent alırsa 
fabrika o patentin sahibinden lisans almadan sözü geçen 
yeniligi kullanamaz. Bu arada şunu da belirtmekte yarar 
vardır. Fabrika yetkilileri patent için başvurmak isteme
seler de fabrikada o yeniligi gerçekleştiren mucit isterse 
kendisi başvuruda bulunabilir. Fabrika yetkililerinin rolü 
sadece tescil masraflarını karşılamaktır. Fabrikadaki mü
hendis veya teknisyenler işe girerken fabrikayla araların
da ne tür bir anlaşma bulunursa bulunsun patent baş
vuru hakkı sadece ve sadece mucidin kendisine aittir. 

111.6.2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

Kitabın daha evvelki bölümlerinden de anlaşılacagı 
üzere patent, üretimde tekel saglayan tek irnkandır. Araş
tırma geliştirme faaliyetlerinin amacı patent, dolayısıyla 
tekel sahibi olmayı saglayabilecek yenilikleri temin et
mektir. Üretinl toplumlarında şirketlerin araştırma geliş..: 
tirme faaliyetlerine geri kalmış toplumların gıpta edip de 
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başaramadıklan kadar önem verip, karlannın ciddi bir 
kısmını ayınnalannın sebebi böyle tekellere sahip olabil
mektir. Böyle bir düzenden ülkenin menfaati ise toplum 
fertlerine yeni teknoloji ürünleri saglamak, patent koru
masının süresi dolduguzaman da topluma, üretim reka
beti sayesinde, aynı ürünleri fiyat/kalite bakımından en 
uygun çeşit ve şartlarla sunabilmektir. 

Genel olarak araştırma faaliyetleri şu başlangıç nok
talarından biriyle başlar: 

a. İnsanların duymuş olduklan ihtiyaçlan karşılamak 
üzere yapılan araştırmalar, 

b. Milli politika uyarınca tesbit edilen hedeflere var
mak üzere desteklenmesine karar verilen konular
da yapılacak araştırmalar, 

c. Resmi kurumların kendi alt politikalarına ulaşabil
mek üzere güncel ihtiyaçlan olan araç gerecin ge
liştirilmesi için yaptırdıklan araştırmalar. 

Bu konular aşagıdaki şekilde açıklanabilir: 

a. Şirketler gerek pazar araştırmalan, gerekse geçmiş 
literatür taranarak yapılan gelecek teknoloji tah
minleri ile, iştigal ettikleri endüstri türüne göre 
araştırma konularını saptarlar. Ömegin bir ilaç fir
masının yapacagı araştınnalan, çaresi bulunama
mış hastalık ve rahatsızlıklar, o güne kadar bu 
hastalıklann tedavisi için bulunmuş yollar ve bun
lann ışıgında çare olabilme ihtimali yüksek olan 
kimyasal terkipler ve tabii ki ilaç firmasının labora
tuvannda bu araştırmalan yapmakta kullanılacak 
ekiprnanın yeterliligi belirler. 

Patent literatürü bugünün teknolojisi veri olarak 
kullanılarak gelecege yönelik tahminierin yapılma
sını saglar. Araştırma yöneticilerinin karar verebil
meleri için en önemli veri tabanını oluşturur. ABD 
patent ofisi periyodik olarak patentlerle ögretilen 
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teknolojileri gözden geçirip ileriye yönelik teknoloji 
tahminlerini içeren 'Teknoloji Durumu ve Gelecegi
nin Tahmini"ni (Tecluwlogy Assessment & Fore
castı yayınlayarak üretimle iştigal eden yöneticile
re yardnncı olmaya çalışır. Patentler tetkik edildi
giTide bagışıklık sistemini etkileyen ilaçların kan
ser, AIDS, sedef gibi hastalıkların tedavisinde çok 
ümit vaat ettigi, dolayısıyla gelişmiş ülkelerde bir 
çok ilaç firmasının bu konularda araşbrma yapıp, 
gerçekleştirdikleri yeniliklerin patentlerini aldıkları 
kolayca görülebilir. 

Aşikardır ki patent sistemi olmasa (öme{Jin geri 
kalmış ülkelerde) araşbrma yapılamaz. Bilindigi 
üzere araştırma çok pahalı bir eylemdir. Gelişmiş 
ülkelerde tüm· üreticiler bilirler ki araşbrmanın ne
ticesi faydalı bir yenilikle bittigi takdirde alacakları 
patent ile yaklaşık 17 yıl o üretimin tekeli kendi el
lerinde bulunabilecek ve bu şekilde araşbrma için 
harcadıklarını fazlasıyla geri alabileceklerdir. Şayet 
biri para harcayıp, araşbnp bir yenilik bulsaydı ve 
onu araştırma için hiçbir masraf etmemiş kişi veya 
şirketler kopya edip satsalardı, o araşbrmayı ya
pan harcadıgı parayı hiçbir zaman geri alamazdı. 
İlaçlara patent verilmeyen ülkelerin ilaç firmaları
pm sadece paketierne hatbndan öteye geçernemele
ri tesadüf degildir. 

Gene gelişmiş ülkelere bakıldıgında ticari şirketle
rin pahalı araştırmaları riski payıaşarak (joint ven
ture research = "ortak risk araştınna'7 yaptırdıkları 
görülür. Bu, araşbrma neticesinde alınacak pa
tentlerin haklarının peşinen imzalanan bir anlaş
mayla araşbrmayı yaptıran şirketlere ait olacagı 
kabul edilerek gerçekleşir. Patent kanunu hiyerar
şide antitröst kanunlarının ·üstüne çıkabilen tek 
kanun oldugundan "ortak risk araştırma" netice-
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sinde alınan patentlerin sahibi şirketler rekabete 
ginneyebilirler. "Ortak risk araştınna"nın nasıl ya
pılacağı ABD ve diger gelişmiş ülkelerin kanunla
nnda detaylan ile anlatılmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin patent literatürleri tarandıgında 
tescil edilen patentlerin büyük bir bölümünün 
(yaklaşık %80) araştınna geliştirme kuruluşları 

(özel şirketler ve üniversiteler) tarafından tescil etti
rildigi görülür. 20. yüzyılın son çeyreginde teknolo
jiye yönelik olmayan araştırma artık yok denecek 
kadar azalmıştır. Bu kitabın (III.5.) bölümünde 
bahsedilen 1960'lı yılların bilimcileri bugün artık o 
anlayışla maalesef iş bulamaz olmuşlardır. Üniver
sitelerde salt zeka.Ianyla insan düşüncesinin sınır
larını zorlayarak kainatın sırlarını çözmeye çalışan 
bilimci yüzdesi eskiye nazaran çok azalmıştır. 

Bugünün üniversiteleri artık teknolojist bilim 
adamlarını tercih etmektedirler. Bunlar endüstri
den aldıklan projelerle, mutlaka insaniann fayda
sına, üretime dönük şeyler üretmelilerdir. Bugün 
ABD'de üniversite profesörleri sadece yapmış ol
dukları yayınlarla degil, endüstriden almış olduk
lan projelerle, çalışmalan sırasında aldıklan pa
tentlerle, üniversite kasasına sağladıklan maddi 
gelirlerle degerlendirilirler. 

Üniversitelerde çalışan teknolojist bilimciler yap
mak istedikleri projelerin masraflarını karşılamak 
için endüstriyi ikna etmek durumundadırlar. Bu 
destegi bulabilmek için araştınnacılann şirketleri 
kapı kapı gezmeleri olagan bir olaydır. Yaptıklan 
her çalışma bir patent konusu olmayabilir ama ne
ticede mutlaka bir üreticinin işine yarayan bir 
araştırmadır. Örnegin bir şirket için geliştirdikleri 
uzay araçlannda kullanılacak çok hafif fakat çok 
dayanıklı bir alaşnİıın kompozisyonu patent konu-
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su olabilecegi gibi, böyle bir malzemenin sertlik, 
akışkanlık vb patent konusu olmayacak, ancak di
zayn safhasında üretici firmanın veya başkalannın 
işine yarayacak özellikler için gene endüstriden 
maddi destek bulunabilecektir. 

b. Milli politika geregince vanlmak istenen hedeflere 
ulaşabilmek için gelişmiş ülkelerde bazı konular
daki araştırmalara büyük paralar ayrıldıgı görü
lür. Ömegin "yıldız savaşları" diye bilinen projenin 
gelişebilmesi için ABD Kongresi milyarlarca dola
rın bu konudaki araştırma geliştirme faaliyetlerine 
ayrılmasına karar vermiştir. Gene ABD Kongresi 
ı 989'dan itibaren ı 5 yıl boyunca 3 milyar dalann 
genetik kodun çözülmesi için yapılacak araştırma
lara ayrılmasım kararlaştırmıştır. Böyle bir deste
gm verilebilmesi için önce o güne kadar olan tek
nolojik ve bilimsel veriler degerlendirilir, gelecege 
yönelik, milli politikaya uygun yeni hedefler belir
lenir. Destek, araştırmacıların o konuda yönlendi
rilmesi içindir. Yıldız savaşlan projesi toplum fert
lerinin daha güvenli yaşamalarını saglamak ana 
politikası uyannca o günkü uzay ve lazer teknolo
jisinin bir ileri uygulaması olarak düşünülmüştür. 
Genetik kodun çözülmesine saglanan destek top
lum fertlerinin daha saglıklı yaşaması politikası 
yönünde bugüne kadar gen mühendisliginde olan 
gelişmelerin ı 5 yıl sonra hastalıkların teşhis ve te
davisinde genetik tedavinin mümkün olabilecegini 
ortaya koymasıyla saglanmıştır. 

c. Gene gelişmiş ülkelerde resmi kuruluşlar kendi he
deflerine ulaşabilmek veya yerine getirmekle yü
kümlü olduklan hizmetleri daha iyi verebilmek için 
bazı araştırma geliştirme projeleri başlatırlar. Ener
ji bakan1ıklan petrole alternatif eneıji kaynaklan 
araştırmak için, örnegin güneş eneıjisi ile ilgili pro-
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jeleri ya kendi araştırma laboratuvarlarında yapar, 
ya da özel sektöre para karşılıgı yaptınr. Polis teş
kilatı kendi veya özel kuruluşların araştırma labo
ratuvarlarında örnegin parmak izi tesbitinde daha 
etkili yöntemler, kurşun geçirmez yelekler geliştiril
mesi için çalışır. 

"b" ve "c"de bahsedilen araştırmalar da çogu zaman 
patentlerle sonuçlanıdar ve gelişmiş ülkelerde bu şekilde 
alınmış yüzbinlerce patenti patent kütüphanelerinde bul
mak mümkündür. 

111.6.3. PATENT KÜTÜPHANELERİ 

Patent kütüphaneleri teknik literatürün en önemli 
bölümü olan patentlerin oıjinallerinin (birinci! kaynak) 
toplandıgı yerlerdir. Teknik bilginin yayılmasında hayati 
bir yerleri vardır. 

Gelişmiş ülkelerde patent kütüphanelerine vatandaş
lar tarafından zaman kaybedilmeden ulaşılabilmesi ve 
maddi külfet olmaksızın istedikleri tüm bilgiye erişebil
meleri için organizasyonlar yapılmıştır. Örnegin ABD'de 
bu şekilde 66, ingiltere'de 29, Almanya'da 24 patent kü
tüphanesi vardır. 1988 yılında işsizligin en fazla oldugu 
Arkansas'ta müteşebbislerin kendi işlerini kurmalarında 
yardımcı olabilmek için bir patent kütüphanesi açılmıştır. 
Bu patent kütüphanelerinin çogunda tüm gelişmiş ülke
lerin patentlerine ulaşmak mümkündür. (ABD' deki patent 
kütüphanelerinin listesi kitabın sonundaki Ek'te verilmiş
tir.) 

Vatandaşa açık patent kütüphanelerinden başka bü
yük şirketlerin, araştırma-geliştirme ve dizayn ekiplerinin 
çalıştıkları yerlerde, şirket içinde kendi patent kütüpha
neleri vardır. Bu kütüphanelerini kendi bünyeleri içinde. 
kuramayacak kadar küçük şirketler ise yönetimin herke-

ABD: Madalyonun Öbür Yüzü- F.15 
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se açık patent kütüphanelerini kullanarak teknolojik en 
son gelişmelerden haberdar olur, şirket hedef ve araştır
malarını yönlendirirler. Üretimle iştigal eden firmaların 
hem teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları, hem de 
rakipierin neler yaptıklarını ögrenmeleri ancak bu patent
leri takip etmeleri suretiyle gerçekleşir. 

Patentlerden haberdar olmaya yönelik hizmet veren 
çok degişik firmalar türemiştir. Kimisi patentleri konula
nna göre tarayarak üyeleri olan üretim şirketlerine konu
lannda alınmış yeni patentleri haftalık, otomatik olarak 
gönderir (örneğin ABD'deki Rapid Patent Ine.). Diger firma
lar patent özetlerini, 1970'li yıllardan itibaren resimsiz 
patentlerin tüm metinlerini bilgisayarlara girerek üretici
lerin konulanndaki yeni patentleri bir an evvel "on-line" 
olarak {bilgisayar ve telefon hattıyla) tesbit etmelerini, hız
lı anahtar kelime ve patent araştırması yapılmasını ticari 
olarak saglarlar (örneğin Dervent, Lexpat vb). Zamanın 
nakit oldugu gelişmiş ülkelerde hızlı ikincil araştırma çok 
önemlidir. Bu ön araştırmanın neticesinde tesbit edilen 
patentler klasik yollardan en yakın patent kütüphanesin
den veya patent ofisin kendisinden temin edilir. 

Patentlerden haberi olmayan geri kalmışların tabuları 
arasında sanayi casusluğu diye bir deyim vardır. Tabula
nna göre ticari bilgi gizlidir. Bir şeyi yapabilmek için an
cak o işi yapan birisinin yanında veya o işi yapan bir fab
rikada çalışmak ve ondan veya oradan o işi ögrenmek ge
rekir. Kulaktan dolma, babadan ogula söylenen bu sözle
re inanmış olduklan ve herşeyi bu bakışla izah etmeye 
çalıştıklan gözlenir. Onlara göre dünyadaki gelişmiş ulus
ların hepsi tekerlegi ve tüm teknoloji ürünlerini kendileri, 
birbirlerinden bagımsız geliştirmişlerdir. Bu ulusların in
sanlarının çok çalışkan, akıllı, "okumuş" insanlar olduk
lannı sanırlar (Bwum içindir ki bazı geli kalmışlar hep okuma 
yazma sejerberliJJinden bahseder, ancak analitik düşünmeyi ög
rebnemiş olan egitim sistemleri yüzünden salt ögretimle hiçbir ye
re varılmadıgını bir türlü göremezler ve sebeplerini araştıımaz-



Teknik Enformasyonun Üretimde Kullanılması 1 227 

lar). Bu gözlükle bakınca sanayi casusluğunu bir firma
nın veya bir ulusun yapamadıgı bir şeyi gidip yapan bi
rinden gizlice ögrenmesi zannederler. 

Bilindigi üzere patentler teknolojik gelişmelerden her
kesin haberdar olmasını saglamaktadır. Ancak patent 
için başvurulduktan sonra patentin içeriginin herkese 
açılması zaman alır. Örnegin ABD'de patent muhteviyatı 
ancak patent tescil edildikten sonra yayınlanır (yaklaşık 
2 yıl sonra.) Şayet patent tescil edilmezse hiçbir zaman 
yayınlanmaması da söz konusudur. "Avrupa Patent Ofi
si"ne (European Patent Office) yapılan başvurular ise ilk baş
vuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanır. 

Patent başvurusu yapılmamış, tekel için başvurolma
mış araştırmadan başvurudan evvel haberdar olmak, o 
tür bir başvuruyu kendisi yaparak tekeli ele geçirebilmek 
için, seyrek de olsa, bazı firmaların gayret göstermelerine 
rastlanır. Gelişmiş ülkelerdeki sanayi casusluğu budur. 
Yoksa küçük bir zaman gecikmesiyle her türlü bilgi her
kese açıktır, yeter ki nerede ve nasıl bulunabilecegi bilin
sin. 

ı 94 7 yılından sonra nükleer ve sofistike silahlar gibi 
ülke güvenligi açısından önemli konularda patent veril
memeye başlanmıştır. Bu degişikligin asıl amacı gizli tut
mak degil, böyle patentlerle ülke güvenligi açısından 
önem taşıyan gelişmelere tekel verilmesini önlemektir. 
Gelişme engin teknik literatürün bir parçasıdır ve mutla
ka yazılı bir kaynak olarak ulaşılabilirdir. 

Patent kütüphaneleri ile ilgili olarak bu ve benzer 
teknik enformasyon merkezlerinde görev alan enformas
yon bilimcilerinden de (veya uzman) bahsetmekte yarar 
vardır. Geri kalmış ülkelerde alışılmamış olarak enfor
masyon bilimcileri bilgiyi kolay ulaşılabilir hale getirmek 
ve kullanıcının ihtiyacı olan bilgiyi onlara temin etmek 
konularında çalışırlar. Bunların da, patent hukukçuları 
gibi çok lisanslı oldukları görülür. Bu lisanslardan biri 
teknik bir konudadır. Bazılannın çagdaş kütüphaneciligi 
sadece kurslardan görmüş olduklan görülebilir. (Çagdaş 
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kütüpharıecüik tabiri geri kalmış ülkelerin üniversitelerinde okut
tuk:lan "ortaçag" zihniyetiyle içerigi hazırlanmış kütüphanecilik
ten ayırdedilmek üzere kullanılmıştır.) Burada iki enformas
yon bilimcisinin tipik özgeçmişleri örnek olarak verilecek
tir: 

D.S.S.; 1988 yılına kadar Elkhart, Indiana'daki Miles 
Ine. firmasının "Bilim ve Ürün Enformasyon" {Scientific and 
Product Infonnatiorı) grubunda enformasyon bilimcisiydi. 
Bu tarihten sonra "Amerikan Siyanamid Şirketi"nde {Ame
rican Cyanamid Company). "Tarım Araştırma Bölümü"nde 
{Agricultural Research Divisiorı), 'Teknik Enformasyon Ser
visleri" (fechnical Information Services), grubunda, "Kıdemli 
Araştırma Enformasyon Bilimcisi" {Senior Research Informa
tion Scientist) olarak görev aldı. Organik kimya konusunda 
lisansı vardır, tescilli bir patent ajanıdır, Birmingham 
Young Üniversitesi ve California Üniversitesi mezunudur. 

G.A.F.; 1989 yılında Miles Ine. firmasının ''Bilim ve 
Ürün Enformasyon" grubunda süpervizördür. Bu firmada 
1969 yılından beri aralarında enformasyon bilimeisi ve 
"patent baglantı uzmanı" {patent liason specialist) pozisyon
ları da olmak üzere degişik görevler de almıştır. Aynı za
manda tescilli bir patent ajanıdır. 1960 yılında Colorado 
Üniversitesi'nden kimya lisansı, 1962 ve 1966 yıllarında 
Wisconsin Üniversitesi'nden biyokimya konusunda mas
ter ve doktora yüksek lisanslarını almıştır. [Patent ajanı: 
ABD'de patent ofıs karşısında sorumlu olabilmek iÇin pa
tent avukatı veya patent ajanı olmak gerekir. Patent ajanı 
bir konuda lisans sahibidir (örneğin makina mühendisliği 
konusunda) ve patent hukuku konusunda kurs görmüş
tür]. 


