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YAZAR HAKKINDA

Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay 
1959 yılında Ünye-Ordu’da doğ-
du. Lisans derecesini 1982 yılın-
da İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden aldı. Gülhane As-
keri Tıp Fakültesi (GATA) Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 

1992 yılında doktora eğitimini tamamladı. Aynı kurumda 1995 
yılında doçent oldu. 1997-1998 yıllarında TÜBİTAK ve Kuzey 
Teksas Üniversitesi bursları ile Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Farmako-
loji Bölümü’nde ve 1999 yılında Cagliari Üniversitesi bursu ile 
İtalya’da, Cagliari Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikolo-
ji Bölümü’nde araştırıcı öğretim üyesi olarak çalıştı. GATA’da 
2003 yılında profesör unvanı aldı. GATA Tıp Fakültesi’nde 
2003-2011 yılları arasında Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Başkanı, 2011-2013 yılları arasında Yüksek Bilim Konseyi Üye-
si olarak çalıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2013 yılında kendi 
isteği ile emekli oldu. Halen Üsküdar Üniversitesi’nde Rektör 
Danışmanlığı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Baş-
kanlığı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (NPFAUM) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

2003-2012 yılları arasında TÜBİTAK Ulakbim Türk Tıp 
Dizini Kurulu Üyeliği ve 2004-2012 yılları arasında Sağlık Ba-
kanlığı Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu 
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Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılından bu yana Türk 
Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesidir. 
Eczacılık Akademisi’nin 2016 yılından itibaren başkanlık göre-
vini yürütmektedir.

Çalışmalarını deneysel nöropsikofarmakoloji alanında sür-
düren Prof. Dr. Uzbay’ın bu alana özgü 11 adet Türkçe ve 1 adet 
İngilizce kitabı, 3’ü uluslararası 27’si ulusal 30 kitap bölümü ve 
saygın uluslararası listelerde yer alan bilim dergilerinde 121 
adet bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Çalışmalarına uluslara-
rası kaynaklarında 2500’den fazla atıfta bulunulmuştur.

Roche Tıp Araştırma Ödülü (1994), Eczacılık Akademisi Bi-
lim Ödülü (2005), Prof. Dr. Rasim Adasal Bilim Ödülü (2005), 
Popüler Bilim Ödülü (2007), Beyin Araştırmaları Derneği 
(BAD) Yayın Teşvik Ödülü (2008), Özgün Çözümler Proje Pa-
zarı ve Yarışması (Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK ve ELGİNKAN Vakfı desteği 
ile) birincilik ödülü (2009), Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları 
Ödülü-TAF NETWORK (2015) ve Şizofreni Dernekleri Fede-
rasyonu & Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı 2016 Yılı Mine 
Öz-Kâmil Genç Şizofreni Dostu ödülleri sahibidir.

Şizofreni hastalığının oluşumu, tanısı ve tedavisine yönelik 
ilaç adayı üç molekülün incelemeli patentini almıştır. Bu alan-
daki araştırmaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Yeni Bu-
luşlar Şerit Rozeti ve Karargâh Üstün Hizmet Ödülü ile taltif 
edilmiştir.

Prof. Dr. Uzbay ayrıca alkol ve madde bağımlılığına yöne-
lik önemli bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmıştır. Toplumu 
madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek 
amacıyla çeşitli okullarda ve sivil toplum örgütlerinin organize 
ettiği toplantılarda doğrudan topluma yönelik 300’den fazla gö-
nüllü konferans vermiş, yazılar yayımlamıştır. İngilizce bilmek-
tedir, evli ve bir çocuk babasıdır.
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ÖNSÖZ

İnsan dediğimiz varlık bir çevrede dünyaya gelir, yaşamını 
sürdürür ve zamanı gelince ayrılır. Yaşadığı süre içinde çevresi 
ile sürekli bir etkileşim halindedir. Bu etkileşimde çevre insanı, 
insan da yaşadığı çevreyi değiştirir. Hayatta kalmak, konforlu ve 
sağlıklı yaşayabilmek için insanın çevreye uyum sağlayabilmesi 
çok önemlidir. Buna “adaptasyon” da deriz. Uyum sağlayabilen 
ve çevrenin kendisinde oluşturabileceği zararlı değişimleri en 
aza indirenin hayatta kalma şansı daha yüksektir. Bir bakıma 
hayatta kalmanın şifresi “adaptasyon”, doğru adaptasyonun şif-
resi ise doğru bilgiye sahip olmak ve bunu elde edebilmek için 
eğitimli olmaktır.

Eğitim, tarım ve sanayi devrimlerini arkada bırakan ve bilgi 
çağını yaşayan dünyamızda olmazsa olmaz bir araç haline gel-
miştir. Günümüz dünyasında doğru bilgi güçtür. Doğru bilgiye 
ulaşmak ve onu kullanarak uyum sağlamak ise her zamankin-
den çok daha zordur. Bu nedenle günümüzde “doğru eğitim” en 
önemli yatırımdır ve aklı başında, dış dünyanın farkında olan, 
az çok dünyanın nereye gittiğini görebilen her toplum eğitime 
önem verir. Doğru eğitim, toplumun içinde barındırdığı birey-
lerin niteliğini, dolayısıyla toplumun iç barışını, zenginliğini ve 
refahını artırırken eğitimsizliğin getirdiği cehalet ise sefalet, ça-
tışma ve mutsuzluğa yol açar.

İyi eğitimin nasıl olması gerektiği, hangi ölçütlerle yapılaca-
ğı atla deve bir konu değildir. Bunun için, geçerli güncel bilgi-
leri üreterek teknolojiye dönüştürme becerisi olan toplumlara 



-12-

Tayfun Uzbay // Cehalet Bilimi

bakmak yeterlidir. Bunlar aynı zamanda bebek ölümlerinin 
düşük olduğu, kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu, üniver-
sitelerinde yeni ve önemli buluşların yapıldığı, beyin göçü alan, 
dünyanın başka yerlerini rahatça ziyaret edebilirken kendilerini 
ziyaret etmeye çalışanlara vize uygulayan ülkelerdir. Bunların 
uyguladığı eğitim modeli ve üniversite sistemi bellidir. Bu ülke-
ler bilimi ve bilimsel araştırmayı önceler ve bilimi anlayabilecek 
bireyler yetiştirirler. O nedenle dünyaya uyumları iyidir ve ya-
şam kaliteleri yüksektir. Yaşadığı çevreye uyum sağlayamayan 
ve sağlıktan özgürlüğe birçok sorun ve tehditle boğuşan herkes 
bu ülkeler veya toplumlara kapağı atıp oralarda yaşamak ister.

Bugünkü doğru eğitime model teşkil eden ülke veya top-
lumların çoğu ciddi bir ortaçağ taassubu yaşamıştır. Bu dö-
nemde bilim ve bilgi üretimi Doğu’da daha iyiydi. Katolik 
Kilisesi’nin uyguladığı baskılar, etnik ve mezhebe dayalı kanlı 
savaşlar ve uzun süreli acılardan sonra Batı Aydınlanma’yı ger-
çekleştirdi. Bunu eğitimi, bilgiyi ve bilimi öne çıkararak yap-
tı. Bir önceki devletimiz olan Osmanlı ise bu süreci maalesef 
ıskaladı. Bununla ilişkili en net kanıtlardan biri Osmanlı’nın 
matbaayı Batı’dan 273 yıl sonra kullanmaya başlamasıdır. Os-
manlı padişahları ve Saray Batı’yı önemseyerek kendilerini 
ve Saray efradını eğitmeye çalıştı, ancak eğitimi ve bilgiyi yö-
nettiği topluma yayamadı. Toplum cahil ve bilgisiz kaldı. Os-
manlı devlet ve ülke yönetiminde çoklukla devşirmeleri ve dış 
transferleri kullanmaya çalıştı. Bunun sonu kaçınılmaz olarak 
çöküşe ve işgale kadar gitti. Çünkü: “Taşıma su ile değirmen 
dönmez.” Siz kendinizi eğitemezseniz, kimse sizi eğitmek ve 
geliştirmek için uğraşmaz. Müttefikleri bile Osmanlı’nın çö-
küşüne destek oldu.

29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ön-
derliğinde kurulan yeni Türk Devleti’nin ana felsefesi eğitimi ve 
bilimi öncelemekti. Bu konuda büyük bir başarı sağlandı. Halk 
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cehaletten ve taassubundan büyük ölçüde kurtarıldı. Anado-
lu coğrafyasında sık karşılaşılan hastalıklar tarih oldu. Üni-
versiteler kuruldu. Bilim insanları yetiştirildi. Bugün hâlâ 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinin getirdiği birikimlerin mirası 
yeniyor, ancak bunun da bir sonu olacağı unutulmamalı.

Atatürk’ün ölümünden sonra akıl ve bilimi önceleyen eği-
tim sistemi hızla önce ezberci, sonra da sorgulamayı geri plana 
iten bir anlayışa büründü. 1990’lardan başlayarak da eğitimde 
ve bilimde popülizm modası başladı. Üniversitelerimiz, akade-
misyenlerimiz ve temel eğitimimiz bundan nasibini ziyadesiy-
le aldı. Günümüzde okul sayımız, öğretmen ve akademisyen 
sayımız, üniversite sayımız fevkalade iyi. Kişi başına düşen 
profesör sayısı da fena değil. Sorun eğitimin ve akademisye-
nin kalitesi. Bazı üniversiteler yüksek dershaneye dönüşmüş 
durumda. Bazı akademisyenler de bilim, araştırma ve eğitim 
ile uğraşmaktan çok popülaritelerini nasıl artırabileceklerinin 
telaşında. Akademisyen duruşu ve etik kaygı giderek azalıyor 
ve önemini kaybediyor.

Doğru bilgiye ulaşmak, üzerinde düşünmek, yanlışı doğru-
dan ayıklamak ve bilgiyi kullanmak emek gerektiriyor. Onun 
yerine duyulmak isteneni ifade edenler daha çok ilgi görüyor. 
Hele bunlar akademik bir unvana da sahip ise harika oluyor. Te-
levizyonlarda mental hastalıklar bizzat akademisyenler tarafın-
dan etiketleniyor.1 Bazı programlarda geçerliliğini yitirmiş ya da 
geçerli olmayan bilgiler güncel ve geçerli bilimsel bilgi gibi sunu-
luyor. Bazı akademisyenlerimiz her konuyu mükemmel biliyor. 
Alanı olsun olmasın her konuda ahkâm kesiyor. Bazıları da aka-
demik bilim sınavlarında doğrudan başarısız kabul edilecekleri 
temel hataları medya aracılığıyla topluma iletmekte hiçbir sakın-
ca görmüyor. Daha kötüsü bu tarz günümüz Türkiye’sinde her 

1. Etiketlemek: Alkolik, şizofren, bunamış, deli vb. gibi ifadeler ile hastayı küçük düşü-
recek şekilde hastalığını ifşa etmek anlamındadır.
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alanda prim yapıyor, işe yarıyor. Bilim sözde halkın anlayacağı 
bir şekle dönüştürülmeye çalışılırken aslında cehalet yayılıyor 
ve hiç kimse “Ne oluyor, nereye gidiyoruz?” demiyor.

Bilim önemli gelişmelere yol açarken içinde yaşadığımız 
dünya ve onu çevreleyen evrene dair bilgileri oldukça zengin-
leştirmiş, insanın ömrünü ve yaşam kalitesini uzatmıştır. Bu-
nunla beraber, her insani girişim gibi bilim de zaman zaman 
amacından saptırılmış, yanlış adımlarla entelektüel sahteciliğe 
maruz bırakılmıştır. Bilimin aslında insan tarafından üretilen 
bilgiden başka bir şey olmadığının ve hataya, sahteciliğe ya da 
değişime karşı bağışıklığının bulunmadığının hatırda tutulma-
sı gerekir. Çünkü insan doğası gereği aldatmaya ve aldanmaya 
oldukça eğilimlidir. İnanç kalıpları içinde yaşar ve duymak is-
tediklerine kolayca inanır. Sürü psikolojine yatkındır, algısı ko-
layca yönlendirilebilir.

Cehalet bilimi sık duyduğumuz ve akademik çevrelerde sık 
tartışılan bir kavram değil. Birbirine zıt anlama sahip iki söz-
cüğün oluşturduğu terim, ilk kez duyan birine “Ne alaka! Bi-
lim cehaleti yok eder, cehaletin bilimi olmaz” dedirtebilir. Bilim 
karşıtları bunu bilimin cehalete yol açtığını vurgulayan bir 
terim olarak algılayabilir. Başkaları da cehaleti inceleyen bir 
bilim alanından söz edildiğini düşünebilir. Kastım bunların 
hiçbiri değil. Bu kitapta bilimin sizi cahilleştirmek ve algını-
zı yönetmek isteyenler tarafından nasıl kötüye kullanıldığını 
anlatmaya çalışıyorum. Yazdıklarım bazen ilk paragrafta be-
lirttiğim farklı yaklaşımlarla örtüşecek. Gerçek bilimin etik 
düzlemde nasıl çalıştığını anlatırken bilimin cehaletin karan-
lığını aydınlatan güçlü ışığını görecek ve bu ikisinin tama-
men birbirine zıt kavramlar ortaya koyduğunu teyit edeceğiz. 
Ulaşmanız gereken değil, birilerinin çıkarlarına hizmet eden, 
ulaştırılmak istendiğiniz bilgi için sistemin nasıl işlediğini an-
latırken de etik kuralların dışına çıkıldığında ya da bilimsel 
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bilgi yanlış kullanıldığında ortaya çıkan sözde bilimin cehale-
tin yolunu nasıl açtığını göreceğiz.

Bilim gerçek bilginin, medya da gerçek haberin kaynağı ol-
mak zorundadır. Bilim insanı ve gazeteci özünde gerçek bilgi-
nin peşindedir. Her ikisi de toplum yararı için gerçek bilgiye 
ulaşmaya çalışır ve bunu toplumla paylaşır. Aksi durum sahte 
bilgilerle sanal gerçeklik âleminde yaşamaya yol açar. Cehalet 
biliminin hızlı yayılmak ve etkili olmak için medyaya ihtiyacı 
vardır. Medya algınızı yönlendirip sahip olmanızı istediği bil-
giyi pekiştirerek cehalet bilimini yaygınlaştırır. Bu kitap medya 
destekli bazı akademisyenlerin bilimdışı bilgileri kafanıza ka-
zımanız ve algınızı birilerinin emrine vermeniz için sizi nasıl 
ikna ettiklerini ve modern zamanlarda cehaletin bilimsel yön-
temlerle nasıl yayıldığını anlatarak sizde bir farkındalık yarat-
mayı amaçlıyor.

Bu kitabı yazmamı teşvik eden Sayın Yelda Cumalıoğlu ve 
Ertürk Akşun başta olmak üzere basımı titizlikle gerçekleşti-
ren ve emeği geçen tüm Destek Yayınları çalışanlarına teşek-
kür ederim. Gerçekleri tüm çıplaklığı ile okuyucuya sunmak 
ve bunu doğru biçimde, yasal sınırlar içinde ifade etmek kolay 
bir iş değil. Bu nedenle bazı konularda hukuki danışmanlığa 
ihtiyaç duydum. Görüş ve önerileri ile beni aydınlatan ve kita-
ba katkı sunan değerli ceza hukukçusu Doç. Dr. Gülsün Ayhan 
Aygörmez Uğurlubay ve Avukat Hüseyin Öğüşlü’ye de içten te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Bostancı, 30 Temmuz 2019
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GİRİŞ

Bir konferans için San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nin 
(UCSD) Nörobilim Bölümü’ne davet edilmiştim. Üniversitede-
ki programım süresince bir araştırma görevlisinin refakati ile 
üniversiteyi gezdim. Gördüklerim ve izlediklerim bana Türkiye 
olarak yeni bilgiler üretmek ve bunları ekonomik değeri olan 
teknolojiye dönüştürmek istiyorsak daha yiyecek fırınlar do-
lusu ekmeğimiz olduğunu gösterdi. Ziyaretim 2009 yılındaydı. 
Şimdi 2019’dayız, kanaatimce 10 yıl sonra, ekmek yiyeceğimiz 
fırın sayısında bir hayli artış oldu. Neden böyle diyorum?

UCSD dünyanın önde gelen üniversitelerinden biridir. Nö-
robilim alanında dünyanın ilk üçü içinde sayabiliriz. Birçok 
Nobel ödüllü bilimciyi de kadrolarında barındırmıştır. Ziya-
retim sırasında Nobel ödüllü hocalardan birinin tıklım tıklım 
dolu kütüphanede oturacak yer bulamadığı için kapının yanın-
daki bir alanda bağdaş kurup etrafına toplanan öğrencilerle al-
çak sesle yaptığı sohbete de tanık oldum. Eminim UCSD ziya-
retimden bugüne geçen on yılda da birçok yeni proje üretmiş 
ve bunları Amerika’nın ekonomik gücüne katma değer olarak 
sunmuştur.

Böyle bir üniversiteden davet almak, orada konferans ver-
mek, konferans sonrası yeni bir şizofreni ilacı oluşturmak üzere 
kapsamlı bir araştırma projesi tasarlamak, bu projenin yürütü-
cüsü olarak planlanmak ve bu projeyi TÜBİTAK’a sunmak üze-
re UCSD’nin birlikte çalışmayı kabul eden önemli profesörleri-
nin noter onaylı pasaport bilgilerini2 almak. Bunların hepsi çok 

2. TÜBİTAK’a yabancı bilimcilerle ortak proje sunabilmek için noterden onaylanmış 
pasaport bilgilerini proje sunumuna eklemek gerekir.
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güzel şeylerdi. Ancak bu proje hiçbir zaman hayata geçemedi. 
Çünkü bendeniz tam bu proje üzerinde çalışırken, ne olduğu-
nu bile anlamadan bir sürü akla ziyan suçlama ile ortada aley-
hime hiçbir gerçek delil yok iken laboratuvarım talan edilerek 
tutuklandım ve tam dokuz ay cezaevinde yattım. Çıktığımda 
çalıştığım kurumdan ve laboratuvarımdan ayrılmak zorunda 
kaldım. Mükemmel çalışan, UCSD ile ortak proje yapabilecek 
kadar üretken laboratuvarım kapandı. Başka bir üniversitede 
laboratuvarı tekrar kurdum ama eski ekibim dağıldı ve daha 
iddiasız çalışmalara mahkûm oldum. Bu süreçte UCSD’de beni 
ağırlayan genç araştırma görevlileri giderek daha üst düzey ça-
lışmalar çıkardılar, çıkarmaya da devam ediyorlar. Ben aşağı 
inerken onlar yukarı çıkıyor. Bilmem anlatabildim mi? Gerçi 
tüm suçlamalardan beraat ettim ve belki devlet bana pardon 
deyip bir tazminat da ödeyecek, ama kayıp benim değil ülkenin 
kaybı. Bunu görebilen çok fazla insan olduğunu da sanmıyo-
rum. Neyse, asıl konuya gelelim.

Programa göre bana üniversiteyi gezdiren araştırma gö-
revlisi ile ünlü Geisel Kütüphanesi’ni ziyaret ederken, giriş 
kapısının üzerinde büyük harflerle yazan “READ-WRITE-
THINK-DREAM” yani Türkçesi “OKU, YAZ, DÜŞÜN, 
DÜŞLE” ifadeleri dikkatimi çekti. “Burada bir mantık hatası 
yok mu?” diye sordum. “Neden?” diye yanıtladı, bana refakat 
eden. Kendimden emin bir şekilde devam ettim. “Her şey ha-
yal kurmakla başlamaz mı? Burada düşle ibaresinin en başta 
olması gerekirdi” dedim ve konuşmanın devamında hayatı-
mın önemli derslerinden birini aldım. “Burada bir mantık 
hatası yok” diyerek konuşmaya başladı refakatçim. “Altyapısı 
olmayan boş hayaller ile bir yere varamaz insanlar” diye de-
vam etti. Sonra ekledi: “Araştırmacı akademisyenler olarak 
hayalleri yeni buluşlar yapmak, bilinmeyen şeyleri bilinir kıl-
mak ya da yerleşik ama günümüz koşullarında sorunlarımıza 
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çözüm getirmeyen teorileri sorgulamak için kurarız. Bunun 
için önce o konuya dair doğru kaynaklardan çokça okumamız 
gerekir. Okudukça konu hakkında bilgi sahibi oluruz. Ancak 
bu yetmez. Okuduklarımızı iyi anlamamız ve bunların ana-
fikrini yazabilecek duruma gelmemiz gerekir. Tabii okudukla-
rımızdan anladıklarımızı yazarken aktif biçimde düşünmeye 
de başlarız. Yeterli birikime erişmiş, okuduklarımızı iyi anla-
mış ve üzerinde düşünmeye başlamış isek, artık düşlemeye de 
hazırız demektir. Böyle bir süreçte kurduğunuz hayaller büyük 
bir olasılıkla yeni buluşlara yol açabilir veya var olan köhne 
ezberleri bozabilir.” Kısaca bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olma demeye getiriyordu refakatçim. Bilgi sahibi olmadığın 
sürece, istediğin kadar hayal kur, hayat boyu gerçekleşmeye-
cek hayallerin olur diyordu.

Resim 1: Geisel Kütüphanesi’nden görüntüler


