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Günter Stock’un 2 Kasım 2018’de gerçekleşen Bilim Akademisi Yılın Konferansı konuşması-

nın tam metni:  

 

Buluştan Yeniliğe 

 

Birkaç yıl önce Almanya’daki Max Planck Enstitüsü, ABD ilaç endüstrisindeki patentlerin bir 

analizini sunmuştu. Analizin ulaştığı en çarpıcı sonuç, eczacılıktaki buluşların/yeniliklerin teme-

lini oluşturan tüm yayınların yüzde 70’inden fazlasının akademik laboratuvarlarda, temel bilim 

araştırmasıyla üretilmiş olmasıydı. Genel anlamıyla temel bilim araştırmaları, meraktan doğan, 

önceliği uygulama olmayıp temel işlevlerin ardındaki mekanizmaları daha iyi, daha derinden 

kavramayı amaçlayan araştırmadır. 

 

Benim doktor olarak anladığım şekliyle bu tanım bizim tıp alanında yaptığımız araştırmalar için 

de geçerli. Fakat sağlıkçılar olarak çoğumuz, yaptığımız araştırmaların hastalıkların daha iyi an-

laşılmasına da katkıda bulunmasını umuyoruz. Yine de araştırmalarımızın büyük bölümü ürün 
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bazlı değil; fizyolojiyi, özellikle de fizyopatolojiyi anlamaya ve muhtemel hedefleri tespit et-

meye yönelik. Bu geniş tanımla da, hem tıpta hem başka alanlarda yapılan araştırmaların çoğu 

elbette “insanlık durumunu” iyileştirmekle şu veya bu şekilde ilgili oluyor. Temel bilim araştır-

ması asıl olarak ürüne değil, sürece ve yönteme odaklanan bir mekanizma. 

 

Bununla beraber temel bilim araştırmasından, “uygulamalı araştırma” dediğimiz alana geçiş 

çok çabuk olabiliyor. Uygulamalı araştırmanın net hedefleri var, çoğu kez yeni ve daha iyi çö-

zümler bulmayı, daha iyi ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Biz daha çok şey öğrendikçe, 

birçok konuda temel bilim araştırması ile uygulamalı araştırma arasındaki mesafeyi kısaltabili-

yoruz. Ayrıca, pek çok defa, uygulamalı araştırmadan çıkan problemler ve sorular, temel bilim 

araştırmasında yeni yaklaşımlar geliştirilmesine yön veriyor. Dolayısıyla bugün artık temel bi-

lim araştırmasıyla uygulamalı araştırmayı birbirini takip eden olaylar olarak değil, iki araştırma 

şeklinin hızla birbirine dönüşebildiği, iç içe geçtiği, etkileşimli bir süreç olarak anlıyoruz. İşte bu 

sebeple, pek çok şirkette ve özellikle ilaç sanayiinde, temel bilim araştırmalarının akademik 

laboratuvarlarda, uygulamalı araştırmanın da sanayiye ait laboratuvarlarda yürütüldüğü geçen 

yüzyılın paradigması artık geçerli değil. Günümüzde tıp alanında çalışan pek çok akademisyen 

temel bilim araştırmalarından aldıkları sonuçları ürüne odaklanan uygulamalı araştırmalara ta-

şıyor, pek çok sanayi kolunda da şirketler temel araştırmaya büyük yatırım yaparak yenilikçi 

ürün ve çözümlere daha çabuk ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yeni paradigma elbette, patentin sa-

hibinin kim olduğu meselesini de beraberinde getiriyor ve bu çok ciddi bir mesele. İlaç sanayi-

inde, eğer hedef ürün ve/veya kullanılan yöntem için lisans almanız gerekiyorsa patent mali-

yetlerindeki spekülasyon epey geniş olabiliyor. Bunun da etkisiyle, şirketler açısından genler, 

proteinler vb. düzeyinde patent almak, yani eskiden temel bilim araştırmasının alanı saydığı-

mız yere girmek cazip hâle geliyor. 

 

Dolayısıyla akademi ile endüstri arasında kamu-özel sektör işbirlikleri giderek artıyor. Bu du-

rum aynı zamanda endüstrinin neden patentlere daha erken ulaşmak istediğini ve akademis-

yenlerin neden araştırmalarından elde ettikleri sonucun hızla yeni ürünler ve nihayetinde para 

getirmesini istediklerini de açıklıyor. Bu istek, kamu ve özel sektör arasında aktif ortaklıklarla 

yerine getirilebileceği gibi, buna alternatif olarak, akademinin içinden çıkacak yenilik temelli 

şirketler (start-up) kurma yolu da seçilebilir. Böyle bir adım için hem sağlam bir şekilde bilim 

üretebilmek hem de mükemmel bir girişimcilik gerekir. Esasen, son yıllarda her iki yolun da 
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izlendiğini görüyoruz: Gerek Almanya’da gerekse dünyada, kamu-özel sektör işbirliği ortaklık-

larında ciddi bir artışın yanında, yenilikçi iş faaliyetlerinde de müthiş bir ilerleme kaydedildi. 

Artan ve çoğalan bu çalışmaların büyük bölümü bilişim teknolojileri (IT) ve tıp alanında. Tabii, 

ilaçlarla ilgili araştırma ve geliştirmeler konusundaki yüksek riskten dolayı, yenilikçi girişimlerin 

birçoğu başarılı olamadı ya da sınırlı bir başarı gösterebildi. Ama bazıları çok başarılı şirketler 

oldular. İlaç sektörünün devlerinin yeni fikirler ve buluşlar konusundaki arayışını profesyonel-

leştirmesinin nedeni, işte bu gelişmelerdir. 

 

Biyoteknoloji alanındaki yenilikçi şirketlerin ilklerinden biri, 1971’de kurulan Cetus’tu. Onu, 

Genentech (1976), Biogen (1978), Amgen (1980) ve diğerleri izledi. Tarihten biliyoruz ki genel 

olarak bilişim teknolojilerinde ve diğer birçok alanda benzer süreçler yaşandı. 

 

Doktor olarak ben bu örnekler arasından ilaç sanayiine odaklanmak istiyorum. Bu benim en iyi 

tanıdığım alan olmanın yanında, bugün biyoteknoloji endüstrisi dediğimiz şeyin, dahası mole-

küler tıp ya da kişiselleştirilmiş tıbbın temellerinin ortaya çıkışını izlemek için de hâlâ mükem-

mel bir örnek. 

 

Burada söz konusu gelişmenin nasıl başladığını ve biyolojinin temel mekanizmalarının anlama-

mızı sağladığını, bunun yanında yeni teşhis ve tedavi seçeneklerine giden harika yolu nasıl aç-

tığını göstermeye çalışacağım. Ocak 2003’te Science dergisinde bir makale yayınlayan Eugene 

Russell, biyoteknolojinin nasıl gerçeklik haline geldiğini ve tıbbi araştırmaları dönüştürmeye 

başlayışını anlatmıştı. Ben de, bize büyük buluşların nihayetinde yeniliklere dönüşmesi hak-

kında ipuçları veren önemli olaylara dikkat çekmeye çalışacağım. 

 

Eugene Russell, modern biyoteknolojinin ilk adımlarının 1972 yılında Honolulu’da yapılan bi-

limsel bir konferans sırasında atıldığını söylüyor. Russell’in anlatımına göre Stanford’da çalışan 

tıbbi araştırmacı Stanley Cohen ile San Francisco Kaliforniya Üniversitesi’nden biyokimyacı 

Herbert Boyer burada buluşup, Cohen’in Escherichia coli’ye halkasal DNA sokmayı başardığı 

deneyler üzerine konuşmuşlardı. Boyer da DNA’nın çift dizgili sarmalının, son bölgeleri tama-

men aynı olan iki tane tek dizgiye ayrılabildiğini göstermişti. Cohen ile Boyer Waikiki Plajının 

orada akşam yemeği yerken –ki burada bilim insanlarının çalışmadan duramadığını, Hawaii’de 
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hayatlarını yaşarken bile bilimden söz ettiklerini görüyoruz-, elde ettikleri sonuçları bir dizi de-

neyle bir araya getirmeye karar verdiler. Bu deneyleri yaparak DNA’yı klonlamayı ve rekombi-

nant DNA üretmeyi başardılar. Eugene Russell bunu, modern biyoteknolojinin başlangıcı sayı-

yor.  Bu şüphesiz doğru, ama devrim niteliğindeki bu sonuca yol açan araştırma sürecinin hak-

kını tam olarak teslim etmiyor. O yüzden, Russell’ın ilk adım ya da biyoteknolojinin doğuşu 

saydığı bu olayı ben bir ara adım olarak görüyorum. 

 

Bence biyoteknolojinin tarihi Alman fizyolog ve anatomist Johannes Müller’in on dokuzuncu 

yüzyılda, insanların bütün biyolojik faaliyetlerinin aynı fizik ve kimya ilkelerini izlediğini ve bu-

nun tüm hayvanlarda da böyle olduğunu fark etmesiyle başlar. Bu alandaki gelişmeler Gregor 

Mendel’in katkılarından söz etmeden anlatılamaz. Bugünkü Slovakya topraklarında yaşayan 

Mendel, kalıtımın temel kurallarını, daha doğrusu ilkelerini ilk kez tanımladı. Şimdi bir sıçrama 

yapıp Thomas Hunt Morgan’a gelelim; kendisi haklı olarak, gen araştırmalarının babası olarak 

anılır. Morgan Mendel’in başlangıçta bitkiler için tanımladığı kuralların meyve sinekleri için de 

geçerli olduğunu gösterdi, böylece Mendel’in bitkiler için önerdiği şeyin hayvanlar için de 

doğru olduğunu kanıtlamış oldu. Genlerin kromozomlarda bulunduğunu ve kromozomlarda 

genlerin izlediği belli bir sıra olduğunu gösteren kanıtlar sundu Morgan. Son olarak Watson ve 

Crick’in ikili sarmalı tanımlamasıyla DNA’nın yapısı ortaya çıktı, RNA’nın rolü hakkında bilgi edi-

nildi. 
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1. Resim. Anthony Barrington Brown tarafından çekilen fotoğrafta, Watson, Crick ve 

oluşturdukları DNA modeli görülüyor. Cavendish Laboratuvarı, Cambridge, 21 Mayıs 

1953. 

 

İkinci resim, Eugene Russell’ın biyoteknolojinin gelişimini anlatan, Nature’da yayınlanan ma-

kalesini, Watson ve Crick’ten başlayarak sunuyor. Resim, konuşmamın girişinde bahsettiğim 

konuyu özetliyor: Bilim insanları temel bilim araştırmalarından aldıkları bir fikir üstüne şirket 

kuruyorlar. 

 

2. Resim. Bir Endüstrinin Doğuşu 

1953 James Watson ve Francis Crick DNA’nın yapısına dair öngörüde bulundu. 

1960 Arthur Kornberg yapay ortamda DNA sentezledi. 

1970 Hamilton Smith ve Kent Wilcox restriksiyon enzimini ilk kez ayrıştırdı. 

1971 İlk biyolojik mühendislik şirketi Cetus kuruldu. 

1972 Paul Berg bir restriksiyon enzimi kullanarak karma halkasal molekül oluş-

turdu. 

1973 Stanley Cohen ile Herbert Boyer DNA klonlama ve rekombinant DNA 

teknolojilerini geliştirdi. 

1976 Robert Swanson ve Herbert Boyer Genentech’i kurdu. 
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1977 Genentech’te, bakterilerde somatostatin hormonu klonlandı; böylece 

sentetik rekombinant gen kullanılarak ilk kez protein klonlanmış oldu. 

1978 Biogen kuruldu; bu şirket günümüzün en eski bağımsız biyoteknoloji şir-

ketidir. 

 Genentech ile City of Hope Tıp Merkezi insan insülini üretmeyi başardık-

larını duyurdu. 

1980 Amgen kuruldu. 

 Leroy Hood ve Mike Hunkapiller protein sekanslamayı (dizilemeyi) geliş-

tirdi. 

1983 Fred Sanger ve arkadaşları genomları sekanslamak için “rastgele tüm ge-

nom dizileme” (parçalı dizileme) yöntemlerini geliştirdi. 

1983 Kary Mullis polimeraz zincir reaksiyonunu buldu. 

2002 Tüm dünyada 4.000 biyoteknoloji şirketinde 200.000’den fazla kişi çalı-

şıyor (Ernst & Young). 

 

Yenilikçi firmaların kurulması, parası olan ve risk alarak yenilik temelli küçük şirketlere yatırım 

yapabilecek çevrelerde epey ilgi uyandırdı. “Risk sermayesi” fikri biyoteknoloji alanında uygu-

landı. Hatta çok sayıda biyoteknoloji şirketine muazzam miktarda risk sermayesi yatırıldı. As-

lında, daha geç olsa da, bu yeni araştırma alanına kamudan da ciddi miktarda kaynak ayrıldı. 

Dolayısıyla, modern biyoteknolojinin gelişiminde risk sermayesinin hatırı sayılır etkisi oldu-

ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu gelişme öncelikle ABD’de gerçekleşti ve epey zaman sa-

dece ABD ile sınırlı kaldı. Ama diğer ülkeler de onu peyderpey takip ettiler. Almanya’da bu yeni 

araştırma alanına devlet tarafından yatırım yapılır oldu, ama yine de yeni teknoloji alanlarına 

risk sermayesi sağlamak konusunda yeterince iyi sayılmayız; bu da herhalde, ülkemde riskten 

kaçınmanın yaygın olmasından kaynaklanıyor. Dilerim sizdeki durum bizdekinden iyidir. 

 

Çok geçmeden, 1978 yılında insan insülini üretildi. Bu hem bir dönüm noktası, hem de kavra-

mın kanıtlanması oldu. Şimdi burada bir dakika durup şunu söylemek istiyorum: Tamamlanmış 

olduğunu asla iddia edemeyeceğimiz ve sürece katkıda bulunan nice araştırmacının hakkını 

teslim etmekten uzak olan bu tarihçe eskizi, birbirinden çok farklı disiplinlerde, farklı labora-

tuvarlarda yapılan temel bilim araştırmalarıyla, daha sonra gen araştırmaları, biyoteknoloji 
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araştırmaları dediğimiz alanın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Bugün bu alana tıbbi biyotekno-

loji endüstrisi diyoruz. İnsanlar bu gelişmelerin tıbba dair bilgilerimizde ve ilaç endüstrisinde 

bir devrim yaratabileceğini ilk defa ne zaman düşündüler bilmiyorum. Bu aslında sağlık iş ko-

lunun yanı sıra, tarımı ve hayvan sağlığını da dönüştürdü. Asıl olarak sanayide kullanılan yeni 

temel kimyasalların üretildiği “beyaz biyoteknoloji” alanını da unutmamak gerek. 

 

Yine de, 1970’lerdeki birkaç öncü ismin ve yine aynı dönemde bu alana giren risk sermayedar-

larının, burada gerçekten çok büyük, çok önemli bir şeyin ortaya çıkmakta olduğunu sezdikle-

rini söylemek herhalde yanlış olmaz. 

 

Şimdi ilaç endüstrisine dönelim: Bu endüstrinin yıllar içindeki gelişimi nasıl oldu? İnsanlar, bu-

rada, araştırma yapma biçimlerini değiştirecek bir şeyler gerçekleştiğini acaba ne zaman fark 

ettiler? 

  

 

3. Resim. 

Klasik kimya egemen Moleküler tıp araştırmalarının  

Başlangıcı 

50’ler 60’lar 70’ler 80’ler 90’lar 

Yönlendirilmemiş taramalara dayalı reseptöroloji; 

Enzimoloji 

Proteinlerin  

ilaç malzemesi 

olarak evrimi 

Genom bilimi, 

Proteomik, 

Kombinatoryal 

kimya,  
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HTS (yüksek ve-

rimli tarama) 

                                                               500                           Hedefler                                  3.000-

10.000 

Kimyasal madde patentleri 

 Gen ve protein patentleri 

 

İlaç endüstrisindeki araştırmacılar ufukta yeni bir araştırma boyutu göründüğünü herhalde 

1980’li yıllarda fark ettiler. Ben de o yıllarda akademisyenliği bıraktım, 1983’te Heidelberg Üni-

versitesi’nden ayrılarak Schering’de çalışmaya başladım. Schering’de 1984 yılında, bu yeni 

alanlardaki gelişmeleri takip etmenin bizim için avantajlı olabileceğine karar verdik. Kamu-özel 

sektör işbirliği kapsamında Berlin’de üniversitenin içinde bir gen biyolojisi enstitüsü kurduk. O 

zamandan beri de, akademi içinde biyoteknolojiyi ciddi şekilde destekliyor, bunun için Ber-

lin’deki üniversiteye kaynak sağlıyoruz. 

 

Kısa süre içinde gördük ki, bu yeni alanda söz sahibi olmak için çaba gösteriyorduk ama yete-

rince hızlı değildik. Bunun üzerine protein ve gen araştırmaları için kendi enstitümüzü kurduk, 

hemen ardından da Kaliforniya’da San Francisco Körfez Bölgesi’nde kurulmuş yenilik temelli 

şirket Codon’u satın aldık. Codon’dan sonra yine aynı bölgede birkaç biyoteknoloji şirketini 

daha aldık. 

 

4. Resim 

Mevcut ortaklar 
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Incyte 

Affymetrix 

Myriad 

GeneLogic 

Morphosys 

Euro.Neu-

rosci. Inst 

VictoriaNe-

uro. 

EPIX 

Atugen 

NMI 

Muri-

nusGmBH 

Peregrine 

Genoway 

Cellular 

Gen. 

Deltagen 

Ribopharma 

Kl Stock-

holm 

MDS Pan-

tabs 

CEREP 

CCS 

Virginia 

Üniv. 

IBET 

UpstateBio-

tec. 

ProQinase 

Amaxa 

Nanotools 

Igen 

Amersham 

Receptron 

Universal 

Imaging 

Bioleads 

4SC 

Combina-

ture 

Şanghay 

Üni. 

Tripos 

IGBMC 

Strasburg 

Medarex 

Mantik 

Astex Techn. 

Glycosense 

HybridSys-

tems 

EPIX 

Simulations    

Plus 

Kibron 

BIM 

IconGene-

tics 

Hedef  

belirleme 

Hedef  

doğrulama 

Deney  

Geliştirme 

Tarama Öncü gelişt./ 

optimizas-

yon 

Klinik öncesi  

Geliştirme 

Genom bi-

limi 

Proteomik 

Genetik ça-

lışm. 

Nüfus ça-

lışm. 

Yol 

Fark. ifade 

Mutasyon 

çalş. 

SNP çalş. 

 

 

Genetik ak-

tarım 

Oligonükle-

otid nakavtı 

Özel mutaje-

nez 

Hızlı protein 

dizileme (ör. 

MS/MS) 

Nakavtlar 

Hızlı ve yük-

sek düzey 

ifade sis-

temleri 

Gerçek za-

manlı hücre 

temelli de-

neyler 

Uyuşumsal 

protein te-

melli deney-

ler 

Yüksek içe-

rikli deney-

ler 

Robotik des-

tekli HTS 

Homojen 

denemeler 

Özelleştirile-

bilen de-

neme ha-

vuzları 

Kütüphane 

modelleme 

ve oluş-

turma 

Odaklı kü-

tüphaneler 

In silico SAR 

(yapı-akti-

vite ilişkisi) 

ve model-

leme 

Yüksek ve-

rimli sentez 

Paralel saf-

laştırma 

NMR ile SAR 

Sanal ta-

rama 

Homoloji 

modeli 

In silico BBB 

penetras-

yonu 

Yüksek ve-

rimli toksi-

koloji ve far-

makokinetik 

In silico tok-

sikoloji ve 

PK (e-hay-

van) 

In silico in-

san organ 

modelleri 

Ulaşılabilen teknolojiler 
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Bir yandan da, şirketler ve akademik gruplarla geniş bir ağ kuruyorduk. Bu, hedef belirlemeden 

klinik öncesi geliştirmeye kadar, çeşitli ilaç bulma faaliyetlerimizi profesyonelleştirmemize ve 

modernleştirmemize katkı sağladı. Böylece, daha 1993’te, ilk biyoteknoloji ürünümüzü ABD 

piyasasına sunduk. Modifiye interferon betaydı bu, multipl skleroz (MS) tedavisi için o zamana 

dek bulunan ilk ilaç ve işe yarar tek ilaçtı. Bu gelişmeyle otoimmün hastalıklar için araştırma ve 

ilaç bulma alanı açılmış oldu. Yeni yaklaşımlar oluşturuldu, bugün bu konuda kullanılan küçük 

moleküller de bulunmuş durumda. Uygulama araçları geliştirildi. O zamandan bu yana biyo-

tıbbın bu alanında araştırma faaliyetleri ve yayınlarda belirgin ve sürekli bir artış kaydedildi. 

 

Birçok şirketin, özellikle ABD’de bizden biraz daha erken yola çıkarak benzer bir yol izlediğini 

düşünüyorum. Biraz önce, biraz sonra, ama sonuçta hep aynı desen çıkıyor ortaya: Biyotekno-

loji alanındaki yenilik temelli şirketler satın alınıyor (burada elbette, biyoteknolojiyle ortaya 

çıkarılan, geliştirme aşamasında ürünleri olanlar tercih ediliyor) ve yeniliğe dayalı ilaçları başa-

rıyla geliştirmek için gereken tüm modern teknolojilere ulaşmak için, bizim gibi orta büyüklük-

teki ilaç şirketlerinin belki herkesten çok mecbur olduğu kamu-özel sektör ortaklıkları ve kamu 

kuruluşları arası ortaklıklar kuruluyordu. Sürecin bizim araştırmalarımız için taşıdığı anlam 

açıktı: İlaç bulma alanında klasik yöntemlerin yerini başlangıçta yavaş yavaş, sonra git gide hız-

lanarak yapay ortam (in vitro) teknolojileri alıyordu. Farmakolojide, biyokimyada, metabo-

lizma ve toksikoloji araştırmalarında aynı şeyler yaşandı. Moleküler tıp alanı birkaç yıl gibi kı-

sacık bir zaman dilimi içinde, düşünme biçimimizi baştan aşağı dönüştürdü. Düşünme biçimi-

mizin yanı sıra deney yapma ve yeni ilaçlar bulma yöntemlerimiz de değişti. Deneme-yanılma 

yöntemlerinin yerini birden bire hipotez temelli bilimsel yaklaşımlar aldı. Yüksek verimli in vitro 

yaklaşımlar yaygınlaştı. 

 

Heyecanlı bir dönemdi. Yenilik temelli şirketleri satın almakla kalmıyor, kendimiz de böyle şir-

ketler kuruyorduk; bağımsız olmak isteyen bilim insanları araştırma çalışmalarına artık kendi 

şirketlerinde devam ediyorlardı. İlaç bulma alanında birdenbire bu kadar çok hedef ve imkânın 

ortaya çıktığı bir dönemde firmaların, ve tabii bizim firmamızın da, bu hedeflerin hepsine bir-

den yönelmesi mümkün değildi. Bazı hedefleri seçip yoğunlaşmamız, odaklanmamız gereki-

yordu. Böylece hedeflerden bazıları araştırmacıların şahsına verildi, bu şahıslar da ilaç geliş-
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tirme üstüne kendi şirketlerini kurdular, bizim odaklanamadığımız hedeflere ulaşmak için on-

lar çalıştılar. Yenilikçilik alanında, hem ilaç sektörünün devleri hem de yenilik temelli genç şir-

ketler için müthiş bir dönemdi. 

 

Evet, o zamanlar endüstri hem yenilikçi küçük şirketleri satın alıyor, hem de yenilerini kuru-

yordu. Peki bugün durum nasıl? Burada yine en iyi bildiğim yerden, kendi ülkem Almanya’dan 

örnek vereceğim. 

 

 

5. Resim 

 

Bugün Almanya’da piyasadaki ilaçların yüzde 26’sı biyoeczacılığa dayanıyor. Yani biyoloji kö-

kenli tıbbi ürünler pazarın dörtte birini oluşturuyor. Bu alana en büyük katkı, onkoloji ve im-

münolojiden geliyor. Geliştirilmekte olan ürünlere bakacak olursak, yakın gelecekte hem bü-

yük hem küçük ilaç şirketlerinin biyoteknoloji çalışmalarının daha pek çok modern ilaç kazan-

dıracağını söyleyebiliriz. 

 

Sonuç olarak, en azından biyotıp alanında, ilk keşiflerden çığır açıcı yeniliklere giden uzun bir 

yol var. Başlangıçta temel bilim araştırmalarının bizi nereye götüreceğini çok açık görmeyebi-

liriz. Ama burada akıllıca yapılmış araştırmaların, bilgilerin akıllıca bir araya getirilmesinin söz 

konusu olduğunu biliyoruz ve bu her zaman çığır açıcı olabilir. 
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Kısacası, tüm bu gelişmelerin yeşerdiği verimli toprak temel bilim araştırmalarıdır, merak du-

yarak yola çıkılan araştırmadır. Çığır açıcı ilerlemeler, bilgide kuantum sıçramaları, mevcut bil-

ginin uygulanması burada mümkündür, burada gerçekleşir. Buluşları tam olarak planlayıp ta-

sarlayamazsınız –ama en iyi yöntemleri kullanmanız ve iyi bir hipotez kurmanız gerekir- ve bil-

meniz lazımdır ki deneyinizin sonucu sizin beklediğinizden farklı olabilir, beklenmeyen sonuç-

ları doğru şekilde yorumlamaya da hazırlıklı olmalısınız. Bir de, daha önce de anlattığım gibi, 

sebat etmelisiniz. Bu yılın Nobel Tıp Ödülleri buna mükemmel örnekler oluşturuyor. İlk örnek, 

“Bizim mükemmel sayılabilecek bağışıklık sistemimiz, tümör hücrelerini neden tanımıyor?” so-

rusunun ele alınması. Bu meselenin anlaşılması için temel bilim araştırması alanında büyük 

emek verildi ve şu anda elimizde bu çalışmalarla ulaşılmış tedavi seçenekleri var. İkinci örnek, 

proteinleri optimize etmek için evrim ilkelerinin kullanımı. Uzun süre hemen hemen hiç kim-

senin inanmadığı bu yöntem de başarıya ulaştı. 

 

Demek ki, doğadaki olgular hakkında anlamlı sorular sormak ve dikkatle tasarlanmış deneyler 

yapmak, bir ürün bulmak için değil de ilginç olayları açıklayabilmek için çalışmak, sebat etmek 

ve beklenmedik sonuçlara açık olmak, temel bilim araştırmasının vazgeçilmez özellikleridir. 

 

O halde, vermek istediğim ilk mesaj şu: Araştırma politikaları bu konunun önemini teslim et-

meli ve temel bilim araştırmasını ihmal edip hemen uygulamalı araştırmadan beklentiler içine 

girmemeli. Böyle bir beklenti eğilimini pek çok ülkede gözlemliyoruz. Temel bilim araştırma-

sında geniş bir zemin olmazsa, ondan filizlenecek uygulamalı araştırma da uzun ömürlü ola-

maz. 

 

İkinci mesajım: Biyoteknolojide gördüğümüz gibi, yeni malzemeler, yeni teknolojiler, yeni araç-

lar olmadan, kısacası disiplinlerarası çalışma yapılmadan başarı sürdürülemez. 

 

Üçüncü mesaj: Sadece farklı alanlar arasında değil, aynı zamanda farklı kurumlar ve farklı 

maddi kaynaklar arasında, özel sektörün ve kamunun katkılarıyla yapılan işbirlikleri, yani 

kamu-özel sektör ortaklığı, yenilikçi üretim alanında çok büyük ilerlemelere imkân sağlar. 

 

Dördüncü mesajım da şu: En önemlisi, yaptıkları işe inanan, cesur ve vizyon sahibi insanlardır. 
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Beşincisi: Araştırma kuruluşları, araştırma hedeflerine nasıl ulaşacakları konusundaki kararla-

rında özerk olmalı ve onlar da bünyelerindeki araştırmacılara aynı özerkliği tanımalıdır. Böyle-

likle araştırmacılar da, meraklarının peşinde sebat ve kararlılıkla ilerleyerek kavramın kanıtla-

masını sağlayacak, buluşlar yapacak ve sonunda bulguları yeni süreçlerin, yöntemlerin ve 

ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Temel bilim araştırmaları sonuçlarının sonunda hangi amaçla kullanılabilecek ne tür yenilikler 

getirebileceğini öngörebilecek hayal gücüne sahip insanlara ihtiyacımız var. Bu kişilerin aynı 

zamanda girişimci bir ruhu olmalı, ayrıca buluşun muhtemel uygulamalarını tam olarak göre-

bilen partnerler aramalılar. Birbirilerinin etkisini arttıracak ortaklarla ağ oluşturmalı, bir de fikri 

ürüne dönüştürecek uygulamalı araştırma için gereken parayı bulabilmeliler.  

Şu uygun şartlara aslında hepimizin ihtiyacımız var: 

- Özerklik 

- Altyapı 

- Para. Hem kamunun hem de özel sektörün parası. 

 

Kamu kaynakları çoğu zaman, daha önce gösterilen performansın değerlendirilmesine göre 

veriliyor, yani girdi odaklı bir hibe bu. Özel sektör yatırımlarıysa genellikle gelecekteki kaza-

nımlarla ilgileniyor, yani çıktı odaklı, sonuç odaklı. Araştırmacılar her iki beklentiyi de karşıla-

yabilirse, başarı mümkün. Son olarak, bir konuda geçerliliği olan endüstri kollarının henüz ge-

lişen fikirlere ilgi duyması sağlanırsa işler en iyi şekilde işliyor. Endüstri, çıktı odaklılığı sağlama-

nın yanında, patentler, kavram kanıtlama, ürün geliştirme ve pazarlama becerileri konusunda 

profesyonelce tavsiyelerde bulunuyor, pazara erişim ve iade alma ile ilgili etkinlikleri yürüte-

biliyor. 

 

O halde, günümüzde yeni buluşlar, ilaç şirketlerinde yürütülen araştırmaların yanı sıra endüstri 

dışı kaynaklardan da geliyor, ama bu kaynakların başarıya ulaşmak için çoğu kez endüstri için-

den ortaklıklar kurmaları gerekiyor. Son derece rekabetçi akademik araştırmalar, bu alanın 

uluslararası ağlarda başka disiplinlerle entegre olarak işbirliğine girmesi, endüstriyle sıkı bağ-

ları olan olumlu bir girişimcilik çevresi – buluşların yeniliklere dönüşmesinin sırrı bu olabilir. 
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Artık sözlerimi toparlayayım. Yeniliklerin farklı yüzleri vardır. Bazıları çığır açıcı yeniliklerdir, bir 

işi yapma şeklini temelden değiştirirler. Tıpkı biyoteknolojinin tıbbi araştırma alanını tümden 

değiştirmesiyle artık hastalıkları moleküler düzeyde tedavi etmemiz, hatta kimi vakalarda ger-

çekten kişiselleştirilmiş tedavi uygulayabilmemiz gibi. Bazı çığır açıcı yenilikler, bilişim teknolo-

jileri dünyasında olduğu gibi yepyeni iş alanları ortaya çıkarır. Bunların yanında, bu kadar bü-

yük etkileri olmasa da apaçık faydaları olan yenilikler de vardır. 

 

İlaç endüstrisi uzun süre boyunca büyük başarılar kaydetti ve küçük değişikliklerle ilaçların et-

kinliğini yavaş yavaş artırıp, istenmeyen yan etkileri de azaltarak bu başarısını günümüzde de 

sürdürüyor. Pek çok yenilik bu özelliğe sahiptir ve bunun da yabana atılmaması gerekir. Bunla-

rın yanında süreç ve işlemlerde yapılan yenilikler de var; bunlar ister teknik, ister süreç odaklı 

olsun, tıp alanında büyük önem taşıyor. Üretim alanında ise, süreçte yapılacak bu gibi küçük 

ilerlemeler sonuç bakımından müthiş fark yaratıyor. 

 

Son olarak, modern toplumlar ve bu toplumlarda yeniliğin nasıl algılandığına dair bir-iki kelam 

edeyim. Yeniliğin anlaşılıp takdir gördüğü, memnuniyetle karşılandığı, halk tarafından destek-

lendiği toplumlar var. Bu toplumlarda araştırmalar ve araştırma sonuçları bereketli oluyor. 

Mesela Amerika Birleşik Devletleri’ne, özellikle de Silikon Vadisine (Kaliforniya) bakın. Bugün 

bilişim teknolojileri alanında dünyanın bir numarası. Bir süre önce aynı bölge biyoteknolojinin 

en ileri olduğu yerdi. Şimdi her iki alan da, sadece Kaliforniya’da değil ama en çok Kalifor-

niya’da ilerliyor. 

 

Yeniliklere, yeni teknolojilerin uygulanmasına daha eleştirel ve çekimser yaklaşan toplumlar 

daha az başarı gösteriyor. Dolayısıyla bu toplumların uyum sağlamayı öğrenmesi gerekiyor ve 

eminim ki bunu öğreneceklerdir. Biz bu kapsamda, yeni teknolojilerin risk ve faydalarını de-

ğerlendirmek üzere adil süreçler benimsedik. Sürecin başında bir defaya mahsus risk-fayda 

analizi yapmak yerine zaman içinde devam eden bir risk-fayda analizi sürecimiz var. Uzun va-

dede başarıyı garantilemeye katkıda bulunan bir strateji bu. Sürdürülebilirlik! 

 

Birkaç yıl önce Almanya da yeni teknolojilere, mesela yeşil biyoteknolojiye son derece eleştirel 

bakıyordu. Hâlâ da öyle bakıyoruz. Sonuç ortada: Bu teknoloji ilk ortaya çıktığında korkulan 

şeylerin birçoğu gerçekleşmedi, fakat biz bugün o alanın aktörlerinden değiliz. Şu anda insanlar 
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bu teknolojiye sadece karşı çıkıyor; karşı çıkışlarını kanıtlarla, olgularla desteklemiyorlar. Bu 

durum, sosyal iklimin, yeni teknolojilere dair bakışımızın bizim yenilikçiliğin ön saflarında olup 

olamayışımızı gerçekten derinden etkilediğini net bir şekilde gösteriyor. 

 

Hanımlar ve Beyler, burada bir Bilim Akademisi’nin davetlisi olarak konuştuğuma göre, konuş-

mamı bitirirken, akademilerin gerçekten çok özel bir sorumluluk taşıdığını belirtmek istiyorum.  

 

Akademiler öncelikle, buluş ve yeniliklere imkân sağlayan bir bilimsel altyapıyı önemle koru-

yup geliştirmekten sorumlu. 

İkincisi, akademiler bilim insanlarının ve toplumun bilim kuruluşlarının nitelikli olmasını sağla-

maya çalışır. 

Üçüncüsü de bilim insanlarının, özellikleri de akademi üyelerinin güvenilirliğinden ötürü, aka-

demiler halkın ilgisini ve katılımını sağlamaya çok elverişli kurumlardır. Bu da bilim insanları ile 

konuya ilgi duyan halkın bir araya gelip bilimsel konular üstüne konuşabileceği fırsatlar ve alan-

lar oluşturmak demektir. Tartışılan konuların bilim insanları ve genel kamuoyu tarafından eşit 

olarak görüşüldüğü bu tür toplantıların büyük bölümü toplumda etkili oluyor. Bilimin günlük 

hayatımız üstündeki etkisi şimdiye dek hiç bu kadar fazla olmamıştı; konuşmamın başında “in-

sanlık durumu” hakkında söylediklerimle bağlantılı düşünürsek bilim hiçbir zaman çağımızda 

olduğu kadar etkili ve önemli değildi. Ve yenilikler ancak, insanlar için bir anlam ifade ettikleri, 

insanlarca beklendikleri ve kabul gördükleri ölçüde, hayatımızı iyileştirebilirler. 


