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AKADEMIK HURR ~ YETLER
Prof. Dr. YAVUZ ABADAN
Columbia Üniversitesinin 200 ncü kurulu~~y~ldönümü vesilesiyle,
Türk Tarih Kurumu'nun tertip etti~i bu tören, memleketimizle Birle~ik Amerika aras~nda mesut bir ~ekilde geli~mekte olan dostluk
münasebetleri ve i~birli~i ananesinin ilmi sahada da gittikçe kuvvetlendi~ine yeni bir delildir. Yirmi y~ldan beri Türk Universitelerinde
hizmet ~erefimi, hayat~n~n en büyük mazhariyeti sayan bir kimse
için, Yenidünyada iki yüz y~ll~k ba~ar~l~~bir ömre ula~m~~~büyük bir
üniversitenin mutlu y~ldönümünü tes'ide kat~lmaktan daha engin
bir zevk ve bahtiyarl~k olamaz. Nâçiz ~ahs~ma bu f~rsat~~bah~edenlere,
gönülden te~ekkürlerimi sunar~m.
Columbia Üniversitesi, bu y~ldönümü vesilesiyle bütün dünya
ilim çevrelerine "bilgi edinme ve onu serbestçe kullanma hürriyeti"
mevzuu üzerinde ara~t~rmalarda bulunma~~~teklif etmi~tir. Türkçesi,
ifade tekni~i bak~m~ndan kusurlu gibi görünen bu formülün, ara~t~rma, ö~retim, ö~renim, kürsü ve ilim hürriyetlerile üniversite m~~htariyeti gibi bütün akademik hürriyetleri en geni~~mânas~~ ile kavramas~~için bu ~ekilde tesbit edildi~ini san~yorum. Konunun ikinci
hususiyeti, hürriyetin tecellisini yaln~z nazari ve hasbi bilgi edinme
safhas~na hasretxneyip, ondan faydalanma~~~hedef tutan tatbikat
sahas~na da te~mil etmesidir. Bu sebeple mevzu hakk~nda isabetli hal
~ekilleri aran~rken, felsefi dü~ünce ile hukuki bilginin s~k~~ i~birli~ine
ihtiyaç vard~r.
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Bütün hürriyetler gibi, akademik hürriyetlerin de esas kayna~~,
insan varl~~~n~n öz cevherini te~kil eden fikirdir. Esasen insan~, di~er
yarat~klardan ay~ ran hürriyet ~uur ve i~tiyak~, dü~ünme ile ba~lar
ve onunla devam eder. Herder'in, ancak "fikrin hüküm sürdü~ü,
efendilik etti~i yerde hiirriyet vard~ r" sözünü, bu mânada de~erlendirmelidir.
Fikir hürriyeti, t~pk~~ vicdan hürriyeti gibi, insan olman~n asil
ve tabii bir vasf~d~r. O kadar ki, s~rf dü~ünce halinde kald~kça, fikir
hürriyetini, engelleme veya s~n~ rlama imkans~zd~r. Insan, —fikir
sahibi olmak ~artile— istedi~i gibi ve istedi~i ~eyleri dü~ünmekten
al~koyacak hiçbir kuvvet ve vas~ ta yoktur. Bu yüzdendir ki, fikir ve
vicdan hürriyetini köstekleme te~ ebbüsleri, her devirde içten gelen
~iddetli tepkilerle kar~~la~m~~t~r.
Fikri cevherin bu asil ve asil karakteri, insan için yaln~z dü~ünme
hürriyeti ile yetinmeyip, dü~ünüleni söz veya yaz~~ile belirtme hürriyetinin de tan~nmas~~ talebini do~urmu~ tur. Böylece kanaati beyan
hürriyeti, dolay~siyle akademik hürriyetler için mücadele yolu aç~lm~~~
bulunuyor. Modern anayasalarda hukuki teminata kavu~an bas~n
hürriyeti için mücadele, ayn~~zamanda akademik hürriyetler için
mücadelenin de ba~lang~c~n~~ te~kil ediyor. Çünkü bas~n, yaln~z siyasi
de~il, ayn~~ zamanda ilmi kanaatlerin de izhar vas~talar~ ndan en
mühimmidir. Milton 1644 de r~ e~retti~i Aeropagitica's~nda, bas~n hürriyeti yan~nda, aç~kça ilim hürriyetinin de sa~lanmas~n~~ ilk defa
talep eden ~ahsiyettir.
XVII. as~rda akademik hürriyetler, "Libertas philosophandi"
tabiri içerisinde dü~ünce hürriyetine ba~l~~ olarak mütalaa edilmektedir. Bu parola ile fikir ve ilim hürriyeti için mücadele eden mütefekkirler, henüz Ortaça~~ n teokratik ve skolastik tesirlerinden tamamen kurtulamam~~lard~ r. Bunlar aras~nda mesela Thomasius, ancak
Allah ve devleti nefyetmeyen bilgilerin hürriyetini istemektedir.
Idealist felsefe, tam ve mutlak bir ilim ve tedris hürriyeti davas~n~, XVIII. as~ rda ortaya atm~~t~ r. Bu davan~ n mucip sebeplerini
~u esaslarda hülasa etmek mümkündür: Ilim, mahiyeti icab~~herhangi
bir d~~~kudretin takyit ve müdahalesine mütehammil de~ildir. Gerçi
tedris hürriyetini sa~lama, ilmin terakkisini mümkün k~ lacak vas~ta
ve imkanlar~~haz~rlama, bilgin tedris elemanlar~n~~ yeti~tirme bak~mlar~ndan, devletin ilimle alakas~~zaruridir. Fakat bu alâka, sadece
bu ~nüsbet yard~m safhas~na inhisar etmelidir. Devletin, kendi var-
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l~~~nda yabanc~~ilmi i~lere kar~~acak tedris hürriyetini tahdit etmesi,
hem ilim için zararl~, hem de devletin hikmeti vücuduna ayk~r~d~r.
Nazani sahadaki bu mücadele, XIX. yüzy~l ortalar~na do~ru
baz~~kanunlarda ilk mâkesini bulmu~tur. Önce 1834 tarihli bir kanun, Bern kantonunda "ilim ve tedrisin hür" oldu~unu tesbit ediyor.
1848 Frankfurt anayasas~, Almanya'da 1859 tarihli bir kanun ise
Zürich'te ayn~~esas~~müsbet hukuka malediyorlar.
Bu suretle tesbit edilen ilim ve tedris hürriyetinin ~ümulüne,
ara~t~rma, tedris, bilgi edinme hürriyetleri ile profesörlerin görevlerini serbestçe ifa için yeter hukuki ve fiili texninata kavu~malar~~
ve hattâ devlet müesseselerinde meccani tahsil gibi hususlar da dahil
farzedilmektedir. Tedris hürriyeti ise, hem fikri sisteme, hem de
derslerin muhteva ve metoduna ~amildir. Herhangi bir hükümetin,
mahalli siyasi menfaatler bahanesi veya dini mülâhazalarla, bu
hürriyeti tahdit etme~e kalkmas~~ caiz de~ildir.
Ilim ve tedris hürriyeti, bütün bu kanunlarda ve devrin hukuk
literatüründe, daima esas hak olmas~~dolay~sile, Lex generalis say~lan
söz, yaz~~ve bas~n hürriyetine nazaran hususi hüküm "Lex specialis"
mahiyetinde mütalea ve telakki olun~n.u~tur. Bu tasavvur, ilim ve
tedris hürriyetini, daha ziyade bilgin veya profesörün ~ahs~na ba~l~~
olan ferdi bir hak olarak de~erlendirme~e elveri~lidir. Daha sonralar~~
üniversitelerin muhtariyet kazanmalar~, ilim ve tedris hürriyetine,
ayn~~zamanda müessesevi bir teminat bah~etmi~tir. Hattâ ilim ve
tedris hürriyetinin ferdi cephesi, zamanla müessesevi karakteri kar~~s~nda sönük ve silik bir hal alm~~t~ r. Fichte'nin akademik hürriyet
nutkunda, üniversiteleri, "insan neslinin sahip oldu~u en kutsl, en
mühim müesseseler" olarak vas~fland~rmas~, bu esasa dayanmaktad~r.
Bu k~sa tarihçenin serpti~i ~~~k alt~nda, önce zamarnm~zda demokrasi fikri ve hukuk devleti tasavvuru ile ba~da~acak bir ilim ve
tedris hürriyetinin muhteva ve ~eklini, anahatlar~~ ile belirtmek,
sonra da akademik hürriyetleri tehdid tehlikesi ta~~yan baz~~yeni
tezahürlere dikkati çekmek isterim: Richard Thoma'n~n tarifi ile
"demokrasi, bütün hakimiyet kudretini halk kütlelerinin e~it seçim
ve rey hakk~na istinat ettiren, bütün hürriyetleri yeter teminata ba~uyan bir devlet ~ekli; milli, sosyal ve kültürel problemleri fert, s~n~f
ve milletlerin karde~çe ba~l~l~k duygusu içinde hür iradelerile halletmeleri rejimi" oldu~u için, ilim ve tedris hürriyeti ile üniversite muhtariyetinin mevcut olmad~~~~bir yerde, demokrasiden bahsedilemez.
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~lim, be~er dü~ ünce, duygu ve yarad~~~ mn en asil tecellilerini
kendi içinde toplad~~~~cihetle, hukuk ve devlet taraf~ ndan en büyük
itina ile korunma& hak kazanm~~t~r. ~lmi yaratma ve ara~t~rmada,
insan ruhunun en asil i~tiyaklar~ru temsil eden mant~ki isabet, ahlaki
fazilet ve estetik hürriyet, son mesut sentezine ula~~yor. Bu sebeple
bilgin için "mümkün olan hürriyetin en geni~i" tarunmak ve teminat
alt~na al~nmak gerekir.
Hakiki ilim adam~n~n ~ahsi mesuliyet ve mesleki haysiyet duygusu, bu hürriyetin geni~lemesi nisbetinde, onun kötüye kullan~lmas~n~~önleyecek en sa~lam bir emniyet supap~d~ r. Esasen filozof Kant'~n
ahlâkilikle bir tuttu~u hürriyet idraki, mesuliyet duygusunun da
temelidir. Bu sebeple herhangi bir hürriyete sahip olan~n mesuliyet
hissi ve vatanda~l~ k fazileti, onun kötüye kullan~lmas~n~~önleyecek
en emin ve iyi garantidir. Bir ilim adam~n~ n ise, bu hasletlere herhangi bir vatanda~tan daha geni~~ölçüde tasarruf etmesi tabiidir.
Di~er yandan ilim adam~na tan~nan hürriyetin geni~~tutulmas~, yaln~z ilmin menfaatine olarak, ilmi faaliyetlere münhas~rd~r. Bu sebeple
bir bilginin, yaln~z ~ekil ve muhteva bak~m~ ndan, ilmi karakter ta~~yan ve ilmi maksatlar takip eden faaliyet ve ne~riyat~, tahdidsiz bir
hürriyetden faydalan~r. Mesleki ~eref ve haysiyet duygusu, ilmi
kanaatlerin tam bir objektiflik, ilmilik, dürüstlük, hakikata uygunluk
çerçevesi içerisinde müdafaasuu gerektirir. Hakikata kasdi olarak
göz yumma, ilme ve dolay~sile hürriyete ihanet olur. Ancak, bilhassa
sosyal ve manevi ilimler sahas~nda, hakikatin ara~t~r~l~p bulunmas~,
en geni~~ölçüde fikir ve münaka~a hürriyetinin tan~nmas~n~~~art k~lar.
ilim adam~, ilmi maksatlar gütmeyen faaliyetlerinde, her vatanda~a has hürriyet s~n~rlar~~içerisinde kalma~a ve herkesin tabi oldu~u
hukuki mükellefiyetlere katlanma~a mecburdur. Mesela ilim adam~n~n hakikata uymayan ~ ekilde devleti veya müesseselerini kötülemesi, yahut sa~a sola iftira ve hakaretler ya~d~rmas~~halleri, umumi
hükümlere tabi tutularak mütalaa olunrnak gerekir. Hattâ bilginin
do~rudan do~ruya kanunsuz hareketi tahrik veya cemiyet nizamm~n
temelinden y~k~lmas~ n~~ te~vik mahiyetindeki söz ve yaz~lar~, ilim
olarak dahi hür bir himayeye mazhar olamaz. Çünkü bu hallerde
bilgin, ilim adam~~olma vasf~ndan tecerrüt etmi~tir.
Hukuki bak~ mdan, ilim ve tedris hürriyetinin, mesela Weimar
anayasas~n~ n 142 nci maddesinde derpi~~edildi~i gibi, anayasa teminat~na kavu~turulmas~ nda ve devlete bu hürriyeti himaye mükelle-
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fiyeti yüldenmesinde isabet vard~r. Böylece yaln~z kanunlar~n, sarih
surette menetmedikleri hususlara ait ilmi faaliyetlerin, tam bir serbestiden faydalanmalar~~karinesi teessüs etmi~~olmakla kalmaz. Ayn~~
zamanda devletin, bu türlü faaliyetleri korumas~~hattâ te~vik etmesi
imkan~~da sa~lanm~~~olur. Böyle bir hükmün mevcudiyeti vaz~~~kanunun, s~rf ilmi faaliyetleri tanzim maksad~m güden huslisi kanunlarla ilim ve tedris hürriyetini daraltma te~ebbüslerine giri~mesi imUmm da bertaraf eder.
I~ te burada ilim ve tedris hürriyeti konusunda, idealist ve realist diye vas~fland~rmak istedi~imiz iki ayr~~görü~ün, ilk problematik
çat~~ma noktas~na gelmi~~bulunuyoruz. Bu konuda idealist tez, eskiden oldu~u gibi ilmin "hür dünyada hür oldu~u" prensibine ba~l~~
kahrken, realist dü~ünce, ilmin neticelerinden cemiyet ve devletin
gayeleri için faydalanma lüzumunu, ön plana koymaktad~r.
XVIII. ve XIX. yüzy~llarda hâkim bulunan liberal devlet
telAkkisine göre, mesela Jacob Grimm, Fraday, Hypolite Taine gibi
çe~itli devir ve milliyedere mensup ilimler aras~nda ilim ve tedris
hürriyeti, herhangi bir münaka~a mevzuu olmaktan uzakt~. Zaman~m~z~n iktisadi refah gayesini esas tutan devlet nazariyesi, her
sahadaki siyasetini, ilmi esas ve neticelere istinat ettirme zoru alt~nda
ilmi gefi~imle daha yak~ndan alAkalanma zaruretini duymaktad~r.
Bundan do~an devletin te~ci, kontrol veya tanzim dile~i, ilmi ara~t~rmalar~~da kendi arzu ve emellerine tabi klima temayülünü do~urmaktad~r.
Di~er yandan modern hayatda ilmi ara~t~rmalar için gerekli
te~kilat ve vas~talarm muazzam masraflara mal olmas~, ilim adamlar~~
ile müesseselerini, ya devletin,- .yahut Birle~ik Amerika'da oldu~u
gibi— ticari ve pratik maksatlar güden baz~~ te~ekküllelin para yard~m~na müftakir k~lmaktad~r. Devlet veya vak~flar, ilme kar~~~ne
kadar cömert ve âlicenap davraturlarsa davrans~nlar, maddi yard~mdan do~an her ba~hl~~~ n, hürriyetden bir nebze fedakirls~~~davet
etmesi tabüdir.
Bir yandan ara~t~rma ve bilgi edinmede bunun pratik neticelerinden faydalanma~~~esas tutan bu fonksiyon de~i~ikli~i, di~er yandan sosyal grupla~ma ve siyasi müdahalelerden hürriyet ve demokrasiye teveccüh eden tehdidler, bizzat ilim adamlar~~aras~nda fikri
bir huzursuzluk yaratm~~~görünüyor. Mesela, Göttingenli sosyolog
Helmuth Plessner, bu konudaki endi~esini ~u ~ekilde izhar etmek-
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tedir: "Geçen yüzy~l~ n senyöral âlimi, bugün bir bilgi fonksiyoneri
basit bir fikir i~ çisi haline ink~lap etmi~tir". Bu hüküm do~ru ise ilim
adam~n~ n gitgide otomatla~mas~~hâdisesi ile kar~~~kar~~yay~z demektir. Çünkü ilmi hürriyetin temeli olan hakikat a~k ve bilgisi, basit
bir fikir i~çisinde gitgide dumura u~rama~a mahkümdur.
~ lmi hürriyet ile içtimai menfaat aras~ndaki çat~~ma, bilhassa
teknik terakkiyi geli~ tiren müsbet ilimlerde daha aç~k bir ~ekilde
göze çarpmaktad~ r. Münsterli filozof Josef Pieper'e göre, "mesela
fizik, diktatörlüklerde aç~ktan aç~~a, demokrasilerde ise, gizli yoldan
cemiyet menfaatine alet edilmektedir. Esasen riyazi ve fizik ilimlerin
hedefi, Galilei ve Descartes'dan ba~hyarak, insanl~~a yararl~~olmakt~r.
Bu, ilmin kendi kendini bir vas~ ta derekesine dü~ürmesidir. Böyle
bir ilim, hür olamaz. Çünkü o, asla hür olmak istemiyor. Sadece
âletlikle yetiniyor."
Frans~ z atom komisyonu ba~kan~~Prof. Jean Thibaud'nun kanaatine göre, Los Alamos'ta atom bombas~~fabrikas~~kurulduktan beri,
devletin de~il, do~rudan do~ruya askeri makamlar~n emrinde çal~~an
fizikçilerin, ilmi hürriyetlerinden feragat ettikleri kabul olunabilir.
Fakat tabii ilimler sahas~nda ara~t~rmalar~n dörtde üçü derhal pratik
netice ve menfaatler istihsali hedefinden uzakt~r. ~u halde hiç olmazsa
bu hasbi ara~t~ rmalar~n hürriyetini sa~lama hususunda, devlet ve
ilgililerin daima dikkati çekilmelidir.
Hakikatte hayat~n büsbütün maddile~ip, fikrin tamamen mücerretle~mesinden do~an bu ihtilâtda, ilim ve tedris hürriyeti, haks~z
bir itham~n hedefidir. ~drojen bombas~n~n Macar asl~ndan olan
kasifine kar~~~duyulan so~uk ve korkulu hayranl~k, onun ilmi kabiliyetine de~il, icad~n~n tehlikeli ~ekilde kötüye kullan~lmas~~ihtimaline müteveccihtir. Atom ve idrojenin, insanl~~~n hayr~na de~il,
~errine kullan~lmas~ , hiçbir zaman kasif veya ilim adam~n~n mesuliyet hanesine kaydedilemez. Bu mesuliyet, ilmin neticelerinden cemiyet ve devletin gayelerini gerçekle~tirme bak~m~ndan faydalanacak
siyaset adamlar~ na teveccüh etmektedir. Bize bu konuda, dünya kaderine hükmetme durumunda olan siyaset adamlar~n~n, Eflatun ile
birlikte ayni zamanda hakim ve filozof kimseler olmas~n~~dilemekten
ba~ka bir~ey kalm~yor. Çünkü hikmet, fikri oldu~u kadar vicdani
ve ahlaki olgunlu~un da mümeyyiz vasf~d~r.
~imdi di~er bir noktaya geçiyorum. Teknik terakkinin yaratt~~~~psikolojik iklim, ferdiyetin maddi ba'~hl~klar~n tazyikine kar~~~
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isyan duygusunu yab~t~ np, konforun rahatl~ klanna uymas~ na elveri~lidir. Buna halk kütleleri aras~nda geni~~propaganda vas~ talar~~ile
yay~lan çe~itli ideolojilerin tesiri ve telkinini de ilave etmek gerekir.
~~ te burada ilim ile günlük siyasetin münasebeti mevzuuna gelmi~~
bulunuyoruz.
Edmond Klaparede'in dedi~i gibi, "siyasi bir âkide bir idealin
ifadesi oldu~u nisbetde bir ideolojidir". Bu s~ fatla her türlü ilmi
tenkit ve tetkikin d~~~ nda bir inanç xnevzuudur. Çünkü siyasi âkideler,
ilmi ve objektif münaka~alara asla taha~nmülü olmayan sadece
"taraf tutma" haleti ruhiyesinin ifade ve tezahürleridir. Ba~ka bir
deyimle ideoloji, fikrin muayyen bir siyasi maksat için maskelenmesi
demek oldu~undan, ilmi bilgi ve hürriyet ile imtizaç edemez.
Devrimizde baz~~rejimlerin ilmi hürriyete dü~manl~~~~bundan
ileri gelmektedir. Lenin "felsefede oldu~u gibi siyasetde de taraf
tutmayanlan, kendilerinden ümit kesilmesi gereken sünepeler" olarak
vas~fland~rm~~ t~ . "Akil Stalin'in, bütün ilimlerin lideri oldu~u" parolas~ na dayanarak, tabii ilimleri de Markist ideolojinin siyasi texnayül
ve gayelerine ayarlamak isteyen solcu totalitarizm, dü~man~~oldu~u
hürriyetleri ilim vas~talarile yoket~ne pe~indedir.
Her türlü ahlaki veya ilmi k~ymet telâkkisini inkar eden böyle
bir do~ma= modern propaganda vas~ talar' ile mütemadiyen telkin
edilmesi, baz~~ çevrelerde katil ile kahraman~~ birbirine kar~~t~r~p,
hakikatleri red ve inkara sürükleyen fikri bir nihilizmin kök salmas~ na yol açmaktad~ r. Cevher ile varl~k aras~ndaki ba~~n kopuk oldu~u faraziyesine dayanarak, aile, anane ve sosyal muhite kar~~~
cephe alan eksistansiyalist felsefe mensuplar~ndan ba~lay~ p, i~çi s~n~flara kadar yay~ lan bu fikri nihilizm, zaman~m~ zda ilmi hürriyet ve
k~ymet telâkkisi için en büyük tehlikeyi te~kil etmektedir.
Içtimai ve kültürel hayatta psikolojik ve sosyolojik bak~mlardan
istikrars~zl~ k yaratan bu gibi tehlikelere kar~~, ignazio Silone'nin
ileri sürdü~ü gibi, ancak bilginin reel ve ideal yüksek de~erine inanma ve güvenmekle kar~~~koyabiliriz. Ilmin de~er ve itibar~n~~yeniden
tesis ve idame ise, ancak akademik hürriyetlere en az eskisi kadar
s~k~~ s~k~ya ba~hl~kla mümkündür. Bir memlekette ilim ve tedris
hürriyetinden bahsolunabilmek için de, ilim adam~n~n ara~t~rma
mevzulann~~kendi takdirine göre serbestçe seçebilmesi ve vard~~~~
neticeleri, ula~ mas~n~~istedi~i muhit ve ~ah~slara, hiçbir engele u~ramaks~z~n, do~ru bildi~i ~ ekilde bildirebilmesi ~artt~ r. Bu netice kanaaBelleten C. XVIII. 27
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timize göre, Columbia Üniversitesinin formüle etti~i "bilgi edinme
ve onu serbestçe kullanma hürriyeti" ile tam bir tetabuk halindedir.
Tekrar edelim ki, bu hürriyetin kötüye kullan~lmas~n~~önleyecek en
emin garanti, ilim adam~n~n ayd~ n bir insan olma ~erefine ve mesleki haysiyet duygusuna dayanan ahlaki mesuliyet ve mükellefiyet
~uurudur.
Alman tarih felsefecisi Treitschke, bir etüdünde, manevi ve
sosyal ilimlerin bir yandan üniversel, di~er yandan milli karakterini
ayd~nlatmaktad~ r. Gerçekten her fikri faaliyet gibi ilmi dü~üncenin
mihrak~n~~da, insan varl~ k ve akl~~ te~ kil etmesi itibarile, bütün ilimlerin üniversel vasfinda tereddüt edilmez. Fakat içtimai olu~~seyrinin
manaland~ r~lmas~~demek olan tarih ve devletin gayeleri ile ona ula~t~r~c~~ vas~talar~~isabetle tayin bilgisi manas~nda siyasetin de dahil
bulundu~u manevi ve sosyal ilimlerin, milli hususiyetlerle s~k~~ alâkas~~ da ayn~~ nisbette a~ikard~r.
Ba~kan Eisenhower, vaktile Columbia Üniversitesi rektörü s~fat~~
ile yay~nlad~~~~bir mektubta, ö~rencilere "kendi karakterinizi tam
olarak geli~ tirebilmek için, önce yurdunuzun karakterini bilmeniz
gerektir" tavsiyesinde bulunmu~ tur. Bu sözlerde sakl~~bulunan derin
hakikat, bilhassa manevi ve sosyal ilimler sahas~nda ara~t~r~c~n~ n,
her~ eyden önce kendi yurt ve cemiyetinin dava ve meseleleri ile
u~ra~ma mükellefiyetini aç~klamaktad~ r. Daha ziyade milli karakteri haiz görünen bu mükellefiyet hiçbir zaman ilim adam~n~n ayn~~
zamanda insanl~~a hizmet ödevini gölgelendiremez. Esas~nda ilim
adam~, hakikata ula~ma cehdinde ara~ t~r~c~~ve yarat~c~~olarak, daima
insanl~~~ n hizmetindedir. ~nsanlar~ , fert ve millet olarak biribirinden
ay~ ran kötü duygu ve temayüllere, ilim ülkesi s~k~~ s~k~ya kapal~d~ r.
~lim, insani k~ymetlerin mütemadi ~ekilde geli~ mesini sa~hyan tek
birle~ tirici ve kayna~ t~r~c~~cevherdir.

