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‹lk akademi eski Yunan’da Eflatun taraf›ndan MÖ 387’de kurulmufltur.
Ortaça¤’da ve Rönesans’ta Vatikan izin verdi¤i ölçüde, yak›lma pahas›na da
olsa akademi gelene¤i devam ettirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Bafllang›çta merakl›lar›n bir tür seçkinler kulübü olarak kurduklar› akademilere ayd›nlanma ça¤›na girerken devletler sahip ç›kmaya bafllam›fl, hatta akademiler
devlet eliyle kurulmaya bafllanm›flt›r.
Modern anlamda bilimler akademisi 1650’lerden beri uygar dünyada var olan
bir kurum. Parlamento gibi, dan›fltay gibi, devletin handiyse bir parças› olmufl.
Modern akademiler bafllang›çta daha çok matemati¤e ve fizi¤e ve bazen de mühendisli¤e yönelik araflt›rma amaçl› kurumlar olarak var olmufllard›r. E¤itim ikinci
plandad›r.
‹ngiltere’de, daha do¤rusu Britanya’da 1660’da kurulmufltur. En eski akademi diye ‹ngilizler övünür ama daha eskisi de var, ‹spanya Bilim Akademisi’nin 13’üncü yüzy›lda kuruldu¤u söyleniyor (1582, 1657 ve 1847 verilen di¤er üç tarih.) ‹ngilizlerle hep
yar›flma halinde olan Frans›zlar çok gecikmediler, 1666’da ilk bilim akademilerini
kurdular. Rusya 1725’te, ‹sveç 1739’da, Danimarka 1742’de, Portekiz 1779’da kurdu akademilerini. Bir sonraki yüzy›la gelince: ‹sviçre 1815’te, Macarlar 1825’te, Finlandiya 1838’de, Avusturya 1847’de, H›rvatlar 1866’da, Bulgarlar 1869’da.
Avrupa akademilerinin bugünkü bütçeleri 25 milyon TL’den 1 milyar TL’ye kadar de¤ifliyor. Do¤al olarak bütçeye göre akademinin görevi ve amac› da de¤ifliyor.
Bütçesi müsait olanlar bizim TÜB‹TAK’›n yapt›¤› gibi bilimsel araflt›rmalara destek
veriyor. Frans›z akademisi gibi mütevaz› bütçeli akademiler, toplumu bilim konusunda e¤itmekle ifltigal ediyorlar daha çok. Ama hemen hepsinin ortak bir amac›
var: Devletin bilim politikas›n› yönlendirmek, devlete dan›flmanl›k hizmeti vermek.
Hepsi özerk. Üyelerini kendi seçmeyen bir akademi bulamad›m.
En hakiki mürflitin ilim oldu¤u sürekli tekrarlanan ülkemizde ise ilk bilim akademisi (TÜBA) Cumhuriyet’in ilan›ndan 70 y›l sonra 1993’te kuruldu... Pek çok anlamda akademilerin görevini üstlenen ama hiçbir biçimde bir akademi gibi ifllemeyen ve yönetilmeyen TÜB‹TAK ise 1960’ta.
TÜBA’n›n bütçesi 5 milyon lira civar›nda. Avrupa akademileriyle hiçbir biçimde boy ölçüflemeyecek bir bütçe.
Hükümet ald›¤› son kararla TÜBA üyelerinin üçte birinin bakanlar kurulu, üçte birinin de YÖK taraf›ndan belirlenmesine karar verdi. Hiçbir koflulda do¤ru olamayacak tüyler ürpertici bir karar. Do¤ru bile olsa yanl›flt›r!
Hükümetin bu karar› kamuoyunda olmasa da, bas›n›n belli bir zümresinde tart›flmalara yol açt›. Lehte ya da aleyhte bu konuda yaz›lm›fl yaz›lar› bu say›ya toplad›k. Ancak 30 sayfaya indirebildik. Konu o kadar önemli ki, bir say›l›k matematikten biraz feragat etmek zorunda kald›k. Arkam›zdan, TÜBA özerkli¤ini kaybetti MD’den ses ç›kmad› denmesin!
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