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TÜBA
yap›lan at›f say›s› 1500 ve üstünde olan bir bilim insan›n iyi bir bilim insan› olarak kabul edildi¤ini, bu kriterlerin dünyan›n birçok akademisi taraf›ndan üye al›m›nda yayg›n olarak kullan›ld›¤›n› belirttikten sonra
kararnameye karfl› ç›kanlara flu sorular› soruyor:
1)TÜBA üyelerinin hemen yar›s›n›n ve son 2 baflkan›n›n baflkanl›klar› süresinde H de¤erlerinin bu de¤erin alt›nda oldu¤unu biliyor muydunuz?
2) Hatta baz› TÜBA üyelerinin H de¤erinin 5’in
alt›nda oldu¤unu biliyor muydunuz?
3) Bugün ülkemizin birçok üniversitesinde at›f say›s› 1500 ve H de¤eri 20’nin üzerinde olan kariyerlerini ülkemizin k›s›tl› imkânlar›nda yapm›fl 50’den fazla bilim insan›n›n siyasi ve sosyal görüflleri nedeniyle
TÜBA’ya üye olarak al›nmad›klar›n›, TÜBA’n›n d›fl›nda tutulduklar›n› biliyor muydunuz?
4) Özellikle üye olduktan sonra hiçbir bilimsel
performans kaydetmeyen küçük bir grubun üyeleri istedi¤i gibi seçti¤ini, ifllerine geldi¤i zaman at›f ve H de¤erine bakt›klar›n›, ifllerine gelmedi¤i zaman bunlar›
görmezlikten geldiklerini biliyor muydunuz?
5) fierif Mardin gibi dünyaca tan›nm›fl çok de¤erli bir sosyal bilimcimizin baz› ön yarg›lar ve siyasi peflin hükümler nedeniyle TÜBA üyeli¤inin 2 kez reddedildi¤ini biliyor muydunuz?
Bu sorular elbette önemli sorular ve ciddi bir yanl›fl gidifle iflaret ediyor. Ama Say›n Demirer’in temel
yan›lg›s› flu ki, flu anda TÜBA’da üye seçimi iddia etti¤i gibi ahbap çavufl iliflkileri içinde yap›l›yor olsa bile, bu hükümetin yapt›¤›n› do¤ru k›lm›yor.
Ne yapmaya çal›fl›yor iktidar? Sivil toplum alan›nda yanl›fl gitti¤ini düflündü¤ü bir alana müdahale edip
bu alan› kendi kontrolü alt›nda yeniden yap›land›rmaya çal›fl›yor. Böyle bir fleyi nas›l yapars›n denilince de,
“Ne yapay›m, iyi yönetmiyorlard›” diyor. Bu gerekçenin, yapt›¤› bütün darbelerde “siyasetçiler ülkeyi iyi yönetemedi¤i için müdahale etmek zorunda kald›¤›n›”
söyleyen Silahl› Kuvvetler’in gerekçesinden ne fark› var?
E¤er TÜBA bir ahbap-çavufl grubu haline gelmiflse bunu ulusal ve uluslararas› akademik çevrelerde ve
kamuoyunda teflhir edelim, kendisini düzeltmesine f›rsat verelim, düzeltmiyorsa itibar›n› iki paral›k hale getirmek için elimizden geleni ard›m›za koymayal›m;
icap ediyorsa alternatif bilim akademileri kural›m.
Ama bir sivil toplum kuruluflunu siyasi iktidar
eliyle hizaya getirmeyi asla savunmayal›m. ♦

Hükümetin, bir kanun hükmünde kararnameyle
TÜBA’ya üye seçimi ile ilgili getirdi¤i yeni hükümlerin
akademi çevrelerinde büyük tepkiyle karfl›lanmas› hiç
kimse için flafl›rt›c› olmamal›.
Yap›lan yeni düzenleme gerçekten vahim. Bir bilim akademisinin üye say›s›n›n KHK ile belirlenmesi;
bu üyelerin üçte birinin hükümet, üçte birinin YÖK ve
sadece kalan üçte birinin Akademi taraf›ndan seçilmesi ne akademi fikriyle ne bilimsel özerklikle ba¤daflmas› mümkün olmayan bir uygulama.
Bir bilim akademisi, bilimsel liyakata göre üye seçer. Akademi demek bu demektir ve bu bütün dünyada böyledir. Üyelerinin üçte biri hükümet, üçte biri de
YÖK (ki kendi varl›¤› bilimsel özerklik aç›s›ndan fauldür) taraf›ndan seçilen bir akademi, akademi olmaktan ç›km›fl, iktidar uzant›s› bir kuruma dönüflmüfl demektir. Zaten bu duruma düflen bir TÜBA, dünyadaki bütün akademik kurulufllardan da ç›kar›l›r.
Nitekim TÜBA üyeleri de bütün bunlar› belirtiyor, böyle bir uygulamaya raz› olmayacaklar›n› ve
topluca istifa edeceklerini söylüyorlar. Ancak istifa
öncesi son bir umutla Cumhurbaflkan› Gül’le görüflmeyi istiyorlar. Bu görüflmeden de bir sonuç al›nmazsa, TÜBA’dan ayr›l›p yeni bir yap›lanmaya gidecekleri anlafl›l›yor.
Peki, söz konusu yeni düzenlemeyi savunanlar ne
diyor?
Baz›lar›, “paray› veren düdü¤ü çalar” mant›¤›yla,
“Madem ki TÜBA’n›n finansman› hükümet taraf›ndan yap›l›yor, o halde yap›s›na da kar›flmaya hakk›
vard›r” diye savunuyor bu müdahaleyi.
Bu argümana karfl›, “e¤er devlet para verdi¤i her
kifli ya da kurumun ifllerine kar›flacaksa, o zaman partilere yap›lan Hazine yard›m›n›n karfl›l›¤› olarak siyasi partilerin iç ifllerine de kar›fls›n” denebilir mesela.
Ya da bunun gibi absürt birçok örnek verilebilir.
Ama daha ciddi olan argüman, TÜBA’n›n mevcut
üye seçimini elefltirenlerden geliyor. Örne¤in, 2002
TÜB‹TAK bilim ödülü dahil ulusal ve uluslararas› çok
say›da ödül sahibi Prof. Dr. Taner Demirer “TÜBA’n›n
Öteki Yüzü” bafll›kl› yaz›s›nda bu kurumla ilgili çarp›c› iddialar getiriyor gündeme. “Bugünkü akademinin
bir Bilimler Akademisi olmak vasf›ndan çoktan uzaklaflt›¤›n› ve adeta bir arkadafl kulübü haline geldi¤ini”
iddia eden Demirer, bütün dünyada H de¤eri (yay›nlar›n at›f alma yo¤unlu¤u) 20 ve üzerinde, yay›nlar›na

20

