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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, 8 Eylül 2011

Ergün EGD Toplant›s›nda...
Ergün, Ekonomi Gazetecileri Derne¤i üyeleri
ile gerçeklefltirdi¤i toplant›da gazetecilerin sorular›n› yan›tlarken, yapt›¤› konuflmada, TÜBA’y› ünlü akademisyenlerin, bilim adamlar›n›n sadece bireysel çal›flma yapt›klar› bir yer olmaktan daha organize çal›flmalar yapt›klar› bir yer olmaya do¤ru
yöneltmek istediklerini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün,
“Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile ilgili baz›
tart›flmalar var. ‹deolojik
mi yaklafl›l›yor ‘oras› ele
mi geçiriliyor, flöyle mi yap›l›yor böyle mi yap›l›yor’
diye. Bu tart›flmalar bence
acele yap›lm›fl tart›flmalar.
Herkes biraz sab›rl› olursa
asl›nda, TÜBA’da akademisyenlerimizin, de¤erli
hocalar›m›z›n ne kadar özgürce, bilimsel çal›flma yapabileceklerini önümüzdeki süreçte çok rahat görebileceklerini söyleyebiliriz’’ dedi.
Bu nedenle kanununda olmayan iki unsurun
oraya kondu¤unu ifade eden Ergün, flunlar› kaydetti: ‘’Enstitüler kurabilmek ve o enstitüleri destekleyebilmek. Amac›m›z da TÜB‹TAK’ta daha
çok teknolojik araflt›rmalara a¤›rl›k vermek TÜBA’da da temel bilimlerdeki araflt›rmalara a¤›rl›k
vermek. TÜBA ve TÜB‹TAK aras›ndaki iliflkiyi de
farkl› bir flekilde kurgulamak istiyoruz.
TÜBA’y› temel bilimler konusundaki araflt›rmalar›n aktif unsuru haline getirmek istiyoruz. Bu
nedenle de kadrosunu zenginlefltirmek gerekiyor.
Madem ki temel bilimler, hem fen bilimleri hem de
sosyal bilimler konusunda yeni enstitülerin kurulmas› ve desteklenmesi TÜBA üzerinden olacakt›r,
o zaman TÜBA’n›n hem asli üyeleri hem asosiye
üyeleri hem de fleref üyeleri konusunun yeniden ele
al›nmas› gerekiyordu.
Bu nedenle hem asli üyeler hem asosiye üyeler
çeflitlendirilmifl oldu. Mevcut asli ve asosiye üyeler
görevlerine devam ediyorlar, onlara ilaveten
YÖK’ün bir kontenjan› var, Bakanlar Kurulu da
oraya üye verecek. Bu üyeler, gerçekten bilim adam›

ve ulusal ve uluslararas› düzeyde kabul görmüfl bilim adam› olma ölçüsüne sahip kiflilerden oluflacak.
Bunlar›n ideolojik bir yaklafl›m içinde ele al›nmas› hem mümkün de¤il hem do¤ru da de¤il. Somut ölçü. Bilim adaml›¤› konusundaki en önemli
ölçü ne?... Yay›n say›s›, bulufl say›s›, patent say›s›
vesaire... Bunlar say›labilir fleylerdir. Bütün bunlar› sayabiliriz ve kamuoyu ile paylaflabiliriz. Zaten
ULAKB‹M’de bunlar paylafl›l›yor.’’
Bilim adamlar› aç›s›ndan ideolojik ölçüler koyamayacaklar›n›, bilimsel
ölçülere göre hareket etmek mecburiyetinde olduklar›n› söyleyen Ergün,
onun da yapt›¤› yay›n say›s›, o yay›nlar›n de¤eri ve
o yay›nlar›n alm›fl oldu¤u
at›flar oldu¤unu, bunlar›n
say›s›na göre bir de¤erlendirme yapt›klar›nda Türkiye’deki bilim adamlar›ndan, bilimler akademisine üye olacak kiflilerin
belirlenmesinin çok da zor meseleler olmad›¤›n›,
herkesin önünde fleffafça halledilebilecek meseleler
oldu¤unu belirtti.
TÜBA’DA DE⁄‹fi‹KL‹K
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün,
‘’Bir adam istedi¤i kadar solcu olabilir, istedi¤i kadar sa¤c› olabilir, istedi¤i kadar liberal olabilir. Ne
olursa olsun bilim adam›ysa, bu ülkeye bilim ad›na kataca¤› bir fley varsa gelsin önü alabildi¤ince
aç›kt›r. Bizim için o düflüncesinin, yaflant›s›n›n hiçbir önemi yoktur’’ dedi. [...]
Bakanl›¤›n ad› ve yap›s›n›n hedeflere uygun olmas› için yeniden ele al›nd›¤›n›, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤› olarak kurguland›¤›n›, bakanl›¤a TÜB‹TAK ve Türkiye Bilimler Akademisinin
(TÜBA) ilave edildi¤ini hat›rlatan Ergün, TÜB‹TAK ve TÜBA’da da baz› de¤ifliklikler yap›ld›¤›n›,
bu de¤iflikliklerin temel nedeninin yeni dönemin
vurgusuna uygun bilimsel ve teknolojik altyap›
oluflturmak oldu¤unu söyledi.
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gürlük çerçevesi oluflturmay› ve bunun için de zenginlefltirmeyi hedefledik. Baflka da nedeni yok.’’

Her iki kurumda son derece yetkin bilim adamlar› bulundu¤unu, flimdiye kadar çok güzel faaliyetler yürüttüklerini, bugün meyvelerin toplanma zaman› geldi¤ini söyleyen Ergün, ‘’Bir ülkede temel bilimler zay›fsa teknolojik araflt›rmalar güçlü olamaz.
Bu nedenle temel bilimler konusunda da bir
at›l›ma ihtiyaç var. Hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alan›nda daha ciddi araflt›rmalar› ön
plana alan bir dönemi yakalamak mecburiyetindeyiz. ‹yi matematikçileriniz, iyi fizikçileriniz, kimyac›lar›n›z yoksa teknolojik araflt›rmalar konusunda
nas›l ilerleme kaydedebilirsiniz? Bu temel bilimler
konusunda iyi olmal›y›z ki teknolojik araflt›rmalar
konusunda da iyi olabilelim’’ fleklinde konufltu.

‘’Kenarda kalan olsun istemiyoruz’’
Dünyan›n çeflitli yerlerinde çal›flan bilim adamlar›yla bundan sonra y›lda bir defa bir araya gelerek
fikir al›flveriflinde bulunup kendi fikirlerini, tecrübelerini paylaflmalar›n› sa¤layacaklar›n› kaydeden Ergün, böylelikle TÜB‹TAK ve TÜBA bünyesinde de
d›flardaki bilim adamlar›n›n baz› çal›flmalar yapabilmelerine ve birikimlerini buraya aktarmalar›na daha fazla imkan sa¤layacaklar›n› söyledi.
Ergün, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
‘’Türkiye, kendi potansiyelini zayi etme lüksüne sahip de¤il. Bizim en büyük zenginli¤imiz yerin
alt›nda de¤il. Petrol ve do¤al gaz zenginlikleri, maden bizi zengin edecek unsurlar de¤il.
Bizim zenginli¤imizin yerin üstünde oldu¤unu
bilmemiz laz›m. Bu toplumun içinde, bizim en büyük zenginli¤imiz insan gücümüz. Bizim düflüncesi, inanc›, yaflant›s› nedeniyle bir tek insan›m›z› bile zayi etme lüksümüz yok. Çünkü en büyük zenginli¤imiz orada. Biz ne tart›flmalar›n içinden geçtik Türkiye olarak.
Yaz›k oldu insanlar›m›za. Birçok insan›m›z›n
hayat› etnik tart›flmalar yüzünden karard›. Türkiye’ye hiçbir fley katamad›. Hatta Türkiye ad›na zarar oldu. Senelerce laiklik tart›flmalar›n›n içinde bo¤ulduk. Birçok insan›m›z laiklik tart›flmalar› içinde
heder oldu gitti. Tahsil göremedi, bilim yapamad›,
potansiyelini aç›¤a ç›karamad›. ‹deolojik tart›flmalar
içinde ciddi zayiat›m›z oldu. Örnekler söyleyelim;
Halil ‹nalc›k... Dünyan›n en ünlü Osmanl› tarihçisi... Ama burada vaktiyle çal›flma f›rsat› bulamad›.
Baz› liberal düflünceleri nedeniyle d›flland›. Kemal Karpat, fierif Mardin... Bunlar sosyal bilimlerde Türkiye’nin en ünlü dünya çap›ndaki bilim
adamlar›. Ama biz bu bilim adamlar›n› belli dönemlerde bu ülkenin d›fl›na göndermek, onlar›n birikiminden istifade etmeme gibi bir gafletin içinde
olduk. Art›k böyle bir fleyin içinde olamay›z.
Böyle bir lüksümüz yok. Bir adam istedi¤i kadar solcu olabilir, istedi¤i kadar sa¤c› olabilir, istedi¤i kadar liberal olabilir. Ne olursa olsun bilim
adam›ysa, bu ülkeye bilim ad›na kataca¤› bir fley
varsa gelsin, önü alabildi¤ince aç›kt›r. Bizim için
düflüncesinin, yaflant›s›n›n hiçbir önemi yoktur.
Yapt›¤› bilimsel çal›flma ve ülkeye kataca¤› de¤erin
önemi vard›r.’’ [...] ♦

“Tek bir nedeni var, zenginlefltirme”
Sorular üzerine de Ergün, TÜBA’da flu anda
son derece yetkin bilim adamlar› bulundu¤unu
vurgulayarak, flöyle devam etti:
‘’Bunun d›fl›nda da çok kenarda kalm›fl, art›k
aktive olabilecek, TÜBA’daki enstitülerde görev
alacak insanlar var. Hem mevcut yap›y› koruyal›m, hem de biraz zenginlefltirelim.
Bakanlar Kurulundan TÜBA’ya üye seçilsin.
Ölçüler içindeki insanlar seçilsin. YÖK Genel Kurulundan gelsin. Bir de TÜBA’n›n kendi Genel Kurulu üçte birini olufltursun. Üçe bölünmüfl oldu.
Böyle bir zenginlefltirme yapal›m. Bunun tek bir
nedeni var, zenginlefltirmedir.
Bu zenginlik, TÜBA’ya farkl› bak›fl aç›lar›n›n
yans›mas›d›r. Bu zenginleflmeyle TÜBA’n›n enstitülerde temel bilimlerde çok daha aktif rol alabilece¤ini düflünüyorum.’’
Frans›z Devriminin idama mahkûm etti¤i bir
bilim adam›n› hat›rlatan Ergün, bu kiflinin cumhuriyetçilerin baz› görüfllerine karfl› ç›kan bir bilim
adam› oldu¤unu, yarg›lama s›ras›nda itiraz edildi¤ini, mahkemenin ise ‘’Frans›z Cumhuriyetinin bilim adamlar›na ihtiyac› yoktur’’ dedi¤ini anlatt› ve
flöyle devam etti: ‘’Bizim cumhuriyetimizin bilim
adamlar›na çok ihtiyac› var. Ve her çeflit bilim adam›na çok ihtiyac› var. Hiçbir bilim adam›m›z› zayi
edemeyiz.
fiu ya da bu nedenle hiçbir bilim adam›m›z›n
bir görüflünün, bir çal›flmas›n›n zayi edilmesi lüksüne ihtiyac›m›z yoktur. Onun için her bilim adam›m›z›n, kenarda kalm›fl her bilimi adam›m›z›n
fikri, düflüncesi bizim için önemli olacak.
Onun için orada alabildi¤ine bir akademik öz-
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