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TÜBA’da Sorun Nerede?
Bugün, 9 Eylül 2011
‹ktidar TÜBA’ya üye seçilifl biçimine operasyon
yap›nca ortal›k kar›flt›.
Yine her kafadan bir ses ç›k›yor. Duruma müdahale kaç›n›lmaz oldu. Önce gelin Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurulufl kararnamesine bir gidip
kurulufl amac›na bakal›m. ‹flte amaçlar:
1) Türkiye’de tüm bilim alanlar›ndaki araflt›rmalar›, bilimci kiflili¤ini ve araflt›r›c›l›¤› özendirmek
ve bu alanlarda eme¤i geçenleri onurland›rmak;
gençleri bilim ve araflt›rma alan›na yöneltmek,
2) Türkiye’deki bilimcilerin ve araflt›r›c›lar›n
toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmas›na çal›flmak; bilim ve araflt›rma standartlar›n›n
uluslararas› düzeye ç›kar›lmas›na yard›m etmek.
fiimdi gelin ayn› kararnamedeki Türkiye Bilimler Akademisi’nin görevlerine göz atal›m:
a) Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin
saptanmas› amac›yla incelemeler ve dan›flmanl›k
yapmak,
b) Toplumda bilimsel yaklafl›m ve düflüncenin
yay›lmas›n› sa¤lamak,
c) Hükümete, Türk bilimcileri ve araflt›r›c›lar›n›n toplumsal statüleri, yaflam düzeyleri, gelirleri ve
bu tür faaliyetlerin gere¤i olan özel kolayl›k ve ayr›cal›klara iliflkin mevzuat de¤ifliklikleri önermek,
d) Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve
kabulünü sa¤lamak ve bilim adaml›¤›n› özendirmek
için ödüller vermek,
e) Yukar›da belirtilen amaçlar›n gerçeklefltirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her
türlü faaliyette bulunmak.
Peki TÜBA amac›na uygun çal›fl›yor mu? Yukar›daki görevlerini yap›yor mu? Nereden bilece¤iz?
Tabii ki faaliyet raporundan. Gelin TÜBA’n›n kendi
internet sitesinde de yer alan 2010 faaliyet raporuna
bir bakal›m. Bu rapora göre 2010 y›l› TÜBA bütçesi
yaklafl›k 10 milyon TL. ‹flte paran›n harcand›¤› yerler.
a) TÜBA’n›n 2010 y›l› itibar›yla üye say›s› 140.
24 genç bilimci TÜBA’ya kat›lm›fl ve 3 gün boyunca
dan›flmanlar›na araflt›rmalar›n› sunmufllar.
b) Bütünlefltirilmifl doktora program› ve doktora sonras› program› ile 2010 y›l›nda 15 araflt›rmac›
desteklenmifl.
c) “Ders Kitaplar› Telif ve Çeviri” ödülleri için

2010 y›l›nda 101 baflvuru yapm›fl, 11 kitaba ödül, 7
kitaba mansiyon verilmifl.
d) Bilim E¤itimi kapsam›nda Avrupa Birli¤i F‹BONACC‹ projesi kapsam›nda ilkokullarda 4 konferans verilmifl (Madam Curie’nin hayat›), Antep ve
Antalya’da iki çal›fltay düzenlenmifl, Berlin Hür
Üniversitesi ziyaret edilmifl, Almanya Bayreuth Üniversitesi’ndeki konferansta sunum yap›lm›fl, iki yabanc› hoca TÜBA’da iki gün boyunca ö¤retmenlere
yönelik kurs düzenlemifl.
e) Aç›k Ders Malzemeleri gelifltirilmesi kapsam›nda 33 çal›flma grubu toplanm›fl, 1 uluslararas› 3
çal›fltay, 1 konferans düzenlenmifl. Üniversitelerde
anketle 25 ders seçilmifl ve konu uzmanlar›n›n yapt›¤› çeviriler portalda herkese aç›k flekilde yay›nlanmaya bafllanm›fl. (Temel bilimler a¤›rl›kl›.)
Faaliyetler henüz bitmedi. Bu konu çok önemli.
Sapla saman kar›flmas›n diye ayr›nt›l› yaz›p bir sonuca varmaya çal›flaca¤›m.
Bugün, 10 Eylül 2011
Türkiye Bilimler Akademisi’nin üye seçim flekline KHK ile hükümet taraf›ndan müdahale edilmesine yorum yapmadan önce TÜBA’n›n 2010 y›l› faaliyetlerine kald›¤›m yerden devam edeyim.
An›msarsan›z 2010 y›l› yaklafl›k kullan›lan paran›n 10 milyon TL oldu¤unu yazm›flt›m. O para
2011 y›l› bütçesi imifl. 2010 y›l› 8,3 milyon TL.
Bu para ile TÜBA yeni ve genç üye kazan›yor,
eski üyeleri elinde tutuyor, bilim e¤itimi, aç›k ders
malzemeleri, telif ve çeviri ders kitab›, bilim sözlükleri alanlar›nda faaliyet yürütüyor. ‹flte 2010 faaliyetlerinin geri kalan›:
f) Türkçe bilim terimleri sözlü¤ü ve sosyal bilimler sözlü¤ü haz›rlanmas›. (Halen sosyal bilimler
sözlü¤ü biraz ortaya ç›km›fl durumda. Bu sözlük de
internet tabanl› “wiki” stratejisi ile ilerliyor.)
e) ‹stanbul 2010 Kültür Miras› ve Kültür Ekonomisi Envanter Projesi’ni gerçeklefltirmek (Bu proje ‹stanbul 2010 Kültür Baflkenti Projesi kapsam›nda yürütülmüfl.)
f) Rabi Medresesi Restorasyonu (11 Mart
2010’da tamamlanm›fl. Medresenin TÜBA’ya devri
konusunda sorunlar var. Ancak bu proje de önceki
proje kapsam›nda bir proje.)
g) 1 çeviri ders kitab› bas›lm›fl, 3 kitab›n ikinci
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bask›s› yap›lm›fl, 4 çeviri kitap da siparifl verilmifl.
h) “Bilimi Ayd›nlatanlar” bafll›¤› alt›nda fleref
üyeler ile video-kay›t yoluyla röportaj projesi bafllat›lm›fl. Bu kay›tlar› TÜBA sitesinden yay›nlamaya
bafllam›fl.
›) Çevre ve sürdürülebilirlik, bilim eti¤i, kanser
araflt›rmalar›, kök hücre konular› bilimsel platformlara tafl›narak tart›flma yarat›lm›fl. Bu konularda bildiri kitapç›klar› yay›nlanm›fl. Herkese aç›k 23 akademik konferans yap›lm›fl, TÜBA üniversite konferanslar› çerçevesinde de 13 üye 24 üniversitede konuflma yapm›fl.
i) 13’ü ders kitab› olmak üzere 18 yay›n yap›lm›fl.
j) Yurtd›fl›ndaki çok say›da bilim akademisiyle
iflbirli¤i yap›larak TÜBA temsil edilmifl.
Faaliyetler bu kadar. TÜBA’n›n ne tür kitaplar›
destekledi¤ini, ne tür aç›k ders malzemeleri gelifltirdi¤ini görmek isteyen internet sitesine girip inceleyebilir.
2010 gider tablosuna göre 10 milyon TL’nin
yaklafl›k 3 milyon TL’si akademi üyelik ve genç üyelik destek programlar›na gidiyor. 2 milyon TL personel ve iflçi giderleri. Türkçenin bilim dili olarak
gelifltirilmesine 1.2 milyon TL.
Bilim Ödülü için ayr›lan para 143 bin TL, burs
için 249 bin TL, toplumda bilimin yay›lmas› için
harcanan para 67 bin TL.
Yanl›fl okumad›n›z Türkiye’de bilim adaml›¤›n›
özendirmek, bilim insan› olmay› çekici hale getirmek, topluma bilimselli¤in yay›lmas›n› sa¤lamak
için kurulan akademinin 2010 y›l›nda bilimin yay›lmas› için yat›rd›¤› para sadece 67 bin TL.
E¤er konufltu¤umuz para miktar› buysa, söyler
misiniz akademi üyelerinin say›s› 150’den 300’e ç›ksa ne olur, ç›kmasa ne olur, iktidar akademinin
özerkli¤ine kar›flsa ne olur, kar›flmasa ne olur, fierif
Mardin TÜBA üyesi olsa ne olur olmasa ne olur!

mad›¤›m için entelektüel fliflkinlik yap›yor. Bir de
Adalet Bakan› Say›n Sadullah Ergin “yarg› sürecinin
k›salmas›” ile ilgili yaz›lar›ma iki sayfal›k yan›t göndermifl onu hangi arada yay›nlayaca¤›m, iflte onu
bilemiyorum. (Bu arada gözüme tak›l›p yan›t vermem gereken köfle yazarlar›n›n say›s› ise flimdiden
befle ulaflt› bile. Örne¤in, Erol Kat›rc›o¤lu Hoca Taraf’ta “pazarlamaya” öyle bir sallad› ki e¤er yan›t
vermezsem kan›m›z yerde kal›r!)
Yine de bu TÜBA konusu s›cak ve önemli, devam etmekte yarar var. Cumartesi günü kald›¤›m
yerden devam edersem, Türkiye Bilimler Akademisi’nin amaçlar›n› gerçeklefltirmek için hiç etkinlikte
bulunmad›¤›n› söylemek zor.
Ancak bu etkinliklerin ço¤u, üniversiteler ve
YÖK eliyle de yürütülebilecek düzeyde etkinlikler.
Ayr›ca çeflitli konularda gündem yaratma gibi etkinliklerin de hem iletiflimi iyi de¤il hem de TÜBA hâlâ ço¤u üniversite hocas›na TÜB‹TAK kadar bile
yak›n de¤il, “hafiften akademik aç›dan zenginler
kulübü” duruyor. Tüm bu olumsuzluklar iktidar›n
(devletin) müdahale edip YÖK ve hükümet kanal›yla üye atanmas›n› m› gerektiriyor?
O zaman gelin üye seçimi ile ilgili tart›flmalara
girelim: Emekli Prof. Dr. Mahmut Hortaçsu’nun
Prof. Dr. fierif Mardin’in TÜBA üyeli¤ine niye
“olumsuz oy verdi¤ine” bir bakal›m. fiöyle diyor
Hortaçsu Hoca: “Prof. Dr. fierif Mardin’in seçilmedi¤i toplant›da ben de vard›m. Niçin kendisine ret
oyu verdi¤imi aç›klamak isterim. Ben Bo¤aziçi Üniversitesi’nde görev yaparken kendisi bir süre ‹ktisadi
Bilimler Fakültesi dekan›yd›. Karfl›laflm›fll›¤›m›z vard›r. Gayet sayg›n bir kifliydi. Kendisi üzerine olumlu
düflündü¤üm zamanlar olmufltur. Sonra Bediüzzaman Hazretleri üzerine, yurtd›fl›ndayken yazd›¤› kitab› okudum. Burada, Bediüzzaman Hazretleri’nin,
II. Meflrutiyet ilan›ndan sonra Bitlis’teyken, ‹stanbul’dan gelen gazetelerdeki bilim yaz›lar›n› okuyarak fizik, kimya, matematik ve di¤er müspet bilimler
üzerine uzman oldu¤unun söylendi¤ini yazm›flt›r.
Hayat›n›n en az üçte ikisini sadece fizi¤in özel bir
konusunda bilgi sahibi olmaya çal›flarak geçiren bir
kifli olarak, say›s› ne olursa olsun bir bilim insan›n›n
bunu kitab›nda yazamayaca¤› düflüncesinde oldu¤um için Prof. Dr. Mardin’e ret oyu verdim. ‹stanbul
gazetelerinin yaz›lar›na bakarak bu konularda bugün de dün de uzman olunamaz. Bir bilim insan›, kan›mca, böyle bir düflünceye kitab›nda yer veremez.”
Gördü¤ünüz gibi son derece sübjektif bir de¤erlendirme. E¤er böyle bir de¤erlendirme yap›labili-

Bugün, 12 Eylül 2011
Araya pazar yaz›lar› girdi, Türkiye Bilimler
Akademisi’ne (TÜBA), iktidar müdahalesine yönelik yaz› dizimi bitiremedim.
Türkiye’de “Gündeme iliflkin yazan” deneyimli
bir köfle yazar› olarak “dizi” yaz›ya girmenin risklerini bilmeme ra¤men girdim iflte...
Dizi yaz›ya girmek risk, çünkü buras› Türkiye
ve her an okurlar›n›z için yorumlayaca¤›n›z yeni bir
gündemin ortaya ç›kmas› saniye meselesi.
TÜBA yaz›lar›na bafllayal› beri neredeyse yorumlayaca¤›m ona yak›n konu birikti. Yorumlaya-
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yorsa, flu anda konsey üyesi olan ve yapt›¤› bilimsel
çal›flmalarla psikoloji alan›nda Türkiye’nin gerçekten yüz ak› olan Prof. Sami Gülgöz’e de biri ç›k›p
“Efliyle birlikte ‘Assess’ adl› flirketinden d›flar›ya ifl
yap›p para kazan›yor. TÜBA üyesi bilim insan› sektöre bilgi satamaz. Sermaye yardakç›l›¤› yapamaz”
diyebilirdi. Düflüncenin s›n›r› yok ki!
Sosyal Bilim Sözlü¤ü’nün Kitle ‹letiflimi ve
Araçlar› maddesi haz›rlan›rken CHP’nin RTÜK’e
üye atad›¤› Prof. Korkmaz Alemdar’a görev verilmifl. Hangi ölçütle acaba? Üstelik Alemdar, Frans›zca tabanl›d›r ve elefltirel okuldan gelir.
Bu alanda, Prof. Dr. Konca Yumlu, Prof. Dr.
Mehmet Küçükkurt, Prof. Dr. Süleyman Irvan (Hadi kendimi saymayay›m ama bu alan›n ABD kaynakl› en önemli iki lisans kitab›n›n taraf›mdan ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevrildi¤ini de an›msatay›m.) gibi iletiflim alan›nda ‹ngilizce’den önemli “kuram ve
model” kitaplar› çeviren hocalar dururken neden
sadece Korkmaz Alemdar?
Üye seçiminde ve etkinlik için “akademisyen” seçimlerinde bu kadar sübjektif davran›l›yorsa, TÜBA
seçici kurulu; baz› bilim insanlar› üyeli¤i hak ettikleri halde “cemaatçi, badem b›y›kl›, Kürtçü, Alevi, sistem muhalifi, sermaye yardakç›s›” gibi sübjektif kriterlerle onlar› reddediyorlarsa devletin (iktidar›n)
TÜBA üyeli¤inin seçimine müdahale hakk› var m›?

böyle örgütlenmifl bir YÖK de yok, bu kadar taraflara ayr›lm›fl bir medya da, böyle bir sosyal-siyasi
de¤iflimin yafland›¤› ülke de...
E¤er de¤iflim kurumlara da yans›mayacaksa biz
bu de¤iflimi niye yapt›k de¤il mi?
Üstelik karfl›m›zda YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan atand›¤›nda “çantam› bile tafl›yamaz” diyerek büyük bir nezaketsizlik örne¤i gösteren Prof. Dr. Celal fiengör var. Say›n fiengör flu anda TÜBA üyesi ve dünyaya AK Parti’nin TÜBA’y›
ele geçirdi¤ini yaz›p, dünya bilim kamuoyunda Türkiye’yi itibars›zlaflt›rmakla meflgul...
AK Parti, e¤er kurumlarda “tarafl›l›k” varsa ve
bu kurumlar, öncülü¤ünü yapt›¤›m dedi¤i “muhafazakâr demokrat” zihniyete katakulli yaparak ya
da sübjektif kararlarla geçit vermiyorsa son çare
olarak yasalar› de¤ifltirerek de¤iflimi gerçeklefltirmeye çal›fl›yor.
TÜBA’da da olan budur. TFF’de, HSYK’da,
TÜB‹TAK’ta, YÖK’te olan neyse TÜBA’da da olan
budur. TÜBA’n›n daha etkin çal›flmas› gerekti¤i ve
daha rasyonel üye seçim ölçütlerine gereksinimi oldu¤u bir gerçek. E¤er zamana b›rak›rsan›z TÜBA’da bir de¤iflimin yaflanmas› da mümkün de¤il.
Yap›lan kararname de¤iflikli¤i bir taraftan bak›nca
özünde do¤rudur.
Ancak her de¤iflimde oldu¤u gibi bu de¤iflimde
de mutlak tarafs›zl›¤a ulafl›lamayacak bu kez AK
Parti’nin atad›¤› hocalar›n yapt›¤› yanl›l›klar ve tarafl›l›klar söz konusu olacak, seçimlerde bu kez baflka tarafa yanl› davran›lacak. Olacak olan budur.
Evrensel olarak bak›ld›¤›nda iktidar›n bilim
akademisine üye seçmesi bilim akademisinin bir
film akademisine dönüfltü¤ünün göstergesidir ama
yap›lan “muhalefetin” baflka çare b›rakmad›¤› da
ortada. Seçilemeyenlerin iktidara bask› yap›p bir
fleyler yapmas›n› istemesi de demokratik rejimin do¤as›nda olan bir fleydir. Buna teknik olarak “bask›
grubu” denir.
Son sözü söyleyecek olursam... AK Parti dönemini bir geçifl dönemi olarak kabul ediyorum. Birçok fley olumlu anlamda de¤iflirken, birçok kurum
baflta bilimsel kurumlar olmak üzere daha öncekilerin yapt›¤› gibi “yanl›” kararlarla erozyona u¤ruyor.
fiu anda AK Parti özledi¤imiz anlamda bir mutlak demokrasi ve özgürlükler düzenini vadetmiyor
ama “dinsizin hakk›ndan imans›z gelir” sözünü pekifltirecek uygulamalarla yanl›l›klara uzayda bir
noktada dur deniyor. fiimdilik nokta. ♦

Bugün, 13 Eylül 2011
Art›k TÜBA’n›n amaçlar›n› gerçeklefltirmek
ad›na “zay›f” etkinlikler yapt›¤›n› ve üye seçiminde
k›smen de olsa “tarafl›” davrand›¤›n› anlad›n›z.
ÖSYM’den iyi olmas›n, TÜBA’n›n ciddi bir de iletiflim sorunu var. Yapt›klar›n› da anlatam›yor.
Oldukça ilkel tan›mlanm›fl “bas›n ve halkla iliflkiler bölümü” var ama y›lda sadece 335 bin TL yat›rarak yap›lan halkla iliflkiler böyle olur. TÜBA’n›n
‹letiflim Bilimi’nden çok çakmad›¤› da ortada. Sosyal
Bilimler Sözlü¤ü gelifltirilirken alan›n “Kitle ‹letiflim
ve Araçlar›” olarak belirlenmesinden de belli. Ortada koskoca bir “iletiflim” alan› varken sözlü¤ü sadece “kitle iletiflimi” ile s›n›rlamak büyük fiyasko...
Tüm bu olumsuzluklara ra¤men iktidar›n TÜBA üye say›s›n› 300’e ç›kar›p, üyelerin üçte birini
Bakanlar Kurulu, üçte birini YÖK, üçte birini de
TÜBA’ya atand›rmas› gerekli miydi? Bu durum TÜBA’n›n özgür çal›flmas›n›n önünde engel mi?
Bu soruya sadece “dünyada bu tür kurumlara
hükümet atama yapmaz” deyip iflin içinden ç›kmak
hem kolayc›l›k hem de haks›zl›k olur. Dünyada
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