Matematik Dünyas›, 2011-III

Hürriyet, 1-10 Eylül 2011, Yalç›n Bayer

TÜBA Yaz›lar›
Hürriyet, 1 Eylül 2011
TÜBA Katlediliyor
Prof. Celal fiengör feryat ediyor
AKP hükümeti tar›m ile ilgili bir kanun teklifinin içine kanun hükmünde bir kararname (KHK) saklayarak
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) özerkli¤ine son
verdi. Bu kararnameye göre, bundan böyle üyelerin üçte
birini Bakanlar Kurulu (yani hükümet), üçte birini YÖK,
kalan üçte birini ise mevcut asli üyeler seçecek. Baflkan ise
Baflbakan, Cumhurbaflkan› ve Sanayi, Teknoloji ve Bilim
Bakan› taraf›ndan imzalanan bir kararnameyle atanacak.
Dünyan›n her yerinde bilim akademilerinin üyeleri o akademinin üyeleri taraf›ndan seçilir. Bir bilimler akademisine üye olmayanlar taraf›ndan üye seçmek, s›navlarda ö¤retmene de¤il, Bakanlar Kurulu’yla YÖK’e not verdirmeye benzer. Yap›lan ifl akademinin ne oldu¤unu bilmemekten kaynaklan›yor gibi görünse de, hükümetin böyle bir
KHK haz›rlarken TÜBA’ya hiç dan›flmam›fl olmas›n› akademiyi ele geçirmek gibi kötü bir niyet d›fl›nda herhangi
bir motifle izah etmek mümkün de¤ildir. Türk bilim dünyas› bu konuda feveran ederken, Türk gazetecilerinin
sanki bu olay hiç olmam›fl gibi davranmalar› korkunçtur.
Görebildi¤im kadar›yla sadece Cumhuriyet gazetesi Orhan Bursal› sayesinde bu konuya e¤ilmifltir. AKP’ye %50
oy veren halk›m›z ne etti¤ini yap›lanlar haber haline getirilmezse nas›l ö¤renecek?
Ülkelerinde zaten pek c›l›z bir fidan olan bilim alenen katledilirken, kamuoyunu ayd›nlatmas› gereken kurum ve kifliler uyand›klar›nda içinde yaflamak isteyecekleri bir ülke bulamayabilirler.
A. M. Celal fiENGÖR

1963 y›l›nda, özellikle do¤a bilimlerinde temel ve uygulamal› akademik araflt›rmalar› desteklemek ve genç
araflt›rmac›lar› özendirmek için kurulan TÜB‹TAK ve
1993’ten beri görevleri aras›nda yer alan ‘toplumda bilimsel yaklafl›m ve düflüncenin yay›lmas›n› sa¤lamak’
amac›yla çal›flan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kurulufl yasalar›nda birdenbire yap›lan de¤ifliklikle yürütmenin güdümüne girdiler. Bilim Kurulu üye say›s›n› de¤ifltiren ve üyelerin belirlenmesini a¤›rl›kl› olarak YÖK ve
hükümete devreden KHK ile dünyaca örnek gösterilen bu
bilim kurullar›n›n kurulufl ilkelerindeki bilimsel, idari ve
mali özerklik yok ediliyor.
“Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r” diyen
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerleyen bilim insanlar›n›n son de¤iflimleri yak›ndan izlemelerini diliyorum. Herhalde kurulmas›nda eme¤i geçen ve ölene kadar çal›flmalar›na katk› verdi¤i Feza Gürsey Enstitüsü’nün yok edilifl sürecini izleyen Prof. Erdal ‹nönü ve
onun gibi bugün hayatta olmayan bütün bilim adam› ve
kad›nlar›n›n kemikleri s›zl›yordur.”
Gülsün B‹LGEHAN, CHP Ankara Milletvekili
Hürriyet, 3 Eylül 2011
TÜBA’n›n Öteki Yüzü (3)
BU yaz›m› s›ras›yla 1 ve 2 Eylül 2011 tarihlerinde
köflenizde yay›mlad›¤›n›z Say›n Prof. Dr. Celal fiengör
ve CHP Ankara Milletvekili Say›n Gülsün Bilgehan’a
cevaben yaz›yorum.
Bugün kanun hükmünde kararneme (KHK) ile yap›s› ve ifllevlerinde oldukça yerinde de¤ifliklikler yap›lan
TÜBA yine bir KHK ile 1993 y›l›nda Say›n Prof. Dr. Erdal ‹nönü taraf›ndan kurulmufltur. TÜBA kuruldu¤u tarihten yaklafl›k 5 y›l sonra yavafl yavafl ifllev ve kurulufl
amaçlar›ndan uzaklaflm›flt›r. Türkiye’deki ö¤retim üyesi
say›s›n›n %2’si kadar üyesi olabilir denen bu kurulufla
Say›n ‹nönü döneminde al›nan üyelere çok az ilaveler yap›lm›flt›r. Bugün yaklafl›k 110 dolay›nda asil üyesi bulunmaktad›r. Türkiye gibi 75 milyon nüfusu ve 15 bin dolay›nda üniversite ö¤retim üyesi bulunan bir ülkede mevcut
üye say›s› oldukça komik kalmaktad›r. Bugünkü akademi bir Bilimler Akademisi olmak vasf›ndan çoktan uzaklaflm›fl (üzülerek söylüyorum) adeta bir arkadafl kulübü
olmufltur. Üyelerin ço¤u bafllang›çta akademiye al›nm›fl
olan 2-3 üniversitedeki hocalar›n ö¤rencileri, arkadafllar›
ve dostlar› olmufltur. Bu akademide size yak›n, sizin için
imza verecek arkadafl ya da yak›n hocalar›n›z olmad›kça
ne yaz›k ki üye olarak yer bulman›z mümkün de¤ildir.

Hürriyet, 2 Eylül 2011,
Demek S›ra Bilim ‹nsanlar›na Geldi
“PROF. Dr. Celal fiengör’ün TÜB‹TAK ve TÜBA
ile ilgili yaz›s›na yer vermiflsiniz. Ben de birkaç gün önce ayn› konudaki tepkimizi bas›na duyurmufltum ama
anlafl›lan baflaramam›fl›z” diyor CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan.
Bilgehan’›n tepkisi de flöyle:
“AKP’nin getirdi¤i ‘ileri demokrasi’de Türkiye bir
hukuk devleti olmaktan uzaklafl›rken bilim kurullar› da
bilimsel özerkliklerini kaybediyorlar.
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren kanun hükmündeki kararname (KHK) ile cumhuriyetin
iki önemli bilim kurulu olan TÜB‹TAK ve TÜBA’n›n
yap›lar› de¤ifltirilerek siyasal denetim alt›na al›n›yorlar.
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Bugün bütün dünyada H de¤eri (yay›nlar›n at›f alma yo¤unlu¤u) 20 ve üzerinde, yay›nlar›na yap›lan at›f
say›s› 1500 ve üstünde olan bir bilim insan› iyi bir bilim
insan› olarak kabul edilir. Bugün bu kriterler dünyan›n
birçok akademisi taraf›ndan üye al›m›nda yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Hükümetin TÜBA’n›n ifllev ve yap›s›
ile ilgili yeni yay›mlad›¤› KHK’ya karfl› ç›kanlara afla¤›da verdi¤im gerçekleri sorularla vurgulamak istiyorum.
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, 2- Hatta baz› TÜBA üyelerinin H de¤erinin 5’in alt›nda oldu¤unu, 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
nedeni ile TÜBA’ya üye olarak al›nmad›klar›n›, TÜBA’n›n d›fl›nda tutulduklar›n›, 4- Buraya üye olanlar›n
belli bir yafltan sonra fleref üyesi oldu¤unu ve her üyenin
ömür boyu üyelik imtiyazlar›ndan faydaland›¤›n›, 5- Üye
olduktan sonra üyelerin bilimsel performanslar›na bak›lmaks›z›n üyeliklerinin ömür boyu devam etti¤ini, 6Özellikle 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, 7- Ö¤retim üyelerinin ço¤u henüz yurtd›fl›ndan gelmifl özel üniversiteler ile vak›f üniversitelerine kap›lar›n
sonuna kadar aç›ld›¤›n›, ö¤retim üyesinin Türkiye’ye
ayak basar basmaz veya rektör ya da dekan olur olmaz
hemen üye yap›ld›¤›n› (Lütfen TÜBA’ya son 3 y›l içerisinde al›nan yeni üyeleri inceleyiniz) 8- fierif Mardin gibi
dünyaca tan›nm›fl çok de¤erli bir sosyal bilimcimizin baz› önyarg›lar ve siyasi peflin hükümler nedeni ile TÜBA
üyeli¤inin 2 kez reddedildi¤ini, 9- TÜBA’n›n göz boyayan
sözde üye al›m› ve teklifleri ile ilgili 10 kiflilik üst komisyonundan 2 üyenin ‘hay›r’ demesi ile ilgili bilim insan›n›n
TÜBA’ya üye olamad›¤›n› ve isminin genel kurula gitmedi¤ini... biliyor muydunuz?

dan üçlü kararname ile atanmas›n›n yerinde olaca¤›n›
düflünüyorum. Çünkü TÜBA kurucu baflkan d›fl›nda
baflkan seçiminde hep bu kriterleri göz ard› etmifltir. Bu
yerinde operasyon nedeni ile hükümeti tebrik ediyorum.
Prof. Dr. Taner DEM‹RER
(Kimdir? 2002 y›l› TÜB‹TAK Bilim Ödülü sahibi;
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi; Avrupa Kemik ‹li¤i Transplantasyon
Grubu (EBMT) Solid Tümör Grubu önceki baflkan›
(2001-2007); Avrupa Kanser Federasyonu (FECS) eski
konsey üyesi (2001-2007)
Hürriyet, 10 Eylül 2011
Prof. Dr. Ali Nesin: Hükümet Bilime Kar›flmaz
TÜRK‹YE Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) üzerine
tart›flmalar giderek büyüyor.
Birçok ö¤retim üyesi görüfl belirtiyor. Biz de yerimizin imkân› ölçüsünde bunlar› de¤erlendirmeye çal›fl›yoruz. Baz› gazetelerin bu konuda henüz yeni ‘uyanmalar›’ da dikkat çekiyor. ‹ktidar›n, KHK ile TÜBA’n›n yap›s› ve ifllevini oldukça de¤ifltirmesini olumlu karfl›layan
ve TÜBA’y› ‘Arkadafl kulübü olarak nitelendiren’ Prof.
Dr. Taner Demirer’in görüfllerine (3.9.2011) karfl› çok
say›da tepki geldi¤ini de hat›rlatal›m. Bunlardan biri
Prof. Dr. Ali Nesin’in yaz›s›, okuyoruz:
“Taner (Demirer) Hoca flikâyetlerinde hakl› m› haks›z m› bilmiyorum ama yüzde yüz hakl› bile olmas›, hükümetin tüyler ürpertici TÜBA karar›n› do¤ru k›lmaz.
Bir yanl›fl› bir baflka yanl›flla düzeltmek felaketlere
neden olabilir. Ki TÜBA’y› hükümete ba¤lamak düflünebildi¤im en büyük yanl›fllardan. TÜBA’n›n yanl›fllar›,
hatalar› ve kusurlar› hükümetin bu karar›n›n yan›nda
devede kulak kal›r. Bildi¤im kadar›yla bugün dünyada
hükümetin kar›flt›¤› bir bilim akademisi yok. Geçmiflte
de örnekleri sadece Mussolini ‹talyas›’nda ve bir nebze
Sovyetler’de görülmüfltür.
Hükümetin bu karar›, uygar dünyadan d›fllanmam›za neden olabilecek kertede vahim ve ça¤d›fl› bir karard›r. Geri ad›m atmalar› hepimizin yarar›nad›r.
Taner Hoca’n›n mant›¤›yla kusurlu her kurumu Baflbakanl›¤a ba¤lamak laz›m! (Sanki Baflbakanl›¤a ba¤l› kurumlar t›k›r t›k›r çal›fl›yormufl gibi...)
Kald› ki e¤er Taner Hoca flikâyetlerinde hakl›ysa, o
zaman olsa olsa bu flikâyetler do¤rultusunda düzenlemeler yap›l›r, örne¤in TÜBA üyesi seçiminde akademik
ölçütler ve k›staslar getirilir. Bu da yanl›flt›r ama TÜBA’y› hükümete ba¤lamak kadar vahim de¤ildir.
Son olarak, Taner Hoca TÜBA’n›n niye hükümete
ba¤lanmas› gerekti¤ini de¤il de neden ba¤lanmamas› gerekti¤ini düflünürse daha do¤ru bir sonuca ulafl›r kanaatindeyim.” ♦

ARKADAfi KULÜBÜ OLAMAZ
Bugün H de¤eri 20’nin üstünde at›f say›s› 2500 ve
üstünde olup TÜBA’n›n kap›s›ndan geçemeyen yüzünü
göremeyen birçok bilim insan›m›z var ancak köflenizi
bu isimlerle iflgal etmek istemiyorum. Bu bilgilere TÜB‹TAK ULAKB‹M’den rahatl›kla ulaflabilirsiniz. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Bilimler Akademisi bir arkadafl kulübü
olamaz. Evrensel bilim insan› de¤erlendirme kriterleri
göz ard› edilemez. Bu kriterler bazen var bazen yok say›lamaz. AKP hükümeti bu nedenle sözde bilimler akademisine oldukça yerinde fakat gecikmifl bir operasyon
yapm›flt›r. At›f say›s› 2500 ve üzerinde olan H de¤eri 20
ve üzerinde olan bir TÜBA üyesinin hükümet taraf›n-
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