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bafltan kabul eder. Onun için bilimsel yöntemin
kendisi en derin anlamda tevazu gerektirir. Dünyaya bilimin gözüyle bakt›¤›n›zda sokaktaki insan
için de bilim insan› için de inan›lmaz gözüken bilgiler ö¤renebilirsiniz. Bilim sonuçlar›n önceden bilinebilece¤ini kabul etmez. Aç›klamalar›n›zda bizleri
ideolojik yaklafl›mlar›n söz konusu olmad›¤›na dair temin ediyorsunuz. ‹deolojik yaklafl›mlara karfl›
esas durufl, hiç bir ideolojik, siyasî veya dinî liderin
yarg› ve kararlar›n›n yan›lmazl›k tafl›mad›¤›d›r. Bilim, felsefe ve tasavvufla, yöntemleri çok ayr› da olsa, dünyan›n zahirî ve bat›nî görünüflünün ayr› olabilece¤i, ‘gerçe¤i’ bulmak için sürekli bir aray›fl ge-

rekece¤i noktalar›nda benzeflir. Dünya ile ilgili bilgiyi hiç bir otorite, peflinen, kerametle veya bir kitab› yorumlayarak bilemez. Halk›n ve halktan en
çok oy da alm›fl olsalar, iktidarlar›n da bilgi ifllerine
ihtiyac› vard›r. Demokrasilerde ihtisas alanlar›nda
ba¤›ms›z karar verebilen kamu kurumlar› bu yüzden önemlidir. Modern akademilerin tecrübeleri bir
yana, hükümdarlar, halk ve âlimler üzerine say›s›z
k›ssa da belki özünde bunlar› söylüyor.
Sayg›, kayg› ve samimiyetle,
M. Ali Alpar
Astrofizikçi, Sabanc› Üniversitesi; henüz ve halâ TÜBA üyesi (MAA/NV) ♦
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“Tam Bir Türk ‹fli Darbe”
“Türk hükümeti ola¤and›fl› bir bilimsel darbe
gerçeklefltirdi. Türkiye’nin iki ana bilim kurumu
üzerinde kendisine daha s›k› kontrol sa¤lad›.
TÜBA’n›n yönetimi o kadar de¤ifltirildi ki art›k
akademi olarak bile görülmeyebilir.
Bu hareket, Türk bilim insanlar›n› flaflk›na
u¤ratt›. Bu, Türk toplumu için de bir alarm zili
olmal›.
TÜB‹TAK, halihaz›rda hükümete yak›nd›.
fiimdi bu iliflki güçlendirildi ve kurumsallaflt›r›ld›.
Enstitülerin ulusal akademilere ba¤land›¤› Sovyet
modeli gözden düfltü. Hükümet TÜBA’n›n üyelerine kar›flmakla büyük bir hata yapt›. Her
demokratik ülkenin ba¤›ms›z bilimsel tavsiye
sa¤lamas› için ba¤›ms›z akademilere ihtiyac›
vard›r. Ancak bu hükümet uzmanlar›n görüfllerine
hiç sayg› göstermiyor. Bu karar›n ak›ll›ca olup
olmad›¤›na dair bilim cemaatine, hatta muhalefete
bile dan›flmad›.
Nature, “Bu karar kabul edilirse TÜBA dünya
bilim camias›ndan d›fllan›r” ifadesiyle de akademi
üyelerinin endiflelerinin yersiz olmad›¤›n› gösterdi,
dünya bilim insanlar›n› TÜBA’ya destek vermeye
ça¤›rd›.
E¤er düzenleme bu haliyle kal›rsa, bilim dünyas›, bilimsel kriterlere uygun olmad›¤› için TÜBA’y› resmi olarak tan›mad›¤›n› aç›klayacak. TÜBA üyeleri ise toplu istifan›n efli¤inde Cumhurbaflkan› Gül ile görüflmeyi bekliyor... ♦

K›sa ad› “TÜBA” olan, Türkiye B‹limler Akademisi’nin yap›s›n› Karanameyle de¤ifltirip, bakanl›¤a ba¤layan Hükümete, dünyan›n sayg›n bilim dergisi NATURE’dan sert tepki geldi. “Tam
bir Türk darbesi” bafll›kl› baflyaz›s›yla konu de¤erlendiren dergi, tüm dünyadaki bilim insanlar›n› tepki vermeye ça¤›rd› ve ekledi: “TÜBA, dünya
sahnesinde küçük görünebilir. Ancak, akademi,
dünya politikas›nda önemli yer tutan bir ülkede
yaflanan genel antidemokratik dönüflümün simgesidir. Bu ele geçirmeye meydan okunmal›.”
Dünyan›n en sayg›n bilim dergilerinden Nature, AKP’nin TÜBA ve TÜB‹TAK “operasyonu’nu
elefltirdi ve “Türk hükümeti akademik özerkli¤i
afl›nd›r›yor” diye yazd›
‹ngiltere merkezli Nature dergisinde bu konu
baflyaz›da ele al›nd›.
Hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname
ile Türkiye Bilimler Akademisi’ne üye atama yetkisi almas›n› elefltiren yaz›da tüm dünyadaki bilim
insanlar› “Türk hükümetinin akademik özerkli¤i
afl›nd›rma çabalar›n›” protesto etmeye ça¤r›ld›.
Nature, “TÜBA, dünya sahnesinde küçük görünebilir. Ancak, akademi, dünya politikas›nda
önemli yer tutan bir ülkede yaflanan genel antidemokratik dönüflümün simgesidir. Bu elegeçirmeye
meydan okunmal›” diye yazd›.
Ünlü bilim dergisinin “Tam bir Türk darbesi”
adl› baflyaz›s› özetle flöyle:

37

