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Cumhuriyet, 11 Eylül 2011, Doç. Dr. ‹brahim Kaya (TÜBA-GEB‹P Üyesi)

TÜBA’ya Hükümet Müdahalesi ve Demokrasi
Tepki verilmemesi düflündürücü
Üniversitelerin özerkli¤inin tamam›yla ortadan
kalkt›¤› bugünlerde siyasi iktidar›n TÜBA’ya da
müdahalesi kayg›yla karfl›lanmas› ve elefltiriye tabi
tutularak karfl›s›nda durulmas› gereken anti-demokratik bir uygulama oldu¤u halde bilim dünyas›n›n neredeyse hiçbir tepki vermemesi düflündürücüdür. Türkiye’nin bilim özerkli¤i konusundaki
zay›fl›¤› TÜBA’ya vurulan bu darbeyle daha da artacak ve ülkenin sayg›nl›¤› bir kere daha zedelenerek dünya bilim camias›ndan da tamam›yla d›fllanabilecektir.
TÜBA üyelerinin üçte ikisinin bakanlar kurulu
ve YÖK taraf›ndan belirlenmesi esas›nda Akademi
Konseyi’nin bilim-d›fl› bir yoldan flekillendirilmesi
sorununu gündeme getirecektir. TÜBA’n›n bugüne
kadar baflar›yla uygulad›¤› pek çok bilimsel program sekteye u¤rat›lacak ve bilimsel liyakat ilkesi
ayaklar alt›na al›nacakt›r. Bu programlardan kuflkusuz en önemlisi üstün baflar›l› genç bilim insanlar›n›n desteklendi¤i GEB‹P program›d›r.
Her y›l bilimsel liyakat esaslar›na göre uluslararas› nitelikte bilimsel çal›flmalar›yla öne ç›kan
genç bilim insanlar›n› seçen bu program, ülkemizde bilimsel çal›flmaya odaklanm›fl üstün baflar›l›
genç bilim insanlar› için en önemli desteklerden birini ve kazan›labilecek en önemli bilimsel sayg›nl›¤› ifade etmektedir.
Uluslararas› baflar› ölçütü
fiimdi bu program› yürüten GEB‹P Ana Komitesi’nin, Bakanlar Kurulu ve YÖK taraf›ndan atanan üyelerce oluflturuldu¤unu düflünün. Bu durumda, GEB‹P Program› ve Ödülü için bilimsel liyakat esaslar› ve uluslararas› baflar› ölçütü hâlâ geçerli olabilir mi? Gerçekten hak etmeyenler bu
ödüle lay›k görüldü¤ünde art›k bu program›n ülke
bilimi için bir ifllevi ve anlam› kalabilir mi? Akademinin gelecekteki üyelerini seçmede de önemli bir
havuz oluflturan GEB‹P program›n›n kararnamede
belirtilen üye atamas› flekliyle zaten ifllevinin önemli bir bölümü ortadan kalkm›fl olmuyor mu? Bilimsel liyakat esaslar›ndan ziyade belirli gruplara yak›n olmak ya da belirli bir ideolojinin adam› olmak
esas› belirlerse, GEB‹P program›n›n bilimsel bir niteli¤i kal›r m›? Bu program d›fl›nda da TÜBA’n›n
y›llard›r baflar›yla uygulad›¤› Bütünlefltirilmifl Dok-

Demokrasiye vurulan darbelerin önüne geçilmesi için bir fleyler yapman›n zaman› çoktan gelmiflken, hâlâ siyasi iktidar›n de¤iflimci, demokrat
ve de yenilikçi olarak tan›mlanarak alk›fllanmas›
insan›n akl›na baflka fleyler getiriyor: Her fley güç
ve paran›n dolay›m›ndan m› geçiyor acaba?
‹ktidar partisinin demokrasiyi “araçsal” bir
düzlemde kulland›¤›, son günlerde yaflanan olaylar
›fl›¤›nda iyice netlefliyor. Bu olaylar içinde, bir kanun hükmünde kararnameyle Türkiye Bilimler
Akademisi’ne yap›lan hükümet müdahalesi öne ç›k›yor. 651 say›l› kanun hükmünde kararname ülkenin en temel bilim kurulunun özerkli¤ine siyasi
müdahale olarak ele al›nmay› bekliyor.
TÜBA’n›n web sayfas›nda rahats›zl›¤›n› dile getirdi¤i bu olay karfl›s›ndaki bilim dünyas›n›n sessizli¤i son derece vahim bir duruma iflaret ediyor. 651
say›l› kanun hükmünde kararnamenin TÜBA’y› ilgilendiren bölümüne bakt›¤›m›zda, akademinin
özerkli¤inin elinden al›nd›¤›n› görüyoruz. Bu kararnameye göre, TÜBA asli ve asosiye üyelerinin üçte
biri Bakanlar Kurulu, üçte biri YÖK ve ancak geriye kalan üçte biri asli üyeler taraf›ndan seçilecek.
Ayn› zamanda, bu kararname asli ve asosiye üyelerin say›s›n› da her birinden yüz elli olmak üzere üç
yüze ç›kar›yor. Bilim insanlar› için ulafl›labilecek en
onurlu konumlardan birisi olan ulusal akademi
üyeli¤i böylece siyasi güce ve üniversiteler üzerinde
bask›c› tavr›n› gittikçe art›ran YÖK’e ba¤›ml› hale
getiriliyor. Avrupa’daki ulusal bilim akademilerinin
hiçbirinde olmayan bu uygulama iktidar partisinin
bütün alanlar› kontrol ve nüfuz alt›nda tutma amac›ndan ba¤›ms›z olarak anlafl›lamaz.
TÜBA, gerek üyelerini seçerken gerek ödül ve
burs sahiplerini belirlerken bilimsel liyakat esas›na
azami önem ve özen gösteren bir akademidir. Dünyan›n da bütün bilim akademileri, üyelerini seçerken, ödül ve burs sahiplerini belirlerken ayn› bilimsel liyakat esas›na göre çal›flan “özerk” kurumlard›r.
Halbuki 27 A¤ustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 651 say›l› KHK’nin TÜBA üyelerini belirleme ve akademi baflkan›n› seçme flekli,
akademinin özerkli¤ini sona erdiren ve bilimsel liyakat ilkesini yok sayan bir uygulama getiriyor. Türkiye’deki bilime yönelik uygulamalar genelde özerkli¤e yabanc› hatta düflman bir nitelik tafl›makta.
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tora Program› ve Doktora Sonras› Araflt›rma Program› da ayn› risklerle karfl›laflabilecektir.
Suskunlu¤u Anlamak Güç
Baflar›l› ö¤rencilere burs sa¤layan Bütünlefltirilmifl Doktora Program› ve baflar›l› genç akademisyenlere destek sa¤layan Doktora Sonras› Araflt›rma
Program› bilimsel liyakat esas›ndan çok baflka ölçütlerle seçim yapt›¤›nda program›n bilimsel bir
katk› sunamayaca¤› kesindir. Özerk kurumlara
müdahaleler konusunda s›n›r tan›mayan siyasi iktidar›n demokratikleflme program› oldu¤unu tart›flagelmifl “entelektüel”, “akademisyen” ve “yazar”lar›n sözü edilen anti-demokratik uygulamaya karfl›
neden suskun oldu¤unu anlamak oldukça zor! Demokrasi, modernlik projesinin arzulad›¤› özerklik
ilkesinin benimsenmesiyle ancak yaflama geçebilir.
Toplumun kolektif olarak özerkli¤i, bireyin yaflad›¤› ba¤lam içindeki özerkli¤i ve kurumlar›n özerkli¤i modernlik projesinin temel arzular›ndand›r. Bu

noktada da bilim kurumlar›n›n özerkli¤i demokrasi için olmazsa olmaz bir ölçütü oluflturuyor.
Bir bilim kurumunun üretkenli¤i her fleyden
önce kendini yönetebilme, d›flar›dan yönlendirmelere karfl› koyabilme kapasitesiyle iliflkilidir. Hem
üyelerinin belirlenmesinde, hem de bilim politikas›n›n üretilmesinde e¤er akademi özerk bir niteli¤e
sahipse, baflar› için önemli ve olmazsa olmaz temel
ad›m at›lm›fl demektir. Ancak, son kararname TÜBA’n›n özerkli¤ini elinden almakla kalm›yor ayn›
zamanda siyasi iktidara birebir ba¤›ml› bir kurum
haline getiriyor.
Demokrasiye vurulan darbelerin önüne geçilmesi için bir fleyler yapman›n zaman› çoktan gelmiflken, hâlâ siyasi iktidar›n de¤iflimci, demokrat
ve de yenilikçi olarak tan›mlanarak alk›fllanmas›
insan›n akl›na baflka fleyler getiriyor: Her fley güç
ve paran›n dolay›m›ndan m› geçiyor acaba? ♦

Birgün, 11 Eylül 2011

Mussolini’nin ‹talyas›’nda Benzer Karar Al›nm›flt›r
nüz kendilerine böyle bir görüflme için olumlu dönüfl yap›lmad›¤›n› söyledi. Bunun dünyada pek denenmifl bir yöntem olmad›¤›na dikkat çeken Kanpolat flöyle devam etti: “Bütün dünyada akademinin üyelerini akademi seçer. Devlet seçmez. Ciddi
akademilerde bu böyledir. Biz buna itiraz ediyoruz.
Baflkan›n› da akademi seçer. Devlet atamaz. Biz bunun do¤ru olmad›¤›n›, bunun bizi y›prataca¤›n› görüyoruz. As›l olarak itiraz›m›z bunad›r. Biz a¤z›na
bakt›¤›m›z insanlar taraf›ndan seçilirsek onlar›n
aleyhinde veya onlar› mutsuz edecek fleyler söyleyebilir miyiz? Biz do¤ruyu söylemek zorunday›z.”
Konuya dair görüfllerini gazetemize de¤erlendiren bilim insan› Ali Nesin ise, hükümetin yapt›¤›
bu de¤iflikliklerle TÜBA diye bir kurum kalmayaca¤›n› belirtti. Nesin, gerçek ve özgür TÜBA’y› hükümetin güdümüne girmek istemeyen ba¤›ms›z,
yetkin ve kiflilik sahibi bilim insanlar›n›n kuraca¤›n›, eski TÜBA’n›n ise belki Kuzey K›br›s hariç, di¤er tüm ülkeler taraf›ndan d›fllanaca¤›n› ve yeni
TÜBA Türkiye’nin bilimler akademisi olarak tüm
dünya taraf›ndan kabul edilece¤ini vurgulad›. Hükümetin ald›¤› karar›n Türkiye için bir yüzkaras›
oldu¤unu vurgulayan Nesin flöyle devam etti: “Bildi¤im kadar›yla Mussolini’nin ‹talyas›’nda benzer
karar al›nm›flt›r”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baflkan›
Prof. Dr. Yücel Kanpolat, TÜBA’daki de¤iflikliklere
tepkilerinin nedeni olarak, “Bütün dünyada akademinin üyelerini akademi seçer. Devlet seçmez. Ciddi
akademilerde bu böyledir. Biz buna itiraz ediyoruz”
dedi. Ali Nesin de gerçek ve özgür TÜBA’y› hükümetin güdümüne girmek istemeyen ba¤›ms›z, yetkin
ve kiflilik sahibi bilim insanlar›n›n kuraca¤›n›, eski
TÜBA’n›n ise belki Kuzey K›br›s hariç, di¤er tüm ülkeler taraf›ndan d›fllanaca¤›n› ve yeni TÜBA Türkiye’nin bilimler akademisi olarak tüm dünya taraf›ndan kabul edilece¤ini vurgulad›. Hükümetin ald›¤›
karar›n Türkiye için bir yüzkaras› oldu¤unu vurgulayan Nesin “Bildi¤im kadar›yla Mussolini’nin ‹talyas›’nda benzer karar al›nm›flt›r” dedi.
Hükümetin TÜBA’ya iliflkin getirdi¤i de¤ifliklikler pek çok bilim insan› taraf›ndan tepki çekti.
Akademi dünyas›n›n tan›nan isimleri yap›lan de¤iflikliklere tepki gösterdi. Akademi üyelerinin ço¤unun hükümet taraf›na geçmifl oldu¤u, dolay›s›yla
hükümetin atamas›yla akademiye siyasetin girece¤i ve böyle bir TÜBA’n›n dünya bilim dünyas›ndan
d›fllanabilece¤i yönünde…
Birgün gazetesine konuflan TÜBA Baflkan› Prof.
Dr. Yücel Kanpolat, Cumhurbaflkan›’na durumun
kritik oldu¤unu arz etmek istediklerini; ancak he-
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