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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? ♦
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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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limlerde Türkiye’nin dünya çap›ndaki bilim adamlar›. Ama biz bu bilim adamlar›n› belli dönemlerde
bu ülkenin d›fl›na göndermek, onlar›n birikiminden
istifade etmemek gafletinde bulunduk.”
Nihat Ergün’ün bu sözleri hangi kayna¤a dayanarak etti¤inizi bilmiyoruz; ancak yanl›fl bir kayna¤a dayand›¤› çok aç›k. Çünkü, burada d›flland›¤›n›, y›llarca yurtd›fl›nda bilim yapmak zorunda
kald›¤›n› söyledi¤i Halil ‹nalc›k, TÜBA’n›n fleref
üyeleri aras›nda bulunuyor, Akademi’nin düzenledi¤i strateji toplant›lar›na kat›l›yor ve TÜBA Yay›nlar›’ndan ç›km›fl kitaplar›, makaleleri mevcut.
TÜBA’n›n hükümetin güdümüne girmesi ile ilgili karara yurtd›fl›ndan da tepki geldi. Dikkat çeken tepkiler aras›nda Science ve Nature dergisinde
yer alan makaleler var. Dünya Akademileri ‹nsan
Haklar› Uluslararas› A¤yap›s› taraf›ndan üye akademilere duyuru ve A¤yap›’n›n Yürütme Komitesi
taraf›ndan Recep Tayyip Erdo¤an’a mektup gönderildi ve bu mektupta yaflanan geliflmelerden derin bir rahats›zl›k duyuldu¤u aktar›ld›. ♦

Nesin, bu kararla hükümetin ne yapmak istedi¤ini anlamad›¤›n› söyledi ve “TÜBA, öyle çok etkili, çok paras› olan bir kurum da de¤il. ‹ki seçenek
var: Ya hükümet gerçekten her kurumu güdümüne
almak istiyor ya da bu ifller dünyada nas›l yap›l›r,
200 y›ld›r bilim akademileri nas›l ifllemifl bilmiyorlar. Yani ya faflizm ya da cehalet. Umar›m ikincisidir ve yanl›fltan tez zamanda dönülür. E¤er ikinci
seçenek do¤ruysa, hükümete flu tavsiyeyi vermek
isterim: Bilmiyorsan bir bilene dan›fl.”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün,
Ekonomi Gazetecileri Derne¤i (EGD)’nin yapt›¤›
toplant›da geliflmelerle ilgili flöyle konuflmufltu:
“Kenarda kalm›fl her bilim adam›n›n fikri, bilimsel çal›flmas› önemlidir. Bir bilim adam› istedi¤i
kadar solcu, istedi¤i kadar sa¤c›, istedi¤i kadar liberal olsun, ne olursa olsun bilim yoluyla bu ülkeye
katabilece¤i bir fleyler varsa, onun önü alabildi¤ine
aç›kt›r. Bak›n Halil ‹nalc›k. Dünya çap›nda bilim
insan›. Burada d›flland›¤› tam anlafl›lamad›¤› için
y›llarca yurtd›fl›nda bilim yapmak zorunda kald›.
Kemal Karpat, fierif Mardin bu isimler de sosyal biYeniflafak, 12-13 Eylül 2011, Kürflat Bumin

TÜBA Tart›flmas›
aleyhinde veya onlar› mutsuz edecek fleyler söyleyebilir miyiz? Biz do¤ruyu söylemek zorunday›z.”
Prof. Kanpolat’›n bu aç›klamas› sorunun-problemin özüne iflaret ediyor. Gerçekten de
“akademiler”, “özerkliklerine” hiçbir biçimde dokunulmamas› gereken kurumlard›r. Yani di¤er “özerk” kurumlara benzemez, “özerklikleri” farkl›d›r.
Söz konusu kararname karfl›s›nda TÜBA yönetimi istifan›n efli¤indedir. Baflkan
Kanpolat, yanl›fltan dönülebilece¤i umuduyla durumu Cumhurbaflkan›’na arz etmek istediklerini, ancak böyle bir görüflme için henüz olumlu cevap alamad›klar›n› da belirtiyor.
TÜBA, kurulufl y›llar›nda da tart›fl›ld›¤› gibi büyük ço¤unlu¤u “pozitif bilimler” diyebilece¤imiz bilim dallar›ndan üniversite hocalar›na aç›k bir kurum. Üyeleri aras›nda eskilerin “befleri bilimler” ya
da daha do¤ru -yine eski- bir adland›rma ile “Moral
ve Politik Bilimler” ile meflgul olanlar›n say›s› son
derece az. TÜBA ile ilgili olarak “kararname” sorununa girmeden bu üye profiline iliflkin bu görünümün problemli oldu¤unu düflündü¤ümü belirtmek

12 Eylül 2011
TÜBA’ya iliflkin tart›flmay› biliyorsunuz. (Bu
akademinin “Atatürk Bilimler Akademisi” olarak
adland›r›lmam›fl olmas›n› sa¤layanlara teflekkür etmeyi unutmayal›m. fiafl›rt›c› ama
olmufl bir kere, aradan kaç›vermifl!) TÜBA, yani Türkiye Bilimler Akademisi, 27
A¤ustos 2011 tarihli Kanun Hükmünde
Kararname ile getirilen kuruluflu -internet
sayfas›ndan aktar›yorum- “dünyadaki
özerk Bilim Akademileri gelene¤ine uymad›¤› gibi, geliflmeden haberdar olan uluslararas› kurum ve kurulufllarca da kayg› verici bir geliflme olarak” de¤erlendiriyor.
TÜBA Baflkan› Prof. Dr. Yücel Kanpolat, bir gazeteye yapt›¤› aç›klamada, kurumun yeni haline iliflkin endiflelerini flöyle belirtmifl: “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
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