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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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tazeyken hakk›nda bir köfle yaz›s› yay›mlam›flt›m.
Günce sayfalar›n› Halil ‹nalc›k’›n ald›¤› bir ödül
dolay›s›yla yapt›¤› konuflma metnine açm›flt›. ‹nalc›k, söz konusu konuflmas›nda “büyük tarihçi”
kimli¤inden s›yr›lm›fl olarak “ateflli bir köfle yazar›” gibi (de¤erli tarihçi kusura bakmas›n ama durum aynen böyleydi) verip verifltiriyordu... Konuflma, hatibin de belirtti¤i gibi flu ana fikir etraf›nda
örülmüfltü: “Türkiye, dünya milletleri aras›nda
yaln›z bir ülkedir. Tarihten gelen dinmez bir husumetin daima hedefi olmufltur, olmaktad›r.” Konuflman›n ana fikrini ö¤rendikten sonra arkas›n›n nas›l gelece¤ini kestirmek zor olmasa gerek!
‹nalc›k, konuflmas›nda flu soruya da cevap ar›yordu: “Avrupa’n›n bugüne kadar Türk Devleti’ne
karfl› bu bak›fl› ve tutumu gerçekten de¤iflmifl midir? Yoksa eski zihniyet ve al›flkanl›klar, yeni tertipler örtüsü alt›nda devam m› ediyor?”
‹nalc›k’›n kendi sorusuna cevab›:
“Bat› bugün de Türkiye’yi kendi politikalar›
çizgisinde yürümeye zorlamak için, etnik ayr›l›kç›lar› k›flk›rtmak, t›pk› Osmanl› döneminde oldu¤u
gibi, müdahaleci, vesayetçi, bask› metotlar›n› baflka bir kamuflaj alt›nda devam ettirmek peflindedir.
Bugün ABD dahil Avrupa politikas›, Ermeni iddialar›n› aç›kca desteklemiyor mu? Bir bölüm vatandafl›m›za sahip ç›karak, d›flar›da onlar›n y›k›c› organlar›n› himayeleri alt›nda tutmuyor mu? Onbinlerce vatandafl›m›z›n hayat›na kasteden bir kifliyi
hapishanesinde ziyaret için daha dün bir heyet
göndermedi mi? Bütün bunlar›, Islahat Ferman› zaman›ndaki gibi, Türkiye’nin Bat› hukuku ve insan
haklar› standartlar›na uygun hale getirilmesi için
yapmak gerekti¤ine bizi inand›rmak istiyor, anlaflmalar imzalat›yorlar... (...) Bugün sözde Ermeni
davas›, Bat› parlamentolar›nda ayakta alk›fllarla
benimseniyorsa, bu sadece bize tarihi husumet psikozunun asla ölmedi¤ini göstermektedir.”
Konuflman›n yap›ld›¤› y›llarda cevab›n son
cümlesi için -dayanamay›p!- flunlar› yazm›fl›m:
Bir tarihçinin Ermeni Meselesi’nden söz ederken, sanki çokbilmifl bir köfle yazar›ym›fl gibi,
“sözde” tak›s›n› kullanmas› mazur görülebilir mi?
Ve bu konuflma -as›l konumuza dönüyoruztuba.gov.tr adresinde oldu¤u gibi yer al›yordu.
Ne dersiniz, insan ister istemez “Amma da
akademi ama!” demiyor mu?
“TÜBA tart›flmas›” konusuna yar›n da devam
edelim. Ancak bitirmeden -ne olur ne olmaz diye-

isterim. Bilimler (ve tabii olarak “bilim adamlar›”)
aras›nda eflitsizli¤e neden olan bu uygulamadan ç›k›fl yolu olarak da benim akl›ma Fransa’da oldu¤u
gibi birden çok “akademi” oluflturulmas› geliyor.
Pozitif-fiziki (art›k ne ad verirseniz) bilimleri ve bilim adamlar›n› toplayan bir akademinin yan›nda,
befleri-sosyal bilimleri ve bilim adamlar›n› toplayan
bir ikinci akademi. Hatta bunlar›n yan›nda (yine
Fransa örne¤inde oldu¤u gibi) “güzel sanatlar” ve
edebiyat dallar›nda meflgul olanlar› toplayan iki
“akademi” daha... Böylece bizim tek akademimizde
karfl›m›za ç›kan “hiyerarfli”nin ortadan kalkmas›...
“Akademi”de (de) bu “hiyerarfli”nin ortadan
kalkmas›, TÜBA’n›n arada s›rada karfl›m›za ç›kan
“kamuoyu duyurular›” bafll›¤› alt›ndaki çok tart›flmal› düflüncelerinin de hiç de¤ilse az›lmas› sonucunu do¤uracakt›r. Örnek mi?
Mesela bilimin önemine ve de¤erine iliflkin
epeyce eski bir akademi duyurusunun Atatürk’ün
“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmufl ve kal›plaflm›fl kural b›rakm›yorum. Benim manevi miras›m ilim ve ak›ld›r” sözleriyle bafllamas›...
Haks›z m›y›m? Bir “Bilimler Akademisi”nin
bilimin önemi ve de¤eri hakk›nda konuflurken sözlerine bu at›fla bafllamas› normal midir? Tabii ki
normal de¤ildir; “resmi ideolojiler”in kurucular›na
yap›lan bu ve benzer al›nt›lar bize ister istemez
Sovyet Birli¤i’nde Stalin döneminde yap›lan at›flar› hat›rlatm›yor mu?
Bir baflka örnek: TÜBA’n›n 2006’da yay›mlad›¤› “Bilimsel Düflünce Gerçe¤i, Arama ve ‹fade Etme Özgürlü¤ü, Ö¤retim Birli¤i Konusunda TÜBA
Duyurusu”nda yer alan flu sat›rlar:
“Ülkemizde bilimsel ve özgür düflünce, köktendinci ak›mlar›n da tehdidi alt›ndad›r. Cumhuriyetimizin temel tafllar›ndan olan ö¤retim birli¤i,
büyük bir h›zla afl›nmaktad›r. Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, özellikle de inanç ve düflünce özgürlü¤ünün olmazsa olmaz ön koflulu
olan laiklik kavram›, adeta politik bir pazarl›k konusu haline gelmifltir.”
‹nsan sormadan edemiyor do¤rusu: Siz de mi?
Önümüzde duran bir “Bilimler Akademisi”
duyurusu mudur, yoksa medyada her gün karfl›m›za ç›kan can s›k›c› aç›klamalardan birisi midir?
Bu çerçevede y›llar önce TÜBA’n›n Günce adl›
yay›n›nda yer verilmifl bir konuflma metnini de hat›rl›yorum. Hat›rl›yorum, çünkü olay henüz çok
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bir bilimsel olay” bafll›¤› alt›nda yay›mlan›yordu.
Stalinizmin bilime yönelik bu ç›karmas›n›n
FKP’ye yak›n baz› bilim adamlar› taraf›ndan k›nanmas› gecikmedi. Partiye yak›n olan ünlü bilim adam› Jacques Monod, bu olaydan sosyalizmin Sovyetler Birli¤i’nde düfltü¤ü grotesk durumun delili olarak söz ediyor, Jean Rostand, “Kromozomlar› politiklefltirmek gülünçlü¤ü içine düflmeyelim” diyordu.
Niçin hat›rlat›yorum bu eski hikayeyi? Bu iflin,
yani devletin “bilim dünyas›”na müdahale etmesinin ne kadar sak›ncal› ve dolay›s›yla uzak durulmas› gereken bir tav›r oldu¤u gerçe¤ini desteklemek için tabii ki...
TÜBA’ya dönecek olursak: TÜBA -son günlerde
baz› köflelerde de hat›rlat›ld›¤› gibi- “resmi ideoloji”ye yak›nl›¤›n› fierif Mardin’i üyeli¤e kabul etmeyerek ispatlam›fl bir kurum. “Bilimler Akademisi”,
Mardin’in üyeli¤ini “Vay sen misin Saidi Nursi çal›flan?” diyerek reddetmiflti. Mardin, o günlerde yapt›¤› aç›klamada “Benim iflim toplumu belirleyen olgular›n arkas›ndaki dünyay› incelemek. Din de bu
olgular›n en önemlisi. Do¤al olarak ayn› fley tarikat
ve cemaatler için de geçerli. Türkiye’de Nakflibendili¤i bilmeyen Türkiye’den bir fley anlamaz” diyordu.
Ama TÜBA ›srarl›yd›; “Bu olgu da incelenmesin,
hatta olmas›n!” der gibiydi. Çünkü “din”, bilimlerin
üzerine e¤ilece¤i makbul olgular aras›nda de¤ildi.
Zaman›nda konuya iliflkin flu yorumu yapm›fl›m:
“Haddinden fazla ‘çocukça’ bir tutum tabii ki... Yani sanki, bilim adam›n›n iltifat etmedi¤i olgular bilime konu edilmedi¤i müddetçe ‘yok say›labilir’ler!”
fierif Mardin’in konuya iliflkin flu sözlerini de
aktaray›m: “Benim yapt›¤›m çal›flmay›, ‘Dincileri
koruyan bir tav›r sergiliyor’ diye elefltirenler oldu.
Halbuki Saidi Nursi sosyolojik bir çal›flmad›r.
Akademi dünyas›nda bile bilimsel bir çal›flma böyle alg›lan›yorsa, flafl›rman›n gere¤i yok.”
Toparlayacak olursam: Lyssenko olay› gibi fierif Mardin’in TÜBA’ya kabul edilmemesi de devletin tek yol olarak gösterdi¤i “ideoloji”nin (her ne
ise) bilim dünyas›na müdahalesinin ortaya ne tür
gülünç durumlar ç›kard›¤›n›n örnekleridir. Dolay›s›yla bu örneklerden ders al›nmas› gerekir. Di¤er
devlet ayg›tlar› gibi “Yürütme” de s›n›rlar›n› bilecek. Bunun yan›nda tabii ki, ad›nda “Akademi”
yazan kurumlar da titizlikle korumak zorunda olduklar› “özerkliklerini” söz konusu “ideolojiler”e
asla feda etmeyecek. ♦

rek- flu küçük hat›rlatmay› yapmay› unutmadan:
TÜBA’y› yenileyen kararname tart›flma götürmez
biçimde yanl›flt›r ve düzeltilmesi gerekir.
13 Eylül 2011
“Akademiler” meselesini dünkü yaz›da k›saca
gözden geçirmifltik. Son söz olarak da TÜBA’ya yeni bir biçim vermek isteyen Kanun Hükmünde Kararname’nin tart›flma götürmez biçimde yanl›fl oldu¤unu ve düzeltilmesi gerekti¤ini de belirtmifltim.
Yanl›fl ve düzeltilmesi gereken bir kararname
idi, çünkü “akademilerin özerkli¤i”ne -di¤er özerk
kurumlardan farkl› olarak- ayr›ca özen gösterilmesi gerekiyordu.
TÜBA’n›n bugünkü problemli yap›s›ndan da
söz etmifltim. Özellikle de üyelerinin çok büyük bölümünün “pozitif bilimler” olarak an›lan bilimlerle
ifltigal edenler aras›ndan seçilmifl olmas›na ve Akademi’nin “kamuoyuna duyurular›” fasl›nda üzerine
vazife olmayan tart›flmalara girmesi dolay›s›yla.
Söz konusu Kararname’ye matematikçi Prof.
Ali Nesin de itiraz ediyor. Hem de a¤›r bir dille.
“Hükümetin ald›¤› karar›n Türkiye için bir yüzkaras› oldu¤unu” vurgulayan Nesin, sözlerine flöyle
devam etmifl: “Bildi¤im kadar›yla Mussolini’nin
‹talyas›’nda benzer bir karar al›nm›flt›.”
(Benzetmek gibi olmas›n ama!) “bilim-devlet”
iliflkisinde Nesin’in verdi¤i bu örnekten çok önce
Sovyetler Birli¤i’nde 40’l› y›llarda “proletaryan›n
bilimi”ni ilan eden Lyssenko’yu hat›rlamak gerekir. Lenin Tar›msal Bilimler Akademisi’nin 48-52
y›llar› aras›nda biyoloji/ tar›msal bilim araflt›rmalar›n›n bafl›nda olan Lyssenko, devletin bilim alan›na müdahalesi konusunda bilim tarihinin bugüne
kadar gördü¤ü en dehfletengiz örne¤i sergilemifltir.
Bilim dünyan›n›n üzerine çöken bu kâbusu
1948’de Stalin döneminin bir yetkilisi “Büyük Stalin’in, zaman›m›z›n en büyük bilgininin ad›n› bir
kere bile anmadan bilimden nas›l söz edebiliriz?”
sözleriyle özetliyordu.
Lyssenko olay› hiç flüphesiz bilimin resmi ideolojinin bir ayg›t› olmas›n›n modern zamanlarda karfl›lafl›lan en iyi örne¤iydi. “Büyük Stalin”in himayesinde yaflanan bu maskaral›k sadece Sovyetler Birli¤i’nde de¤il, mesela Fransa’da da Frans›z Komünist
Partisi’nin (FKP) hararetle savundu¤u bir “bilim politikas›” idi. Lyssenko’nun o zamana kadar bilinen
“kal›t›m teorisini” (“Burjuvazinin Bilimi” olarak!)
reddeden görüflleri FKP’nin “Les Lettres françaises”
adl› dergisinde yay›mlanan bir röportajda “Büyük
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