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Daha çok flikayet gelecek diye bekliyordum do¤rusu. Hatta galiba umuyordum!
Her türlü hücuma karfl› da baya¤› haz›rlanm›flt›m. En s›k›flt›¤›m yerde, “Bu editör
de böyle, yapacak bifley yok” diyecektim!
Ne de olsa geçen say›m›zda tam 30 sayfay› TÜBA konusuna ay›rm›flt›k. Bir matematik dergisinde, üstelik bir soyut matematik dergisinde bu kadar çok siyasete yer
verilir mi?
Sadece üç kifli MD’nin gere¤inden fazla siyasete bulaflt›¤›ndan yak›nd›. Bunlardan biri de kendi ad›na de¤il, ayn› fikirde olmayan ya da hiç fikri olmayan okurlar
ad›na yak›nd›.
Siyasete bulaflmak benim de hiç hofluma gitmiyor. Hele güncel siyasetin k›y›s›ndan köflesinden bile geçmek istemiyorum.
Önce çeflitli vesilelerle TÜB‹TAK’a çatt›k.
Sonra üniversite s›navlar›nda ortaya ç›kan flifre dolay›s›yla ÖSYM’ye.
Ard›ndan TÜBA konusunda hükümete.
YÖK’e ve MEB’e de satafl›yoruz f›rsat ç›kt›kça!
Yüzlerce gencin “ücretsiz e¤itim” gibi masum sloganlar yüzünden örgüt suçlamas›yla tutuklu olarak yarg›lanmalar› konusuna girmedik henüz!
Bir zamanlar moda bir deyiflti, flimdilerde pek duymuyorum: “Siyasetle ilgilenmiyor musun? Merak etme, o seninle ilgileniyor.”
Ne yaz›k ki bilim de dahil olmak üzere hiçbir fley siyasetten muaf de¤il.
Baksan›za TÜBA’y› hükümet eline geçirdi. Ne iflleri vard› Bilimler Akademisi’nde? (Son duyumlara göre hükümet geri ad›m at›yormufl. Umar›m öyledir.)
Mesele siyasi görüfl meselesi de¤il. Hangi hükümet olursa olsun, tepki ayn› olmal›. TÜBA’n›n kusurlar› bile tepkimizi de¤ifltirmemeli. Çünkü olacak fley vard›r,
olmayacak fley vard›r. Kabul edilir fley vard›r, kabul edilmeyecek fley vard›r. TÜBA
üyelerinin do¤rudan ya da dolayl› bir biçimde hükümet denetiminde olmas› kabul
edilemez bir karard›r. Nokta! Hükümette ve TÜBA’da kimler ve hangi ideoloji olursa olsun, TÜBA hangi günahlar› ifllemiflse ifllesin...
San›r›m genel olarak genç olan okurlar›m›z›n ço¤u bunun ne derece kabul edilemez bir karar oldu¤unun fark›nda de¤il. Hatta galiba hükümet bile fark›nda de¤il.
Türkiye’yi dünyaya rezil edecek nitelikte bir karar oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim.
Filarmoni orkestras›n› ya da millî tak›m› nas›l hükümet seçemezse, bilimler akademisinin üyelerini de hükümet seçemez. Biliyorum, bu benzetme komiklik olsun diye s›k s›k yap›ld› medyada ama durum aynen böyle. Absürtlük bu seviyede.
Diyesim flu ki bile isteye siyasete bulaflm›yoruz, siyasetçiler bilime bulafl›yorlar
da ondan zorunlu olarak kendimizi korumaya çal›fl›yoruz, nefsi müdafaa yani.
Konu e¤itim, gençlik, bilim oldu¤unda, partizanl›¤a kaçmadan siyasete bulaflmam›z kaç›n›lmaz. Baflka türlüsü ne do¤ru olur
ne de MD’ye yak›fl›r.
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