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böyle olmayaca¤› hep yaz›ld›, konufluldu. Bilim de,
bilim adam› da takdir edilmedi¤i yerden göçer. Bunu maalesef görece¤iz.
Atanacak ilk grup, emin olun en az tepki toplayacak olanlardan özenle seçileceklerdir. Apparatçikler ise yavafl yavafl yerlefltirilecektir. Hep al›flt›ra al›flt›ra.
Ben de bugüne böyle bir not düflmek istedim

iflte, -TÜBA “düflerken” ne yapt›n Engin Hocam?diye bir genç akademisyen sorarsa 20 y›l sonra,
söyleyecek bir iki sözüm olsun diye.
Umutsuzlu¤a kap›lmaya gerek yok, hiç bir dönem sonsuza kadar sürmeyecektir. Belki üçüncü
akademide tekrar bir araya geliriz, kimbilir?
Sayg›lar›mla,
Engin Umut Akkaya

Hürriyet, 2 Aral›k 2011, ‹smet Berkan

‘Korsan’ TÜBA kuruluyor: Nihayet olmas› gereken...
Bir de buna kamu fonlar›yla ayakta durmak,
kamu fonu kullanmak eklenince, bizde bir sürü
baflka yer gibi TÜBA da bir kendi çap›nda bir ‘iktidar’ oyununun parças› haline gelmifl.
Oysa flimdi, hükümete duyulan do¤al ve gerekli tepkiden hareketle çok daha sa¤l›kl›s›n›, çok daha do¤rusunu, en önemlisi ‘sivil’ini kurmak mümkün olabilecek bilimler akademisinin.
Umar›m bu kurulan yeni ‘akademi derne¤i’nde, geçmiflin hatalar› tekrarlanmaz, üye seçiminde bilimsel ölçütler kullan›l›r, her ad›mda kuruma sayg›nl›ktan do¤an bir otorite kazand›r›lmaya çal›fl›l›r ve birkaç kuflak sonra da, bugünün kurucu üyelerinin sayg›yla hat›rlanacaklar› bir gerçek
elit bilim akademimiz olur.
Kurucular› yar›n akademiyi duyuracaklar.
fiimdiden hay›rl› olsun. ♣

Matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin’den bir elektronik posta ald›m geçen gün. Bafll›¤› ‘Korsan TÜBA Bas›n Toplant›s› Duyurusu’ idi.
Hemen açt›m bakt›m, hepsi de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeli¤inden hükümetin bu
kurumu kendi emrine sokucu kararnamesi sonras›
istifa etmifl sayg›n bilim insanlar› bir araya gelmifl,
bir ‘Bilimler Akademisi Derne¤i’ kurmaya karar
vermifllerdi.
‘Nihayet’ diye düflündüm içimden. ‘Nihayet,
devletin kanatlar› alt›nda de¤il tamamen sivil inisiyatifle sayg›n bir bilim kurulu oluflturma yolunda bir ilk ad›m at›l›yor. Nihayet, olmas› gereken
oluyor.’
Bugün hükümet taraf›ndan aynen TÜB‹TAK
gibi devletin ve dolay›s›yla hükümetin politikalar›n›n uzant›s› haline getirilen TÜBA, zaten 1993 gibi görece yak›n bir zamanda kurulmufltu. Bir gelene¤i oluflmam›fl, aç›kças› son tart›flmalara kadar
pek büyük bir a¤›rl›¤› da hissedilmemiflti.
Kendi yaz›lar›mdan biliyorum, pek çok okuyucu TÜBA ismini ilk olarak son haftalarda üzerinde
ç›kan tart›flmalar nedeniyle duydu.
Belki böylesi bir kurumun kamuoyunda herkes
taraf›ndan bilinmesi de gerekmiyor ama diyelim
ad› ‘Royal Society’ ile bafllayan bilim akademilerini veya Frans›z Bilim Akademisi’ni pek ço¤umuz
daha önce duyduk.
Bunlar geçmifli yüzy›llara uzanan kurumlar.
Bizim ise maalesef böyle bir gelene¤imiz yok, olmam›fl. Olmad›¤› için de, ‘elit bilim grubu’ yak›flt›rmas› maalesef biraz kendinden menkul, biraz yak›flt›rma duruyor o kurumun üzerinde.

‹stifas›n› en son sunaca¤›n› beyan eden TÜBA baflkan›
Prof. Dr. Yücel Kanpolat

23

