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Hükümet Dünyada Benzeri Olmayan Bir Akademi Yaratt›
baflar›yorum, yolu aç›yorum, do¤ru yol budur…
Z›rval›¤›n en üst düzeyinde bir cartlak ses yank›lan›yor, Türkiye’den dünyaya!
[...] Her fleyi ele geçirecekler ya, bilim akademisini de! Bu kararlar›yla, sadece, ülkemizde ad›m
ad›m ve bin bir zahmetle gelifltirilmeye çal›fl›lan bilimin altyap›s›n› parçalarlar!
Türkiye Bilimler Akademisi, hükümetin ald›¤›
son kararla, bilim akademisi kimli¤ini yitirdi. Bu
kimli¤iyle, uluslararas› bilim akademilerinden de
at›l›r.
fiimdi flu olacak, AKP yasas› gere¤ince: fiu s›rada Akademi, fieref üyesi 41, Asli üye 82, Asosyal
üye 17 = 140 üyeye sahip... Hükümet, Akademi’nin
üye say›s›n› ayr›ca 300’e ç›kard›¤› için, 160 üye aç›¤› do¤du! Ata babam ata! Akademinin kriterlerine
uygun bu kadar adam› nereden ç›karacaklar?!
Bunun 53’ünü iktidar atayacak, 53’ünü hempas› YÖK... 53’ünü de TÜBA üyeleri! (Etti 159,
ehh bi üyeyi de biz atar›z art›k!)
Hükümet akademiye yeni baflkan atay›ncaya
kadar pek bir fley yapamayacaklard›r. Yeni baflkan
(herhalde bellidir!) ve yeni Akademi Konseyi oluflacak (3 y›ldan fazla görev yapanlar›n yerine yenileri gelecek).
Hükümet 53 üyesini atayacak, YÖK’te 53 üyesini atayacak... Arkas›ndan, oluflacak asli üyeler
toplulu¤u da üçte bir hakk›n› kullanacak ve üye say›s› 300’e tamamlanacak! Tabii, ço¤unluk böylece
hükümetin üyelerinde olaca¤› için, Akademi’nin
seçece¤i yeni 53 üyenin de, yine iktidar yanl›lar›
aras›ndan olaca¤›n› kestirmek zor de¤il!
Zaten, yeni yasa, fleref üyelerinin genel kurulda oy kullanma hakk›n› kald›r›yor... 41 fleref üyesi, üye seçimine kat›lamayacak... Böylece iktidar
bütün Akademi’yi bir yasa darbesiyle “ele geçirmifl” olacak.
‹çine, Akademi’nin üye seçilme koflullar›na uymayan Akademik unvanl› sürü sepet insan y›¤acak..
Be¤endiniz mi?
[...] Kurulufl Yasas›’yla hükümete ba¤l› Akademi bu kadar olur!
Biri gelir, yahu bu da ne böyle, der ve k›l›c›n›
indiriverir!
Akademi ifli bitmifltir, ruhuna el fatiha! [...] ♦

yi bayramlar diyece¤im, ama bilin ki Türkiye’nin
gerçek bilimcileri bu bayram› hiç de mutlu geçirmeyecekler. “Ne olacak flimdi” sorular›n› birbirlerine yöneltiyorlar, kimi çok radikal öneriler öne
sürüyor, Akademi’den istifa edelim, diyeni var, önce tart›flal›m ve karar verelim diyen de... Kimi daha ›l›ml›, 2 bilimler akademisi yaratmayal›m görüflünde! Üyeler bayram sonras›nda toplan›p durumu
tart›flacaklar...
Konu, pazar günü yazd›¤›m›z gibi, Türkiye’nin
en seçkin bilimcilerinin önemli bir ço¤unlu¤unu
çat›s› alt›nda toplayan Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurulufl yasas›nda, hükümetin kanun hükmünde kararname ile yapt›¤› de¤ifliklik. Hükümet,
Türkiye Bilimler Akademisi’ne üye atamay› kendi
yetkisine ald›!
Yok yok, hepsini de¤il tabii, üçte birini mi desem, yoksa üçte ikisini mi! Hükümet üçte birini
kendine ay›rd›, ama köktenci mi köktenci (yoo,
köktendinci demedim!) bir tav›rla ifli sa¤lam kaz›¤a ba¤lad› ve tamam› kendi adamlar›ndan oluflan
YÖK ad›ndaki bilimin ve üniversitelerin üzerinde
demoklesin k›l›c› kurulufla da üçte bir üye atama
yetkisi verdi! Böylece TÜBA’n›n ifli, ifllevi, kimli¤i
üzerine bir çizgi çekti!
TÜBA’y›, AKP ‹ktidar› Bilimler Akademisi’ne
dönüfltürdü! AKP, dünyada olmayan türde bir bilimler akademisi yaratt› böylece!
Sordum soruflturdum, bilimin vatan› hiçbir ülke yok ki, Çin dahil(!) ABD, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, Rusya Federasyonu… Bilimler Akademisi
olsun ve oran›n üyelerini siyasi iktidar atas›n! Gülerler adama!
Bütün akademiler, kendi üyelerini kendileri seçerler. Üye seçilme kriterleri vard›r. Ya bu kriterlere uyan bilim insanlar›na öneri götürülür, ya Akademi üyeleri yeni üye önerir… Bilimin özel do¤as›
bunu zorunlu k›lar...
Yoksa, hükümetin bu kanun de¤iflikli¤inin alt›nda imzas› bulunan Doç. Dr. Abdullah Gül’ün bu
“yenili¤i”ni, bilimin flampiyonu ülkelerin hükümetleri bilmezler mi!?
Yani AKP hükümeti, akademiye üye seçimini
üstlenerek, dünyaya flunu söylüyor: Ey aptal dünya,
bugüne kadar hiç ak›l etmediniz, bak›n ben bir ilki
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