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Bir Bilimler Akademisinin Do¤uflu ve Ölümü
“‹ktidar, TÜBA üyelerinin üçte birini hükümetin,
üçte birini de YÖK’ün seçmesini kararlaflt›rd›: Bir
bilimler akademisi yaln›z ve yaln›zca bilimsel k›staslarla üyelerin seçildi¤i ve ifllerin sadece ve sadece
bilimsel k›staslara göre yürütülece¤i bir kurumdur.
Bu kuruma d›flar›dan müdahaleye kalkmak bilimler
akademisinin ne oldu¤unu bilmemek demektir.”
1993 yaz›nda Çin’deki arazi çal›flmama gitmeye
haz›rlan›rken o zaman TÜB‹TAK Baflkan yard›mc›s› olan hocam ve sevgili dostum Prof. Dr. Nam›k
Kemal Pak arayarak zaman›n hükûmetinin bir Türkiye Bilimler Akademisi kurmak istedi¤ini, kanun
hükmünde bir kararnamenin haz›rland›¤›n› ve bu ifl
için de ülkenin kalburüstü bilim insanlar›ndan on
tanesinin atanarak çal›fl›lmaya bafllanaca¤›n› söyledi
ve senin bu on kifli içinde yer alman› istiyoruz dedi.
Verdi¤im cevap, yaflam›m› özetleyen kitapta
yay›nland›, onu burada tekrar edece¤im: Hocam,
dedim, böyle bir ifle kalk›flmay›n›z. Bilimin olmad›¤› yerde akademisi olur mu? Bugün birkaç üst düzeyli bilim insan›m›zla hayata geçirilecek böyle bir
akademi, bilimin ne oldu¤u bilinmeyen ülkemizde
zamanla kalitesini yitirir ve kötü niyetli insanlar›n
elinde, bilimi destekleyen de¤il, onu yaralayan bir
güç oda¤› olur. Ülkemizin tarihinde benzer olaylar
olmufltur. Bugün yap›lmas› gereken, ülkemizde bilimi destekleyen TÜB‹TAK’› daha da güçlendirerek
onun geleneklerini sa¤lamlaflt›rmakt›r. Nam›k Hoca cevaben, Ama Erdal Bey (‹nönü) çok istiyor dedi. Ben de senin bu on kifli aras›nda olman› istiyorum ki temellerimizi iyi atal›m. Ben bu temel atma
iflinin Türkiye’nin bilim çölünde anlams›z olaca¤›n› söyledikten sonra, Nam›k Bey arzu etti¤i için
görevi kabul edece¤imi söyledim.
TÜBA gerçekten sa¤l›kl› bir flekilde kuruldu ve
benim beklentilerimin tersine iyi bir flekilde geliflti,
ülkemizin seçkin bilim insanlar›n› üyeleri aras›na
seçerek onurland›rman›n da d›fl›nda, pek çok bilim
insan›na destek verdi; konferanslar düzenleyerek
bilimin ülke sath›na yay›lmas›na çabalad› ve bilhassa yurt d›fl›yla iyi iliflkiler kurdu.
Tüm bu çal›flmalar› esnas›nda titizlikle politikadan uzak durdu ve kanun hükmünde kararnamenin kendisine verdi¤i hükûmetlere dan›flmanl›k

görevini daima bas›na s›zmayan mektuplar vas›tas›yla yapt›; nadiren bas›n aç›klamalar› yay›mlad›.
Ama TÜBA bir önemli hatâ yapt›:
2003’te iktidara gelen AKP hükûmetlerinin ne
mal olduklar›, atad›klar› bürokrat ve bakanlardan
ve onlar›n yapt›klar› bilim karfl›t›, bilgisiz ve düzeysiz aç›klamalardan belli oldu¤u halde, bu hükûmetlerin bilim karfl›s›nda ald›klar› gerçek konumun fark›nda oldu¤unu ve bundan derin bir endifle duydu¤unu ne onlara bildirdi ne de halk›m›zla paylaflt›.
Bu tür faaliyetleri hep politikaya müdahale
olarak gördü ve bunun kendi görevi olmad›¤› düflüncesine saplan›p kald›.
Arada bir hükûmetin baz› iyice z›rva davran›fllar› karfl›s›nda pek alçak sesle baz› durum tesbitlerinde bulundu, o kadar. Hükûmetin alenen bilime
sald›rd›¤›n›, bunun insanl›k suçu oldu¤unu ve bir
bilimler akademisinin bu tür davran›fllar karfl›s›nda sessiz kalamayaca¤›n› hiç dile getirmedi.
Kapal› kap›lar ard›nda, bu durumun hükûmeti k›zd›rarak TÜBA’n›n aleyhine harekete geçmesine neden olaca¤› söylendi.
Aralar›nda benim de bulundu¤um baz›lar›m›z,
hükûmetin TÜBA’y› da kendi çizgileri içine er veya
geç sokaca¤›n›, bu çizgilerin bilimsel k›staslarla,
uygar bir tutumla ve ak›lc› bir felsefeyle asla ba¤daflmayacak çizgiler olmas›n›n AKP’yi oluflturan
unsurlar›n bilgi ve görgü haznesinin kaç›n›lmaz bir
sonucu olaca¤›n› dile getirdik.
Ancak her fleye ra¤men uysall›k politikas›n›n
yarar› olaca¤› san›ld›.
Bir bilimler akademisi yaln›z ve yaln›zca bilimsel k›staslarla üyelerin seçildi¤i ve ifllerin sadece ve
sadece bilimsel k›staslara göre yürütülece¤i bir kurumdur. Bu kuruma d›flar›dan müdahaleye kalkmak bilimler akademisinin ne oldu¤unu bilmemek
demektir.
Bugün AKP, ç›kard›¤› kanun hükmünde bir
kararnameyle TÜBA üyelerinin üçte birini bakanlar kuruluna, di¤er üçte birini de YÖK’e seçtirtmeyi kabul etmifltir.
Bilim akademilerinin do¤as› gere¤i, böyle bir
karar almak, ne hükûmetin, ne Cumhurbaflkan›n›n, ne YÖK’ün, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi-
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