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nin, ne de herhangi bir baflka kurum veya kiflinin
haddidir.
Öyle olsa, yani bu kiflilerin veya kurumlar›n
böyle bir bilimsel ehliyetleri olsa, zaten akademi
onlar› içine alm›fl olurdu. Almad›ysa, bu ehliyetleri yok demektir. Bu, imtihandan çakan ö¤renciye
hükûmet karar›yla diploma vermeye benzer, YAN‹
YAPILAMAZ.
Iktidar üyeleri o kadar bilgisiz, o kadar dünyadan bîhaber, o kadar az görgülüdürler ki, yapt›klar› iflin yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n›, dünyay›
güldürerek Türk biliminin sayg›nl›¤›n› befl para
edece¤ini dahî görememektedirler.
Bunlar, o yere gö¤e koyamad›klar› Osmanl›y›
bile bilmezler:Mehmed Emin Âli Pafla, Encümen-i
Dânifl’e seçilince ne demiflti? Bizi (yani devleti) bu
ifle kar›flt›rmay›n. Biz bu iflin tabiat›n› bozar›z.
Hat›rlayal›m: Encümen-i Dânifl oniki sene bile
yaflamad›. Ha AKP istedi¤i karar› al›r, TÜBA’y› istedi¤i hâle getirir, ama içindeki gerçek bilim insan-

lar›na bunu kabul ettiremez, dünyaya hiç kabul ettiremez.
K›sa zamanda TÜBA, dünya akademiler birli¤inden at›l›r ve Türkiye s›k s›k bafl›na geldi¤i gibi
anlams›z bir kendin piflir kendin ye oyununa geri
döner, dünyan›n maskaras› olur, Encümen-i Dânifl
facias› da birbuçuk yüzy›l sonra tekrar sahnelenir.
Çin Halk Cumhuriyeti, benzer bir ç›lg›nl›¤›
Kültür ‹htilâli denen o toplumsal isteri esnas›nda
yapmaya kalkm›flt›. Neticesi neredeyse Çin’in tafl
devrine dönmesi oldu, Deng Xiaoping ve arkadafllar› bu faciay› zor durdurdular, sorumlular›n› ç›kmamak üzere hapse t›kt›lar.
Hodri meydan, AKP istedi¤ini yaps›n. Neticesini hep beraber seyredece¤iz. Bu barbarca politikadan geriye vah Türkiye’ye diyecek uygar, bilgili,
görgülü insan›m›z kal›r m›, onu da tarih tayin eder.
Hiçbir ak›l unsurunun geçerli olmad›¤› toplumlara ne denir? Onu geçenlerde yazm›flt›m: T›marhaneye hofl geldiniz! ♦
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TÜBA, Antidemokratik Dönüflümün Simgesi
TÜBA’y› tan›mamal›
TÜB‹TAK, halihaz›rda hükümete yak›nd›.
fiimdi bu iliflki güçlendirildi ve kurumsallaflt›r›ld›.
Enstitülerin ulusal akademilere ba¤land›¤› Sovyet
modeli gözden düfltü. Hükümet TÜBA’n›n üyelerine kar›flmak ile büyük bir hata yapt›. Her demokratik ülkenin ba¤›ms›z bilimsel tavsiye sa¤lamas›
için ba¤›ms›z akademilere ihtiyac› var. Ancak bu
hükümet uzmanlar›n ö¤ütlerine hiç sayg› göstermiyor. Bu karar›n›n ak›ll›ca olup olmad›¤›na dair bilim toplumuna, hatta muhalefete bile dan›flmad›.”
Nature, flu sat›rlarla, kararnameye “Bu karar
kabul edilirse TÜBA dünya bilim camias›ndan d›fllan›r” diyen akademi üyelerinin endiflelerinin yersiz olmad›¤›n› gösteriyor: “Akademi, karar› iptal
etmesi için Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’e baflvuruyor. Tüm dünyadaki akademiler de Gül’e yazmal›.
Birçok TÜBA üyesi e¤er bu giriflim baflar›s›z
olursa istifa etmeyi düflünüyor. Bu hareketleri do¤ru olacakt›r. Bu noktada, akademilerin uluslararas› kurulufllar›, art›k kendini yönetme ve üyelerinin
sadece bilimsel erdeme dayal› olarak atanmas› kriterlerini yerine getiremedi¤i için TÜBA’y› resmi
olarak tan›mad›¤›n› aç›klamal›.” ♦

Dünyan›n en sayg›n bilim dergilerinden Nature, AK Parti hükümetinin TÜBA ve TÜB‹TAK
“operasyonu”nu elefltirdi ve “Türk hükümeti akademik özerkli¤i afl›nd›r›yor” diye yazd›.
Dünyan›n en sayg›n bilim dergilerinden olan ‹ngiltere merkezli Nature, AK Parti hükümetinin kanun hükmünde kararname ile Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) üye atama yetkisi almas›n› baflyaz›s›na tafl›d›. Tüm dünyadaki bilim insanlar›n› ‘Türk
hükümetinin akademik özerkli¤i afl›nd›rma çabalar›n›’ protesto etmeye ça¤›ran Nature, “TÜBA, dünya sahnesinde küçük görünebilir. Ancak, akademi,
dünya politikas›nda önemli yer tutan bir ülkede yaflanan genel antidemokratik dönüflümün simgesidir.
Bu elegeçirmeye meydan okunmal›” diye yazd›.
Ünlü bilim dergisinin ‘Tam bir Türk darbesi’
adl› baflyaz›s› özetle flöyle:
“Türk hükümeti ola¤and›fl› bir bilimsel darbe
gerçeklefltirdi. Türkiye’nin iki ana bilim kurumu
üzerinde kendisine daha s›k› kontrol sa¤lad›. TÜBA’n›n yönetimi o kadar de¤ifltirildi ki art›k bir
akademi olarak bile görülmeyebilir.
Bu hareket, Türk bilim insanlar›n› flaflk›na u¤ratt›. Bu, Türk toplumu için de bir alarm zili olmal›.
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