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TÜBA Dünya Bilim Camias›ndan D›fllan›r
Hükümetin, bir kanun hükmünde kararnameyle
Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) üye seçimi ile
ilgili ald›¤› yeni karara tepkiler sürüyor. Üyelerin üçte
birini hükümet, üçte birini ise YÖK’ün seçecek olmas›na tepki gösteren TÜBA üyeleri, “Bu karar kabul edilirse TÜBA dünya bilim camias›ndan d›fllan›r” dediler.
TÜBA üyelerinin bu konudaki düflünce ve de¤erlendirmeleri flöyle:
Prof. Dr. Ayfle Erzan (TÜBA Asli Üyesi-Fizik):
“Akademi tan›m›na uymuyor bu getirilen düzenleme.
Böyle akademi olmaz. Böyle bir düzenlemeyi, iflgüzarl›ktan m›, bilgisizlikten mi, afl›r› bir kontrol iste¤inden
mi getiriyorlar bilmiyorum. Neticede tüm özerk yap›lar› ortadan kald›rma gayreti mi, insan anlamakta zorlan›yor. Böyle bir akademide do¤rusu çal›flmak istemem.
Türkiye’de bilimsel araflt›rmalar›n teflvik edilmesi,
gençlerin bilimsel mesleklere yöneltilmesi için çaba gösteren birçok kurulufl vard›r; TÜBA da bunlardan biri ve
çok etkin bir kurulufl. Dünyan›n hiçbir yerinde, üyelerin hükümet ya da akademi d›fl›ndan, herhangi bir kurum taraf›ndan atanmas› diye bir uygulama yok. Bilim
akademileri kendi üyelerini mevcut üyeleri taraf›ndan
seçiyorlar. Buna kimse kar›flam›yor. En az 400 y›ll›k bir
gelenek. Bu gelene¤in sürmesinin çeflitli nedenleri var.
O ülkenin politik güçlerinden, birtak›m çevrelerden ba¤›ms›z olmalar›, onlara baflka türlü bir sayg›nl›k getiriyor. Ve ülkelerini uluslararas› düzeyde bu flekilde temsil ediyorlar. Bunun getirdi¤i ayr›cal›klar var. Hükümet
bilim adam› atarsa, o atad›¤› insanlara da yaz›k bence.
O atanacak insanlar›n içinde de de¤erli bilim insanlar›
vard›r. Hükümetin emriyle bir akademi üyeli¤ine atanmak bence onur k›r›c› bir fleydir.”
Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu (TÜBA Asli Üyesi Matematik): “Dünyada birçok ülkede bilim akademileri var, hatta baz› ülkelerde birkaç tane var. Örne¤in
‹ngiltere’deki Royal Society, Nobel ödüllerini veren ‹sveç Kraliyet Akademisi gibi. Bu akademilerin bafll›ca
özelli¤i özerk olmalar›, tarafs›z ve güvenilir olmalar›.
Türkiye Bilimler Akademisi, son kanun hükmündeki
kararnameye göre böyle bir özerkli¤e sahipti. Biz de
zaman zaman üye seçimleri konusunda kendi özelefltirimizi yapar›z. Yanl›fl da yapm›fl olabiliriz. Ancak üyelerin hükümet veya YÖK, veya herhangi bir akademi
d›fl›ndaki bir kurulufl taraf›ndan seçilip atanmas› bir
bilim akademisinde olmayacak bir fleydir. Korkar›m
TÜBA e¤er bu son al›nan karar uygulan›rsa, dünya bilim camias›ndan d›fllan›r. Biz bu endifleyi ciddi olarak
tafl›yoruz. Ve flimdiye kadar baflka ülkelerdeki bilim

insanlar›ndan gelen, akademilerden gelen resmi tepkiler bu endiflemizi daha da art›rmakta.”
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç (TÜBA fieref Üyesi-Sosyal Antropoloji): “TÜBA akademik kurulufllar içinde
özerk statüsünü koruyan tek kurumdu. Özerklik, akademik özgürlü¤ün hukuki güvencesidir. Biz TÜBA’da
buna sahiptik, bu özgürlü¤ü yafl›yorduk. Yani yöneticilerimizi kendimiz seçiyorduk, bütçesini hükümet veriyordu. Buna flimdi son verildi. Üçte birini hükümet,
üçte birini YÖK tayin edecek. Birkaç sene sonra bütün
üyeler siyasi erk taraf›ndan tayin edilmifl olacak, yani
bir bak›ma devlet memuru olacaklar. Akademik kimlikleri olabilir ama siyasetin be¤endi¤i akademisyenler
olacaklar. Bu da özerkli¤in sonudur.”
Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› (TÜBA Asli ÜyesiPsikoloji): “Karara üzüldüm ve yanl›fl buldum. Bu karardan önce TÜBA yönetimiyle, baflkan›yla, üyeleriyle,
konseyiyle konuflulmas› yararl› olurdu. Ancak bu yap›lmam›fl ve birdenbire böyle bir emrivaki yap›lm›fl. fiöyle
ki, bir bilim akademisi, bilimsel liyakata göre üye seçer.
Akademi demek için böyle olmas› gerekir. Bütün dünyada bu böyledir. Üçte biri hükümet, üçte biri YÖK taraf›ndan atanmas› kabul edilemez. Bu bilimsel liyakattan ç›kar, baflka kriterlerin kullan›lmas› haline gelir. Bu
da akademiyi akademi olmaktan ç›kar›r. Bu kanun
hükmünde kararname uygulamaya konursa, TÜBA
dünyadaki bütün akademik kurulufllardan ç›kar›l›r.”
Prof. Dr. Yücel Kanpolat (TÜBA Baflkan›-T›p):
“Dünyadaki akademilerde olmazsa olmaz baz› kurallar vard›r. Bir tanesi kendi baflkanlar›n›, üyelerini kendileri seçmeleridir. ‹kincisi akademinin devletten, sanayiden ba¤›ms›z olmas› flartt›r. Bu ba¤›ms›zl›k gereklidir. Devlet, ‘Ben paray› veririm, ben denetlerim’ dememelidir. Biz bunu hep söylemeye çal›flt›k ve savunduk.
Biz ›smarlama bir fley yapamay›z. Bize telkin olamaz.
Araflt›rmalarda flu sonucu bulaca¤›z diye yola ç›kamay›z, bilimde kurgulamak yoktur. Bizim ba¤›ms›z olmam›z onun için gereklidir. Yanl›fl da yapabiliriz, yanl›fl›
da savunabiliriz ama en önemlisi bizim özgür olabilmemizdir. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Biz yönetim olarak bir emrivakiyle karfl› karfl›ya kald›k. Bu karar al›n›rken bize hiç dan›fl›lmad›, fikrimiz al›nmad›.
Dünyadan tepkiler gelirse bunu anlatmakta zorlanabiliriz. Sizden önce Science dergisinden arad›lar. Onlara
ne diyece¤imi düflünmek zorunda kald›m. fiu ana kadar sonucu beklemeden Hacettepe’den Prof. Dr. Çi¤dem Altay adl› bir fleref üyemiz istifa etti.” ♦
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