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fierif Mardin, Said Nursi ‹çin Üye Yap›lmam›flt›
Cahilli¤ime verebilirsiniz: Me¤er bizim de ‘Frans›z
Akademisi’ benzeri bir bilimsel kurumumuz varm›fl...
Tam cehalet say›lmaz benimki: ‘TÜBA’ k›saltma
ad›n› tafl›yan ‘Türkiye Bilimler Akademisi’ adl› kurumun
varl›¤›ndan haberdard›m çünkü; bilmedi¤im, bu kurumun, üyeleri gözünde, ‘Académie Française’ (AF) de¤eri
tafl›d›¤›...
Hükümetin TÜBA’y› yeniden yap›land›rma çabas›
vesilesiyle patlayan tart›flmalar sayesinde bunu da ö¤renmifl oldum. Yeni tasarrufa karfl› ç›karken, ço¤unun adlar›n› ilk kez duydu¤um TÜBA üyeleri, mukayeselerini hep
AF ile yap›yorlar.
Fransa’daki akademi 1635 y›l›ndan beri faal. Frans›z dilinin koruyucusu olma görevini titizlikle yürüten
akademinin bugünkü 40 üyesi aras›nda sa¤dan-soldan
isimler bulunuyor. Simone Veil ve Valéry Giscard d’Estaign gibi siyasetçiler yan›nda anadili Frans›zca olmayan
iki üyesi de var: Assia Djebar ile Amin Maalouf...
Sözün k›sas›, AF gibi üye say›s› s›n›rl› ve üyeli¤i
kayd-› hayat flart›yla bahfleden bir kurum bile kendi içinde çeflitlili¤i sa¤l›yor.
Peki TÜBA öyle mi?
Kanun Hükmünde Kararname ile üye say›s›n› art›ran
ve üye seçimini yeni esaslara ba¤layan de¤iflikli¤e itiraz
edenlerin gözlerden kaç›rmaya çal›flt›¤› yön tam da bu.
TÜBA kuruldu¤u 1993’te iktidarda bulunan koalisyon
hükümetinin küçük orta¤› SHP’nin damgas›n› tafl›yor. Erdal ‹nönü taraf›ndan seçilip atanan üyeler, o gün bugündür, kendi çizgileri d›fl›nda temsile asla geçit vermiyorlar.

Üye olmak için konulmufl k›staslar keyfili¤e çok elveriflli çünkü; bu sebeple de nice de¤erli bilim insan› TÜBA’da yok. Kimi seçilmeyece¤ini bildi¤i için baflvurmad›¤›ndan, kimi ise baflvurdu¤u halde kabul edilmedi¤inden...
TÜBA’n›n üyeli¤e lây›k görmedi¤i pek çok uluslararas› de¤erimiz var da birini herkes tan›yor: Prof. fierif
Mardin... Konuyu sayfalar›nda tart›flt›ran gazetelerden
birine “Prof. Mardin’in seçilmedi¤i toplant›da ben de
vard›m ve üyeli¤ine karfl› oy kulland›m” katk›s› sa¤layan
bir emekli ö¤retim üyesi, ret gerekçesinin Prof. Mardin’in
Said Nursi ile ilgili kitap yazmas› oldu¤unu itiraf etmifl...
Daha do¤rusu, ele ald›¤› kiflili¤i ifllerken onun müspet ilimlerde de uzman oldu¤una dair bir ‘söylenti’yi aktarmas› yüzünden reddetmifl Prof. Mardin’in üyeli¤ini...
Prof. fierif Mardin TÜBA üyesi olamad› diye de¤erinden hiçbir fley kaybetmedi elbette, ancak Prof. Mardin ve benzeri de¤erleri üye yapmayan TÜBA, Fransa’daki ve dünyan›n baflka ülkelerindeki benzerleri gibi
sayg›nl›k ve dokunulmazl›k kazanamad›¤› için kaybetti.
Muhtemeldir ki, de¤iflimler sonras› oluflacak yeni
TÜBA, özlenen düzeyine kavuflabilir.
Zaten bu yüzden, sayg›n pek çok bilim insan›, TÜBA’n›n kap›lar›n›n genç yetenek ve bilgi sahiplerine de
aç›laca¤›ndan mutlu oldu, bu mutlulu¤unu baflkalar›na
da duyurdu.(...)
Keflke ba¤nazl›k göstermeyip üye çeflitlili¤ini kendileri sa¤lasalard›. ♦
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TÜBA’n›n Bilim Muht›ras›!
Made in Turkey seferberli¤inde, “Türkiye’de üretileni kullan” derken, nitelikli üretim için bilimsiz olmayaca¤›n› biliyoruz. Bu da bizi ülkedeki bilim üretim kurumlar›n› sorgulamaya götürüyor.
TÜBA; bunlardan biri ve flu s›ralarda bir kararname
ile gündemde. 300 üyenin 100’ünü hükümetin atamas›
söz konusu. TÜBA, t›pk› 27 Nisan Genelkurmay Sanal
Bildirisi benzer bir “muht›ra” yay›nlad› ve “e¤er bu gerçekleflirse...” tehdidiyle; kurumu fesihten alternatifini
kurmaya dek “yapt›r›mlardan” söz etti.
Sahi, TÜBA’c›lar›n iddia etti¤i gibi; siyaset ile bilim
bu kadar iç içe olmal› m›? Tabii ki hay›r!
Zaten sorun da burada... Zira buradaki bilim insanlar›m›z›n past-performans›na (geçmifl baflar›s›na) bak›nca görünen flu ki; flimdiye dek bilim de¤il, siyaset üretmifller.
TÜBA üyelerini seçerken baz› kriterler söz konusu
fakat Türkiye’nin bu en üst düzey bilim kurumunun baflar›s›n› ölçebilece¤imiz herhangi bir “performans kriteri”
yok... Neticede internet sitelerindeki muht›ra ile; “kar›flmay›n bize...” diyorlar.
Peki, bilime sayg›m›zdan “kar›flmayal›m” ama siz
de biraz bilim üretseniz? Siyaset üretmek ve iktidara k›z-

mak d›fl›nda; ülkenin baht›n› de¤ifltirecek icat, bulufl,
inovasyon, yaklafl›m ve süreç ortaya koysan›z!..
Met-Üst’ün ünlü karikatüründeki gibi; zürafa m›
klonlad›n›z, fezaya maymun mu gönderdiniz?
Sosyal bilimleri anlad›k diyelim; Yeni Anayasa için
fikriniz olmas› do¤al. Peki bu fikri, evrensel bilim kriterleriyle mi sunuyorsunuz? Ya temel bilimler? Matematik,
kimya, fizik vs.. Hangi “bilimsel üretim” yap›ld› da biz
buna “gafil” kald›k?
Asl›nda TÜBA’c›lar›n iste¤ine kat›l›yorum; TÜBA’y›
siyasetten ar›nd›rmak flart. Onlar›; varl›k sebepleri olan
“bilim üretecek” iklim için odaklamak gerekiyor. S›rf
bunun için dahi, ülkenin bilim talebini üretme ad›na Hükümetin temsilci vermesi gerekebilir.
Uzun y›llar “devlet sanatç›s›” kadrolar› için polemik
ürettik. Hangi sanat› ürettiklerini sorgulad›¤›mda, do¤du¤uma piflman ettiler beni bu sanat çetesi...
fiimdi TÜBA’n›n “bilim üretmesem de bana kar›flma” muht›ras› söz konusu... Hesap verebilirlik, en
önemli yönetiflim ilkesi olmas›na ra¤men.
Peki sizden bilim üretmeniz beklenirken kendi siyasetinize tak›l›p kal›rsan›z, “nitelikli sanayi” nas›l mümkün olacak? ♦
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