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AKP’nin TÜBA Karar›na Tepki
ruz. (Di¤er bilim örgütlerinin de bizim endiflelerimizi paylaflaca¤›n› bildi¤imiz için bu mektubu kendi web sayfam›zda yay›ml›yoruz.)
Bu mektup ile sizlerin kayg›lar›m›z› anlayaca¤›n›za içtenlikle inan›yoruz; bu karar› iptal edece¤inizi ve TÜBA’y› güçlendirip destekleyece¤inizi umuyoruz. Sa¤l›kl› ve ba¤›ms›z bir bilim akademisi,
Türkiye’de iyi bilimin yap›lmas›na ve bunun getirece¤i avantajlardan yararlanmas›na yol açacakt›r.
Halk›n iyili¤i ve toplumsal denge için uluslararas› bilim insanlar› ve akademisyenler olarak –yasal, ahlaki, bilimsel normlar dahilinde- özerkli¤in
bilimin (akademiler ve üniversitelerde) uygulanmas›nda ve kültüründe gerekli oldu¤una inan›yoruz.
Yasal ve sayg›n tüm ulusal akademiler ba¤›ms›zd›r.
Üyelerini bilimsel baflar›lar›na göre seçer; mali kaynaklar›n› ihtiyaçlara göre da¤›t›r; nesnel, yans›z bilimsel fikirler sunar; dini ve siyasi etki ve inan›fllardan ba¤›ms›z kalmaya özen gösterir.
Türkiye’nin, ba¤›ms›z TÜBA’n›n yoluna devam edece¤ine iliflkin uluslararas› bilimsel toplulu¤un sayg›s›n› ve kabulünü hak etti¤ine ve ihtiyac›
oldu¤una fliddetle inan›yoruz.”

Dünyada çok say›da akademiyi temsil eden bir kurulufl olan Human Rights Network of Academies
and Scholarly Societies Baflbakan’a hitaben yazd›¤›
bir mektupta TÜBA’n›n Türk hükümetinin ç›kartt›¤› son kararnameyle yeniden flekillendirilmesine
karfl› ç›k›yor ve akademinin yeniden özerkli¤ine
kavuflturulmas› gerekti¤ini belirtiyor. Bu mektup
Baflbakan’›n d›fl›nda Cumhurbaflkan›’na, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan›’na da gönderildi¤i gibi,
kurumun sitesinden dünya kamuoyuna aç›klanm›fl
durumda. Human Rights Network of Academies
and Scholarly Societies, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi taraf›ndan tan›nan haklar› fliddetli bir
biçimde bask›lanan bilim insanlar›na, ö¤retim görevlilerine, mühendislere ve sa¤l›k sektörü mensuplar›na yard›mc› olmak amac›yla kuruldu. Ulusal
akademilerin ve akademik kurulufllar›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve özerkli¤ini korumak için dayan›flma içinde
olan kurulufl, kurumsal insan haklar› fark›ndal›¤›n› oluflturmak ve bu yöndeki çabalar› desteklemek
amac›n› güdüyor. Kurulufl, ‹nsan Haklar› Sekreterli¤i’nin dikkatlerine getirdi¤i vakalara ve sorunlara
dünya çap›nda bir iletiflim a¤› üzerinden müdahale
etme hakk›na sahip.
6 Eylül tarihli mektupta flöyle deniliyor:
“Say›n Baflbakan,
Bizler, dünyadaki ulusal akademi ve akademik
kurulufllar›n oluflturdu¤u bir yap›y›z. Üyelerimizin
pek ço¤u Türkiye Bilimler Akademisi ve sayg›n
üyeleri ile birlikte uzun y›llar çal›flm›flt›r. Mali ve
idari bir özerklik içinde hareket eden TÜBA’n›n
büyük bir sorumluluk içinde Türkiye’deki bilimsel
çal›flmalar› nas›l destekledi¤ini, bilimsel öncelikleri
nas›l belirledi¤ini, bilim politikalar› için nas›l öneriler verdi¤ini ve Türk hükümetlerine bilimle ilgili
yasalarda yap›c› de¤ifliklikler için nas›l yol gösterdi¤ini izledik. Bütün bu çabalar›n arkas›ndaki ülkü, Türkiye’yi gerçek bir ‘bilim toplumu’ düzeyine
ç›kartmakt›r.
Kuruluflumuzun yükümlülüklerinden biri de
ba¤›ms›zl›¤› tehdit alt›nda olan kardefl akademileri
desteklemek oldu¤u için, bu mektubu yaz›yoruz.
Son hükümet kararnamesi ile TÜBA’n›n yeniden
flekillendirilece¤ini ve bu flekilde ba¤›ms›zl›¤›n› yitirece¤ini büyük bir üzüntü ile ö¤renmifl bulunuyo-

Tepkiler
Science dergi grubunun bilim politikas› konusundaki son haberlere ve analizlere yer veren ScienceInsider isimli internet gazetesi, Martin Enserink
imzas› alt›nda TÜBA ile ilgili son hükümet kararlar›na iliflkin geliflmeleri yazd›. Yaz›da özetle flöyle
deniyor:
Türkiye Bilimler Akademisi, Türk hükümetinin
kurumu ele geçirmeye yönelik giriflimlerine direniyor. 27 A¤ustos tarihinde hükümetin ç›kartt›¤› bir
kararnameyle üyelerin ço¤unlu¤unun d›flar›dan seçilmesinin ve baflkan›n›n tayin edilmesinin yolunu
açarak akademinin özerkli¤ini elinden alm›fl oldu.
Prof Kanpolat hükümetin bu kararnameyi ç›kartmas›n›n alt›ndaki neden hakk›nda flu yorumu
yap›yor: “Bence hükümetin akademiyi susturmak
istemesinin nedeni evrim gibi baz› hassas konulardaki faaliyetlerini engellemek de¤il. Tersine, hükümet kurumlar›n tümünü kendine ba¤lamak ve içlerine s›zmak istiyor. TÜBA bu kurumlar›n sonuncusuydu.” ♦
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