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‹nönü’nün Uyar›lar› ve TÜBA
Erdal ‹nönü, önemli bir siyasi aktör olmas›n›n yan› s›ra kendi alan›nda dünyan›n en önde gelen bilim adamlar›ndan biri olma özelli¤i de tafl›yordu.
‹nönü, Türkiye’nin bilim alan›ndaki 300 y›ll›k
geri kalm›fll›¤›n› ve bu fark›n bir türlü kapat›lamay›fl›n›, bilgi üretilememesine ba¤l›yordu. ‹nönü,
Türkiye’nin ça¤› yakalamas›n›n ve geliflmifl ülkelere yetiflerek, önlerine geçmesinin tek yolunun bilgi
üretmek oldu¤unu vurguluyor, bilgiyi üretecek
olan bilim adamlar›na sahip ç›k›lmas›n› istiyordu.
‹nönü, bilgi üretilmesi konusunda, sahip ç›k›lmas›ndan daha da önemli olan unsurun, bilim
adamlar›n›n mutlaka ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›
oldu¤unu söylüyordu. ‹nönü’ye göre, bilgi üretebilmesi için bilim adam›n›n mutlaka ba¤›ms›z olmas› gerekiyordu.
Hükümet, 27 A¤ustos’ta Resmi Gazete’de yay›mlanan bir KHK kapsam›na TÜBA’y› da alarak,
yurtd›fl›ndaki önemli bilim adamlar›n›n bile tepkisini çeken bir düzenlemeye imza att›.
TÜBA ile ilgili de¤ifliklikleri de¤erlendirmeden
önce, bu de¤iflikliklerin yap›lma biçimini elefltirmek gerekiyor.
Ola¤an flartlarda, ola¤anüstü dönemlerde düzenleme yapmak üzere kullan›lan KHK’lara, Türkiye’de özellikle koalisyon hükümetleri döneminde
s›kça baflvuruldu. Meclis’ten düzenlemeleri tart›flmal› biçimde geçirebilen ya da bunu yapacak ço¤unlu¤a zaman zaman ulaflamayan koalisyon hükümetleri, tasar›lar› TBMM’ye sevk etmek yerine,
TBMM’den ç›kartt›klar› KHK ç›karma yetkisi ile
ülkeyi yönetmeye çal›flt›. Ancak bu dönemlerde ç›kan KHK’lar›n önemli bir bölümü, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edildi.
Ak Parti de 12 Haziran genel seçiminden hemen önce TBMM’den bakanl›klar›n yap›s›n› de¤ifltirmek üzere KHK ç›karma yetkisi ald›. Ne var ki
bu yetki, sadece bakanl›klar›n organizasyonu için
de¤il, birçok farkl› kurum ve kuruluflla ilgili düzenleme yapmak için kullan›ld›.
Hem 12 Haziran öncesi hem de sonras›,
TBMM’de kanun ç›karmak için yeterli ço¤unluktan çok daha fazla milletvekiline sahip bulunan Ak
Parti’nin, TBMM yerine KHK’lar› tercih etmesi
do¤ru de¤ildir. Hükümetin, büyük önem tafl›yan
kurumlarla ilgili de¤ifliklikleri, mutlaka özgür tar-

t›flma ortam› bulunan TBMM’de yapmas› gerekir.
TÜBA’n›n yap›s› da maalesef, bu flekilde bir
KHK ile de¤ifltirildi. TÜBA’n›n yap›s›n›n de¤ifltirildi¤i kararname ise, “G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakanl›¤›’n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname” bafll›¤›n› tafl›yordu.
Yap›lan de¤ifliklik, daha önce TÜBA Genel
Kurulu taraf›ndan seçilen ve Baflbakan’›n onay› ile
atanan TÜBA Baflkan›’n›n bundan sonra TÜBA asli üyeleri aras›ndan müflterek kararla seçilmesini,
üye yap›s› ve say›s›n›n de¤ifltirilmesini, TÜBA’da
idari görevlerde bulunmak için flart olan fleref üyeli¤i yafl›n›n 70’ten 67’ye çekilmesini, fleref üyelerinin üye seçimlerinde oy verme haklar›n›n kald›r›lmas›n› düzenliyor. En önemlisi, düzenlemeyle üye
say›s› 150’den 300’e ç›kacak olan TÜBA’da üyelerden üçte birini Bakanlar Kurulu, üçte birini YÖK,
üçte birini ise TÜBA asil üyeleri seçecek.
Yeni akademi
TÜBA üyelerinin, KHK ile ilgili bir de¤ifliklik
yap›lmad›¤› takdirde toplu olarak istifa ederek yeni bir akademi kurma karar› ald›klar› da bas›na
yans›d›. TÜBA, kararname ile getirilen yap›n›n siyasete ba¤›ml› oldu¤unu ve dünyadaki bilim akademilerinde bunun örne¤inin olmad›¤›n›, Türkiye’nin dünya bilim çevrelerinden d›fllanaca¤›n› savunuyor.
Sayg›n bilim dergilerinden Nature bile düzenlemeye kay›ts›z kalamad› ve yay›mlad›¤› haberde,
KHK ile TÜBA’n›n özerkli¤inin kald›r›ld›¤›n›, iktidara TÜBA üyelerini belirleme yetkisinin tan›nd›¤›n›, radikal de¤iflikliklerin bilim çevrelerinde flok
etkisi yaratt›¤›n› vurgulad›.
Buna karfl›l›k, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, düzenlemelerin TÜBA’y› daha
da özgürlefltirece¤ini, bilim adamlar›n› daha ba¤›ms›z hale getirici oldu¤unu savunuyor. Ergün,
özerkliklerin, özgürlü¤ün en büyük k›s›tlay›c›s›
olabildi¤ini de söylüyor.
Ancak söz konusu bilimsel özgürlük oldu¤unda,
bilim adamlar›n›n, hangi ortamda daha rahat çal›flabileceklerine yönelik sözlerine kulak vermek gerekiyor. Hükümet, böylece, dünyaca tan›nm›fl, sayg›n
bir bilim adam›n›n, rahmetli ‹nönü’nün tarihsel öneme sahip uyar›lar›n› da dikkate alm›fl olacak. ♦
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