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AKP’nin En Büyük Hatas›: Yeni TÜBA
Bilim müdüriyete gelmez. Gelseydi insaniyet
ma¤aradan ç›kamazd›.
ÜÇ: ‹ktisadi
Türkiye’de ciddi bir sermaye birikimi yok. Petrol gibi büyümede kullan›labilecek para eden bir
do¤al kayna¤› da yok. Sömürgecilere has, Bat›’n›n
yiye yiye hâlâ bitiremedi¤i bir rant› da yok. Tek
flans› iyi organizasyonla idari maliyeti düflürmek ve
bilimsel geliflmeyle art› de¤er üretimi yüksek bir
ekonomi kurmak. ‹dareye bilimin müdüriyetini
ba¤lay›nca organizasyondan kal›yorsunuz zaten.
Üzerine bilim insanlar›n› itip kak›nca, oradan iktisadi geliflmeye tercüme edilecek bulufl, icat gelmez.
Bilim insan› her zaman daha özgür oldu¤u yerde
çal›fl›r.
Türkiye bilim dünyas› bu yanl›fl karar› sineye
çekecek onursuzlukta de¤il. TÜBA Türkiye’nin en
prestijli kurumu. Ülkemizin tek akademisi. Dünyada bizi temsil eden, küresel bilimsel platformlar›n
yöneticilerinin üyesi oldu¤u özel ve özerk bir kurum. TÜBA bu özelli¤ini yitirince akademi üyelerinin orada duraca¤›n› hiç sanm›yorum. Kendisi de
akademisyen olan Cumhurbaflkan›’yla görüflecekler. Bu hatadan dönülmesi için yard›m›n› talep edecekler.
E¤er sonuç al›nmazsa yap›lacak aç›kt›r. Özerklik tavizsiz bir hassasiyetle korundu¤u zaman sahip
olunan bir fleydir. TÜBA üyeleri taviz verirse Türkiye bilim dünyas›na karfl› en büyük zarar› verirler.
E¤er hükümet bu yanl›fl›ndan dönmezse, yap›lmas› gereken, hükümet ferman› için bilim insanlar›n›n
hükümet kap›s›nda s›raya girmeyip kendi özerk
akademilerini kurmalar›d›r. Gerçe¤in peflinde olmak gibi etik ve erdemli bir amaca sahip bilim insanlar›, bunu yapmalar› için en önemli koflul olan
bilimsel özerkli¤i savunma konusunda korkak
davran›rlarsa, karanl›¤› ayd›nlatma konusunda,
bilinmeyenin üstüne gitme meselesinde güvenirliklerini yitirirler. ‹leride “Ben o günlerde nas›l davrand›m” diye düflünürken, torunlar›na anlatmak
için güzel bir f›rsat var ellerinde. ‹yi kullananlar›
sayaca¤›z. Sinip eyvallah diyenleri ö¤rencilerimize
anlataca¤›z. En az›ndan, Türkiye nas›l kaybetti,
onu ö¤renirler... ♦

Siyasetin özerkli¤ini tesis etme süreci ironik.
Asker siyasi alandan çekilirken, siyasetçi ehil olmad›¤› alanlarda söz sahibi olmak istiyor.
AKP döneminde Türkiye’de olumlu olumsuz
birçok fley oldu. Memleket aç›s›ndan en önemli geliflme, ordunun siyasetten uzaklaflt›r›lmas›. Art›k
yaln›zca siyasetin ehli olanlar ve seçimle iflbafl›na
gelenler ülkeyi yönetecek. Askeri birikimi olanlar
askeri olmayan konulara kar›flamayacak. Siyasetin
özerk alan›n›n korunmas› AKP’nin baflar› hanesine
yaz›lacak.
Ancak siyasetin özerkli¤ini tesis etme süreci
garip ve üzücü bir ironiye sahip. Asker siyasi alandan çekilirken, siyaset her yere giriyor, siyasetçi
ehil olmad›¤› alanlarda söz sahibi olmak istiyor.
Hükümet 27 A¤ustos’ta ç›kard›¤› bir kanun hükmünde kararnameyle bilim dünyas›n›n özerkli¤ine
büyük bir darbe vurdu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyelerinin üçte birini kendisi, üçte birini
neredeyse kendisinin seçti¤i YÖK ve kalan›n› TÜBA seçecekmifl.
Yani TÜBA’ya kimin girece¤ini bakanlar belirleyecekmifl. Bence bu, AKP’nin flimdiye kadar yapt›¤› en bariz, en korkunç, sonuçlar› en vahim hata.
Üç nedeni var.
B‹R: Siyasi
Asker siyasete kar›flmaktan kendi iflini yapam›yor, derdik. fiimdi hükümet baflkalar›n›n ifline kar›flmaktan kendi iflini yapamayacak. Yürütmeye
ehil olmad›¤› ve baflka tür bir uzmanl›k gerektiren
iflleri y›kmak, torba yasalarla sorumluluk torbas›n›n içine elinin yetiflti¤i her fleyi atmak yürütmeyi
yaya b›rak›r. Genel idareyi zay›flat›r.
‹K‹: Bilimsel
Bilimsel geliflmenin ilk ve en önemli koflulu
olan ve yaln›zca ve yaln›zca bilimsel kriterlere göre
koordine edilmesi gereken alana siyaset girerse sonuç hüsran olur. Ad›nda ‘bilim’ olan bir bakanl›¤›n kuruldu¤u bu günlerde bilimsel üretime darbe
vurmak tam bir skandal. Türkiye’nin en prestijli
kurumunu küstürmek, bilim insanlar›na “Siz kendiniz bu ifli yapamazs›n›z, biz siyasetçiler kimi nereye seçece¤inize karar veririz” demek, bu insanlar› bu ülkeden de bilimsel üretimden de uzaklaflt›r›r.
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