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TÜBA Sayg›nl›k Kazanamad›, fiimdi de Bitirilmek ‹steniyor
r›ca TÜBA’n›n her y›l en az belli say›da aday› üyelik için ele almas› gerekti¤i yasal hükme ba¤lanabilirdi. Yeni düzenlemeyle TÜBA’n›n temel
bilimlerde enstitüler kurabilmesi de
mümkün hale geliyor. Bu düzenleme tek
bafl›na olumlu say›labilecekse de, bu enstitülerin özerkli¤ini kaybetmifl bir kuruluflun çat›s› alt›nda nas›l iflleyece¤i kafalarda ciddi soru iflaretleri do¤uruyor.”
TÜBA’n›n baflka bir üyesi Sabanc›
Üniversitesi’nden Astrofizik uzman› Prof.
Dr. M. Ali Alpar ilgili bakana gönderdi¤i mektupta flu uyar›lar› yap›yor: Bilim insanlar›n›n çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi sadece say›sal
kriterlere dayanmaz. Esas de¤erlendirme nicelik
de¤il nitelik üzerinden olmal›d›r. Bilimsel de¤erlendirmeleri, siyasiler de¤il sadece uzman bilim insanlar› yapabilir. Akademilerin kendi üyelerini seçmeleri bu yüzden olmazsa olmaz kofluldur.
Alpar, yaln›z siyasiler de¤il bilim adamlar›nca
da iyi anlafl›lmas› gereken flu önemli hat›rlatmay›
da yap›yor: “‹deolojik yaklafl›mlara karfl› esas durufl, hiçbir ideolojik, siyasi veya dini liderin yarg›
ve kararlar›n›n yan›lmazl›k tafl›mad›¤›d›r. Bilim,
felsefe ve tasavvufla, yöntemleri çok ayr› da olsa,
dünyan›n zahiri ve bat›ni görünüflünün ayr› olabilece¤i, ‘gerçe¤i’ bulmak için sürekli bir aray›fl gerekece¤i noktalar›nda benzeflir. Dünya ile ilgili bilgiyi hiçbir otorite, peflinen, kerametle veya bir kitab›
yorumlayarak bilemez. Halk›n ve halktan en çok
oy da alm›fl olsalar, iktidarlar›n da bilgi ifllerine ihtiyaçlar› vard›r. Demokrasilerde ihtisas alanlar›nda
ba¤›ms›z karar verebilen kamu kurumlar› bu yüzden önemlidir.”
TÜBA bugüne kadarki performans› ile gereken
sayg›nl›¤› kazanamam›fl olabilir. Ne var ki, zaaflar› siyasi müdahalelerle de¤il, ancak toplumdan ve
içinden gelen elefltiriler ile giderilebilir. Umar›m
TÜBA ile ilgili KHK düzenlemesi, TÜBA üyelerinin
görüflleri de al›narak de¤ifltirilir ve kurumun özerkli¤i korunur. Say›n Cumhurbaflkan›, bu konuda
devreye girebilir ve girmelidir. ♦

Çeflitli alanlarda bilimin ilerlemesine katk›da
bulunan bilim insanlar›n› onurland›rmak amac›yla
1993’te kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ne yaz›k ki gereken sayg›nl›¤› kazanamad›.
Bunun temel nedeni, laikçi-vesayetçi
zihniyete ba¤l› akademisyenlerin hakimiyeti alt›nda kalmas›. Bu yüzdendir ki
TÜBA, Türkiye’de sosyal bilimlere en
büyük katk›y› yapm›fl, yaflayan birkaç
isimden biri olan Prof. Dr. fierif Mardin’in üyeli¤ini üç kez reddetmek gibi bir
büyük zül ve utanç ile malul kald›. fiimdi de, bir ölçüde “laikçi-vesayetçi” bir kurum olarak temayüz
etmesinin etkisiyle, hükümetin h›flm›na u¤ruyor.
27 A¤ustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 651 say›l› KHK ile yepyeni bir TÜBA kuruluyor. KHK bu haliyle uygulanacak olursa, bunun Türkiye’de Bilimler Akademisi’nin sonu demek olaca¤› muhakkak. fiöyle ki dünyan›n her yerinde bilim akademileri, bilim insanlar› taraf›ndan
oluflturulan, hükümetlerden ba¤›ms›z kurulufllard›r. Kimin üye olabilece¤ine sadece ve sadece bilim
insanlar›n›n kendileri karar verir. Oysa KHK ile
oluflturulmak istenen TÜBA’n›n üyelerinin üçte birini Bakanlar Kurulu, üçte birini YÖK, ancak üçte
birini akademi üyelerinin kendileri seçecek. Böylelikle TÜBA özerk bir kurum olmaktan ç›k›p, yeni
bir tür vesayet kurumuna dönüflecek; anlam›n› ve
ifllevini tamamen yitirecek. Oysa TÜBA’n›n özerk
bir kurulufl olarak yaflamas› ve amac›na hizmet etmesi gerekir.
TÜBA üyelerinden, Sabanc› Üniversitesi eski
rektörü Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu flöyle diyor:
“TÜBA’n›n kuruluflundan bu yana üye seçimlerinde elefltirilecek yanlar zaman zaman ortaya ç›kt›,
bilimsel liyakat d›fl›nda ideolojik veya siyasal faktörlerin seçim sonuçlar›na etki yapt›¤› görüldü. Bu
gibi durumlar hem akademi içinden hem de d›fl›ndan ciddi elefltiriler ald›. TÜBA’n›n üye seçim sistemine dokunmadan üye seçimlerinde sadece ve sadece bilimsel liyakate bak›laca¤›; siyasi, dini, etnik
köken, ideolojik nedenlerin rol oynamayaca¤›, ay-
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