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Bakan Nihat Ergün’e Mektup
Say›n Nihat Ergün, Bilim, Teknoloji ve Sanayi
Bakan›
TÜBA’n›n yeni KHK ile yap›land›r›lmas› ile ilgili aç›klamalar›n›z› okudum. Bu yap›n›n TÜBA
için daha iyi olaca¤› düflüncenizin baz› temel yan›lg›lara dayand›¤›n› bu aç›k mektupla ifade etmek istiyorum.
Bilim insanlar›n›n yapt›klar› ifllerin de¤erlendirilmesi sadece say›sal kriterlere dayanmaz. Yay›n
ve at›f say›lar› bilim disiplinleri aras›nda farkl›l›klar gösterir. Meselâ felsefe, tarih, sosyal bilimlerin
birçok alan›, matematik, teorik fizik daha az yay›n
ve at›f al›nan alanlard›r. Buna karfl›l›k klinik t›p,
kimya, deneysel fizik ve mühendisli¤in birçok dallar›nda, yani daha çok uygulamal› alanlarda yay›n
ve at›f say›lar› yüksektir. Rutin uygulamalar› rapor
eden yay›nlarla çok at›f almak da mümkündür. Bazan çok kiflinin katk›s› ile yap›lan çal›flmalar yüzlerce yazarl› makalelerle duyurulur ve bu ekipteki
herkes ufak katk›lar karfl›l›¤›nda çok say›da at›f
al›rlar. Ayn› yollarla yüksek h-indekslerine ulafl›labilir. Ve tersine, çok az ama çok de¤erli yay›nlar›
olan bilim insanlar› da vard›r. K›sacas› esas de¤erlendirme nicelik de¤il nitelik de¤erlendirmesi olmal›d›r. Bir bilim insan› dünya bilimine hangi yeni
fikirleri katm›flt›r? Bilimsel de¤erlendirmelerin esas
noktas› budur.
Say›sal indekslerle, mekanik ölçütlerle asl›nda
ciddi bir fikir katk›s› olmayan insan akademiye seçilebilir, bilim dünyam›z› ve gençlerimizin araflt›rmac› ve akademisyen olarak yetiflmesini yönlendirmeleri beklenir. Öte yandan köflesinde çal›flan, bilime çok da de¤erli katk›lar› olan bilim insanlar› da
at›flar› olmad›¤› için (tam sizin de kayg› duydu¤unuz flekilde) Akademi d›fl›nda kalabilirler. Yay›n ve
at›f say›lar›n›n yüksek olmas› çok zaman gerçek
de¤erle örtüflebilir. Ama gerçek bilimsel de¤erin terazisi say›lardan ibaret de¤ildir. Say›lar eksik ve flafl›rtabilen bir terazidir.
Bilimsel de¤erlendirmeleri o alanda uzman bilim insanlar› kiflinin yaz›lar›n›, makalelerini okuyarak, bilerek yapabilirler. At›flar› az olan ama eseri
de¤erli olan bilim insanlar›n› da hem ülkemizde

hem de bütün dünyadaki meslekdafllar› bilirler.
Akademilerin kendi üyelerini seçmeleri iflte bu yüzden ciddi akademiler için tek akademi olma k›stas›d›r. Bir fizikçinin, bir tarihçinin, bir sosyologun,
bir biyologun ne yapt›¤›n›, ne yenilik getirdi¤ini
ancak ayn› disiplindeki bilim insanlar›, aralar›nda
tart›flarak de¤erlendirebilirler. Akademiler ve bizim TÜBA ço¤u zaman seçimlerinde do¤ru kararlar vermifllerdir. Az say›daki yanl›fl karar da muhtemelen o disiplindeki uzman bilim insanlar›n›n
tavsiyelerinden uzaklafl›ld›¤› zaman ortaya ç›kar.
Say›sal kriterlerin ötesinde, eserleri okuyup de¤erlendirmeye dayanan bir seçimi hükümet organlar› nas›l yapacak? Bütün bilim disiplinlerinde ayr›
ayr› bir vukuf ve ihtisas hangi hükümette veya bürokraside olabilir? O zaman hükümet TÜBA üyelerini seçerken TÜBA’ya baflkan atarken kime dan›flacak? YÖK’ün Akademi üyelerinin üçte birini
seçmesi zaten ayn› temeller yüzünden kabul edilemez bir durum. Akademi üyeleri en seçkin, ideale
yaklaflmaya çal›flan bir örnek grup olmal›yken hiyerarflik bir yap›ya sahip YÖK ile veya mesela tüm
üniversite üyelerinin oy kulland›¤› ‘demokratik’ (!)
bir seçimle akademi üyeleri seçemezsiniz. Bu bir liyakat de¤erlendirmesi olmaz, merkezci veya popülist, ama farkl› kriterli bir seçim olur. Her halükârda, niyet ne olursa olsun, böyle bir seçim usulü
herhalde adaylar›n eserlerini okuyup de¤erlendirmeye dayanmayacakt›r. Akademilerin seçimlerinde nadiren yanl›fllar olabilir, do¤ald›r. Oysa bilimsel çal›flmalar› okuyup de¤erlendirme imkânlar› olmayan makamlar›n yapaca¤› seçimler ço¤u zaman
yanl›fl olacakt›r.
Siz hakl› olarak ve samimiyetle böyle olmad›¤›n› söyleseniz bile, yaln›z sizin partiniz ve hükümetiniz için de¤il, her zaman, seçmenlerden, bürokrasiden talep ve telkinler gelir. Size ve hükümete kendilerini seçmeniz için, kabar›k say›sal verilerle dolu dosyalarla, beni seçmediler diye ma¤duriyet
söylemleri ile gelenler olabilir. Bu düzenlemelerin
kendileri, kurumlar› veya bilimsel disiplinleri için
yararl› oldu¤unu sananlar olabilir. Bu çevrelerden
ald›¤›n›z telkinler de KHK’nin çok isabetli oldu¤u
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Türkiye’deki baflar›s› ile baz› Avrupa akademilerinin Genç Akademi projelerine de örnek olmufltur.
Hem akademi ve hem de bilim-teknoloji ajans› bilimsel ve teknik konularda özerk olurlarsa, aralar›ndaki iflbirli¤ini ve iflbölümünü en verimli flekilde
gerçeklefltirebilirler.
TÜB‹TAK’›n sadece uygulamal› bilimlere ve
teknolojiye tahsis edilmesi baflka zararlara yol açacakt›r. Meselâ önceki TÜB‹TAK yönetimi üniversite lisans e¤itiminde do¤a bilimleri, sosyal bilimler
ve matematik alanlar›n› seçen en baflar›l› ö¤rencilere verdi¤i burslar› kald›rd›. TÜB‹TAK’›n kuruluflundan beri devam eden bu program baflar›l› ve yetenekli gençlerin esas istedikleri alanlara yönlenmesini destekleyerek Türkiye’nin son ony›llarda
yerleflen ciddî bilim insan› birikimine çok büyük
destek sa¤lam›flt›r. Büyük imkânlar› ile TÜB‹TAK’›n temel bilimlerden çekilmesi de vahim bir
yanl›fl olur.
Aç›klaman›zda yeni KHK ile getirilen TÜBA’ya Temel Bilim Enstitüleri kurma imkân› üzerinde duruyorsunuz. Bu KHK ile görevden al›nan
TÜB‹TAK Yönetiminin efektif olarak Feza Gürsey
Enstitüsü’nü ortadan kald›rmas› konusunda Türk
ve dünya kamuoyundan gelen ciddî tepkilere flahit
oldunuz. Bu s›ralarda bilim insanlar›na kulak vermekle bizleri yüreklendirmifltiniz. Oysa bu
KHK’de, TÜBA’ya hiç dan›fl›lmadan, uzun Ramazan Bayram› tatilinin ilk gününde Resmî Gazeteden yay›mland›. Belki temel bilim enstitüleri konusunun bu KHK içinde yer almas›nda Feza Gürsey
Enstitüsü modelinin ihya edilmesi iste¤iniz de rol
oynam›flt›r. Ancak Akademilerin kuracaklar› enstitüler konusunda da dünyada iyi iflleyen güncel örnekler ve kötü tarihî tecrübeler vard›r. Bu iflin bilimsel aç›dan ba¤›ms›z bir TÜBA taraf›ndan de¤erlendirilmesi gerekir. fiimdi ayn› KHK ile getirilen
yap›da akademinin böyle de¤erlendirmeleri yapabilmeyi b›rak›n Akademi niteli¤ini tafl›mas› yukarda anlatt›¤›m sebeplerle imkâns›z hale gelmifltir.

yönünde olacakt›r. fiimdi bunlara taviz vermeyece¤inizi söyleseniz bile hükümet(ler) KHK de getirilen sistem gibi bir sistem içinde akademiye üye seçerlerken, isteseler dahi, bask›lar› nas›l karfl›layacaklar? Hele yukarda anlatmaya çal›flt›¤›m imkâns›zl›k söz konusuyken?
TÜBA’n›n flimdiye kadar seçmemifl oldu¤u de¤erli akademisyenler elbette vard›r. Üye seçimleri
yavafl ve titiz bir süreçtir. Bunlar bu KHK olmasa
kendi de¤erlendirmelerini yapan ve içinde tahmin
edemeyece¤iniz hacimde samimi tart›flmalarla konular›n ele al›nd›¤› TÜBA’da çok muhtemelen gündeme gelirdi. Baz›lar› zaten seçme süreci içinde olabilir.
Bu KHK ile asl›nda de¤erli bir bilim insan› seçildi¤inde Türk ve yabanc› meslekdafllar›na Akademi üyeleri taraf›ndan de¤il de hükümet taraf›ndan
seçildi¤ini nas›l aç›klayacak?
Akademilerin kendi üyelerini seçme, kamu kurumlar› olmalar›na ra¤men bilimsel konularda kendi kararlar›n› alma özelli¤i bütün dünyada böyle kabul edilmifltir. Tam tersine, akademiler hükümetlerine bilimsel konularda dan›flmanl›k yaparlar. Gitgide
karmafl›klaflan toplum, bilim ve teknoloji ortam›nda
bu ba¤›ms›z uzman sesin hayatî önemi vard›r. Bunun arkas›nda uzun bir tarihî tecrübe vard›r.
Say›n Bakan,
Kamuoyuna aç›klaman›zda TÜB‹TAK’a uygulamal› bilimler ve teknolojiyi, TÜBA’ya temel araflt›rmalar› b›rakan bir ay›r›ma gidece¤inizi söylüyorsunuz. Bilim ile teknolojinin birbirini d›fllayan
alternatifler olmad›¤›n› elbette siz de biliyorsunuz.
Tersine temel bilim ve teknoloji birbirini tamamlar
ve besler. Akademilerle bilim-teknoloji ajanslar›
aras›ndaki ay›r›m ve ifl bölümü disiplinleri taksim
ederek de¤il, ifllevler üzerinden yap›l›r. TÜB‹TAK
gibi kurumlar proje de¤erlendirme ve destekleme,
uygulamal› ve temel araflt›rmalar için, (evet, bilimsel özerkli¤i de gözetecek flekilde) enstitüler kurmak, bilim insan› yetifltirmek gibi daha büyük bütçeli ve yat›r›ml› iflleri yaparlar. Akademilerse bilim
ideallerini temsil eder, bilimdeki baflar›lar› ve baflar›l› insanlar› onore eder, ve bu insanlardan yararlanarak, gençlere yol göstermek, teflvik etmek, bilimin geliflmesini sa¤lamak gibi daha kavramsal,
ama hayatî iflleri yürütür. TÜBA’n›n da k›sa yaflam
süresinde gerçeklefltirdi¤i en önemli katk› GEB‹P
(Genç Bilim ‹nsanlar›n› Ödüllendirme Progam›)

Say›n Bakan,
Akademi gibi fikir ve kültür kurumlar› için,
baflka birçok siyasi ve güncel konuda da oldu¤u gibi, belki daha da çok, konunun felsefî temeli önemlidir. Bilimsel bilgi do¤a bilimlerinde olsun toplum
bilimlerinde olsun temelde (zor da olsa) dünyaya
bakarak, gözlem ve deneylerle elde edilir. Bilim
dünya ile ilgili tahminlerinin yanl›fl olabilece¤ini
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bafltan kabul eder. Onun için bilimsel yöntemin
kendisi en derin anlamda tevazu gerektirir. Dünyaya bilimin gözüyle bakt›¤›n›zda sokaktaki insan
için de bilim insan› için de inan›lmaz gözüken bilgiler ö¤renebilirsiniz. Bilim sonuçlar›n önceden bilinebilece¤ini kabul etmez. Aç›klamalar›n›zda bizleri
ideolojik yaklafl›mlar›n söz konusu olmad›¤›na dair temin ediyorsunuz. ‹deolojik yaklafl›mlara karfl›
esas durufl, hiç bir ideolojik, siyasî veya dinî liderin
yarg› ve kararlar›n›n yan›lmazl›k tafl›mad›¤›d›r. Bilim, felsefe ve tasavvufla, yöntemleri çok ayr› da olsa, dünyan›n zahirî ve bat›nî görünüflünün ayr› olabilece¤i, ‘gerçe¤i’ bulmak için sürekli bir aray›fl ge-

rekece¤i noktalar›nda benzeflir. Dünya ile ilgili bilgiyi hiç bir otorite, peflinen, kerametle veya bir kitab› yorumlayarak bilemez. Halk›n ve halktan en
çok oy da alm›fl olsalar, iktidarlar›n da bilgi ifllerine
ihtiyac› vard›r. Demokrasilerde ihtisas alanlar›nda
ba¤›ms›z karar verebilen kamu kurumlar› bu yüzden önemlidir. Modern akademilerin tecrübeleri bir
yana, hükümdarlar, halk ve âlimler üzerine say›s›z
k›ssa da belki özünde bunlar› söylüyor.
Sayg›, kayg› ve samimiyetle,
M. Ali Alpar
Astrofizikçi, Sabanc› Üniversitesi; henüz ve halâ TÜBA üyesi (MAA/NV) ♦

Cumhuriyet, 10 Eylül 2011, Reyhan Oksay

“Tam Bir Türk ‹fli Darbe”
“Türk hükümeti ola¤and›fl› bir bilimsel darbe
gerçeklefltirdi. Türkiye’nin iki ana bilim kurumu
üzerinde kendisine daha s›k› kontrol sa¤lad›.
TÜBA’n›n yönetimi o kadar de¤ifltirildi ki art›k
akademi olarak bile görülmeyebilir.
Bu hareket, Türk bilim insanlar›n› flaflk›na
u¤ratt›. Bu, Türk toplumu için de bir alarm zili
olmal›.
TÜB‹TAK, halihaz›rda hükümete yak›nd›.
fiimdi bu iliflki güçlendirildi ve kurumsallaflt›r›ld›.
Enstitülerin ulusal akademilere ba¤land›¤› Sovyet
modeli gözden düfltü. Hükümet TÜBA’n›n üyelerine kar›flmakla büyük bir hata yapt›. Her
demokratik ülkenin ba¤›ms›z bilimsel tavsiye
sa¤lamas› için ba¤›ms›z akademilere ihtiyac›
vard›r. Ancak bu hükümet uzmanlar›n görüfllerine
hiç sayg› göstermiyor. Bu karar›n ak›ll›ca olup
olmad›¤›na dair bilim cemaatine, hatta muhalefete
bile dan›flmad›.
Nature, “Bu karar kabul edilirse TÜBA dünya
bilim camias›ndan d›fllan›r” ifadesiyle de akademi
üyelerinin endiflelerinin yersiz olmad›¤›n› gösterdi,
dünya bilim insanlar›n› TÜBA’ya destek vermeye
ça¤›rd›.
E¤er düzenleme bu haliyle kal›rsa, bilim dünyas›, bilimsel kriterlere uygun olmad›¤› için TÜBA’y› resmi olarak tan›mad›¤›n› aç›klayacak. TÜBA üyeleri ise toplu istifan›n efli¤inde Cumhurbaflkan› Gül ile görüflmeyi bekliyor... ♦

K›sa ad› “TÜBA” olan, Türkiye B‹limler Akademisi’nin yap›s›n› Karanameyle de¤ifltirip, bakanl›¤a ba¤layan Hükümete, dünyan›n sayg›n bilim dergisi NATURE’dan sert tepki geldi. “Tam
bir Türk darbesi” bafll›kl› baflyaz›s›yla konu de¤erlendiren dergi, tüm dünyadaki bilim insanlar›n› tepki vermeye ça¤›rd› ve ekledi: “TÜBA, dünya
sahnesinde küçük görünebilir. Ancak, akademi,
dünya politikas›nda önemli yer tutan bir ülkede
yaflanan genel antidemokratik dönüflümün simgesidir. Bu ele geçirmeye meydan okunmal›.”
Dünyan›n en sayg›n bilim dergilerinden Nature, AKP’nin TÜBA ve TÜB‹TAK “operasyonu’nu
elefltirdi ve “Türk hükümeti akademik özerkli¤i
afl›nd›r›yor” diye yazd›
‹ngiltere merkezli Nature dergisinde bu konu
baflyaz›da ele al›nd›.
Hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname
ile Türkiye Bilimler Akademisi’ne üye atama yetkisi almas›n› elefltiren yaz›da tüm dünyadaki bilim
insanlar› “Türk hükümetinin akademik özerkli¤i
afl›nd›rma çabalar›n›” protesto etmeye ça¤r›ld›.
Nature, “TÜBA, dünya sahnesinde küçük görünebilir. Ancak, akademi, dünya politikas›nda
önemli yer tutan bir ülkede yaflanan genel antidemokratik dönüflümün simgesidir. Bu elegeçirmeye
meydan okunmal›” diye yazd›.
Ünlü bilim dergisinin “Tam bir Türk darbesi”
adl› baflyaz›s› özetle flöyle:
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