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Heykel ve Akademi Y›kmak Ayn› Anlay›fl›n Ürünü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün’ü dinliyorum: “Akademi üyeleri kendilerinin
seçti¤i belli nitelikteki üyeleri getirsin, hükümet de
kendi seçti¤i belli nitelikteki üyeleri atayacak, YÖK
de kendi seçti¤i belli nitelikteki üyeleri seçecek...”
Yani, Akademi’ye seçilebilecek üyelerde ortak
üstün nitelikler aranmayacak... Hükümet ve YÖK
de uygun görecekleri nitelikteki üyeleri atayacaklar.
Böylece Akademi bir çorba niteli¤i kazan›yor.
Buna, niteli¤i suland›rmak, Türkiye’nin niteli¤i
çok düflük ortalama Akademik varl›¤›n›, Akademi’ye tafl›mak denir... (fiüphesiz, atanacak üyeler
aras›nda gerçekten nitelikli bilim insanlar› da bulunacakt›r, burada biz ilkeleri tart›fl›yoruz... Onlardan bir k›sm› da böyle bir atamadan rahats›zl›k
duyacakt›r...)
Bat›’da refah, zenginlik ve üstünlükler yaratan
bilimin böyle suland›r›lmas›na hiç rastlayamazs›n›z...
‹ktidar›n Akademi’ye 100 bilim insan› atamaya kalk›flmas› deli saçmal›¤›d›r... Neden böyle bir
hak edinmek istiyor? Bunun bir izah›n› yapmal›lar!
(TÜBA’dan bir üye, durumu “milli futbol tak›m›na, mehter tak›m›na ve Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras›’na üçte bir üyenin hükümetçe atanmas›na” benzetmifl!)
Peki ya YÖK’e ne demeli? fiimdiden millet,
atanacak 100 üye aras›na girmek için YÖK önünde (hem de hükümet önünde!) kuyruklar oluflturmufltur! Ne hükümetin ne de YÖK’ün seçme kriterleri olacakt›r (yandafll›k d›fl›nda, birkaç “kaçak”
kaliteli üye d›fl›nda!).
YÖK üyeleri “bu bizim iflimiz de¤il, bu görevi
yerine getirmek istemiyoruz” demeli... Çünkü, aras›nda hiçbiri, Akademi’ye üye seçimi kriterlerine
sahip de¤il. Ama bu yetkiyi kullanmay› reddedecek
bir düflüncenin YÖK’te üreyebilece¤ini düflünmek,
yanl›fl›n da yanl›fl› olur!
Bu arada dünya bilimi tepki veriyor. Science
dergisi, TÜBA’n›n özerkli¤inin kald›r›ld›¤›n› duyurdu... Ayr›ca pek çok dünya akademisinin ortak kuruluflu “Human Rights Network of Academies and
Scholarly Societies”, Akademi’nin yeniden özerkli¤ine kavuflturulmas› için Baflbakan’a mektup yazd›.
Bunlar bafllang›ç... Hükümet etkilenir mi?.. ♦

Düflünün, dünyada ilk bilimler akademilerinin
kurulmas›ndan (1660’lar›n bafl›nda, Frans›z ve ‹ngiliz) 335 y›l sonra, 1993’te, Erdal ‹nönü’nün önayak olmas›yla Türkiye Bilimler Akademisi’ni kuruyorsunuz...
Avrupa’da 1600’lerde bilim patlama yap›yor,
evrenin s›rlar› çözülmeye bafllan›yor, oradan elde
edilen bilgilerle ekonomide büyük dönüflümler
bafll›yor; Bat›, bütün dünyada üstünlü¤ünü böyle
kuruyor...
Siz, zaten matbaay› da 300 y›l sonra Türklerle
tan›flt›rabilmiflsiniz.
Sadece matbaa de¤il... Modern t›bb›n, fizi¤in,
kimyan›n, biyolojinin ve düflünsel alan›n pek çok
büyük buluflundan, onlarca y›l sonra Osmanl› olarak haberdar olmuflsunuz.
Dünyada ç›¤›r açm›fl bir bilim insan›n›z Türkiye’de ç›kmam›fl...
Rönesans’›n ürün ve sonuçlar›n› ülkeniz insan›na mal etmeniz birkaç yüzy›l sonra, o da yar›m
yamalak olmufl... Resimde, sanatta, heykelde, müzikte... Özetle, güzel sanatlarda geliflme yine yüzy›llar sonra bafllam›fl...
2011 y›l›nday›z. ‹ktidar›n belediye baflkanlar›
heykellerin, sanat›n içine tükürüyor... Baflbakan,
‹nsanl›k An›t›’n› y›kt›r›yor... Can Yücel’in mezar
heykeli k›r›l›yor...
Ve, iktidar, Türkiye Bilimler Akademisi’ni bitiren yasas›n› ç›kart›yor.
Diyor ki, öyle ya¤ma yok, bütün üyeleri siz
atayamazs›n›z, Akademi üye say›s›n› 300’e ç›kart›yorum, 100’ünü ben, siyasi iktidar olarak atayaca¤›m; 100’ünü de bürokratlar›m (YÖK yani) atayacak... Eh 100’ünü de siz atayabilirsiniz... Zaten
Akademi’nin atayaca¤› üyeleri de benim oraya atad›klar›m seçece¤i için, Akademi’nin de 100 üye
seçmesinde bir sak›nca yok...
Belki de Baflbakan’› Yeni Bilimler Akademisi’nin (baflkan olmak istemezse) fleref baflkanl›¤›na
da davet etmek gerekir! Çünkü ‹ran ‹slam Cumhuriyeti’nin Cumhurbaflkan› ‹ran Bilimler Akademisi’nin de direktörü! Belki bu göreve Doç. Dr. Abdullah Gül daha yak›flabilir... Mozambik’te de
Akademi, bakanl›¤a ba¤l› olarak yönetiliyor.
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