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Tarihten Bilimler Akademilerinin Yap›lar›n›n
De¤ifltirilmesi Örnekleri
y›l sonra kabul edilmesinde de¤il. Say›n Ersel, bu
itiraz›n dayand›¤› nedenleri aç›klamak için önce eski yöntemi anlat›yor.
Eski yöntem Borda taraf›ndan gelifltirilmifl. Borda, “basit ço¤unluk yöntemi” kullan›larak üye seçilmesi halinde, sonucun, seçimi yapanlar›n tercihlerini yans›tmayabilece¤inden yola ç›k›yor. ‹kiden fazla
aday oldu¤unda, en fazla oy alan aday›n asl›nda
üyelerce tercih edilen aday olmayabilece¤ine dikkat
çekiyor. “Toplumsal tercih kuram›”nda “Borda
karfl›tlam›” olarak adland›r›lan bu sonuca nas›l ulafl›ld›¤›na dair yaz›da rahatl›kla anlafl›labilecek bir örnek var. Borda’n›n bu sorunu gidermek için önerdi¤i yöntem flu: Üyeler (tercih yapanlar) her aday› (her
seçene¤i) s›ral›yorlar (birinci tercihim flu, ikincisi flu
gibi). Her adaya s›ralamada ald›¤› yere karfl› gelen
bir puan veriliyor. Sonra adaylar›n toplam puanlar›
bulunuyor ve bu puanlara göre s›ralama yap›l›yor.

Napoleon, Frans›z Bilimler Akademisi’nin yap›s›n› de¤ifltirmek için Laplace’›n “toplumsal tercih
kuram›”na iliflkin elefltiriyi kullanm›fl.
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) yap›s›
de¤ifltirildi. Bu de¤ifliklik 27 A¤ustos 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanan kanun hükmündeki
kararname ile gerçeklefltirildi. Buna göre TÜBA
üyelerinin üçte biri hükümet, üçte biri de YÖK taraf›ndan atanacak.
Bir süredir TÜBA’n›n yap›s›nda yap›lan de¤iflikli¤e dair bir fleyler yazmak istiyordum. Buna gerek kalmad›. Say›n Hasan Ersel, ‹ktisat ve Toplum
dergisinin eylül say›s›nda (on birinci say›), konu
hakk›nda o kadar güzel bir yaz› yazm›fl ki, benim
sorunu daha güzel anlatacak yeni ve daha derinlemesine bir fleyler yazmam mümkün de¤il; vazgeçtim. Yerine, Say›n Ersel’in yaz›s›ndan k›saca söz etmek istiyorum. Yaz›n›n bafll›¤› sizi hemen yaz›y›
okumaya davet ediyor: “Napoleon Bonaparte
Frans›z Bilim Akademisi’ni Nas›l Ele Geçirmiflti?”

“Borda say›m›”
Üye seçiminde “Borda say›m›” denilen bu yöntemin kullan›lmas›na baz› akademi üyeleri s›cak
bakmam›fllar. Bunlardan biri de ünlü matematikçi
Laplace. Laplace, yöntemin kullan›lmaya bafllanmas›ndan yirmi bir y›l sonra verdi¤i konferanslarda,
Borda yönteminin, üyelerin tercihlerini (genelde ise
toplumsal tercihleri) yans›tmada do¤urabilece¤i sorunlara dikkat çekmifl. O da basit ço¤unluk kural›n›n sorunlar› hakk›nda Borda ile ayn› görüflleri paylafl›yormufl. Ancak Borda’n›n yönteminin, üyelerin
tercihlerini en istemedikleri aday›n seçilmesini engellemek üzere çarp›tarak vermeleri halinde, “s›radan”
adaylar›n seçilmesi ile sonuçlanabilece¤ini göstermifl. ‹flte Napoleon, Frans›z Bilimler Akademisi’nin
yap›s›n› de¤ifltirmek için Laplace’›n “toplumsal tercih kuram›”na iliflkin bu güçlü elefltiriyi kullanm›fl.
Bu güzel yaz›dan hofllanacaks›n›z; bulup okuman›z› öneririm. Bu vesileyle ‹ktisat ve Toplum
dergisini bir kazanç kayg›s› gütmeden yay›mlayan
Efil Yay›nevi’ne de teflekkür etmek isterim. Dergiyi izlemenizi öneririm. ♣

Yöntemde incelik yok
Yaz›, önce faflist ‹talya’da bilimler akademisinin özerkli¤inin nas›l kald›r›ld›¤›n› anlat›yor. Kullan›lan yöntem, tam anlam›yla “ben yapt›m, oldu”
biçiminde oldu¤u için ilginç de¤il; bu nedenle ne
yaz›n›n bafll›¤›nda faflist ‹talya’daki yönteme bir
gönderme var ne de yaz›n›n a¤›rl›kl› bir k›sm›n›
oluflturuyor bu yöntem. Yöntemin -zorlarsan›ztek ilginçli¤i, faflist rejimin mevcut bilimler akademisine hemen dokunmamas›. Bafllang›çta mevcudun yan›nda yeni bir akademi daha kurulmufl.
Ama birkaç y›l sonra eski akademi üyelerine faflist
rejime ba¤l›l›k yemini yapma zorunlulu¤u getiriliyor ve bir süre sonra da iki akademi birlefltiriliyor.
K›sacas›, zamana yay›larak yap›lmas› d›fl›nda ele
geçirme yönteminde bir “incelik” yok.
Napoleon’un akademiye el koyma yöntemi ise
çok farkl›: Akademinin 1774’ten beri kulland›¤›
üye seçim yöntemine 1800’de itiraz ediyor. Bu itiraz 1804’te kabul ediliyor. ‹lginçlik, itiraz›n dört
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