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36 TÜBA Üyesinden Aç›klama

Bilim Akademileri ne ifle yarar?
Modern bilim akademileri, 17’inci yüzy›l›n bafl›nda, botanik, co¤rafya, astronomi ve matematik
alanlar›nda dünyaya yepyeni bir bak›fl›n kap›lar›n›
açan keflif ve bulufllarla, bilimin toplumda sesini
duyurmaya bafllad›¤› aflamada kurulmufllard›r.
Kurulufllar›ndan itibaren de uluslararas› bir karakter tafl›m›fllard›r (Avrupa’n›n en eski akademisi oldu¤u kabul edilen ve Roma’da kurulmufl olan Accademia dei Lincei’nin kurucular› aras›nda bir
Hollandal› da vard›r). Bilim insanlar›n›n birbirlerinin yapt›klar›na “de¤er vermeleri” akademilerin
kurulufl amac›n›n ta kendisidir. En de¤erli bilimsel
çal›flmalar› yapan insanlar› akademiye üye seçerek
onlar› ödüllendirmek, bu yeni u¤rafl›n mükemmeliyet k›staslar›n› oluflturmak, bilimsel araflt›rmay›
özendirmek, bilim u¤rafl›na toplum taraf›ndan sahip ç›k›lmas›n› sa¤lamak ilk akademilerin en acil
ifllevleri idi. Akademiler ayn› zamanda bilim insanlar›n›n birbirleriyle etkilefltikleri ve dayan›flt›klar›
kurumlar oldular. 1603’te kurulan Accademia dei
Lincei’nin 1611’de Galileo Galilei’yi üye seçmesi
ve kiliseye karfl› onu kararl›l›kla savunmas› bir tesadüf de¤ildir. [1]
Bilim akademilerinin dönemsel olarak Ayd›nlanma ile koflut bir biçimde ortaya ç›kan ulus devletlerin kurulma sürecinde, merkezi bir devlet erkinin kimli¤ini ve meflruiyetini oluflturmada, ulusal
müzelerle birlikte [2] çok önemli bir rol oynad›klar›n› biliyoruz. Bu süreç Avrupa’da 19’uncu yüzy›l
sonuna kadar sürüyor.
“Üyelerin, mevcut üyeler taraf›ndan liyakat
esas›na göre seçilmeleri, üye say›s›n›n s›n›rl› olmas›, akademinin üyeler taraf›ndan demokratik bir
biçimde yönetilmesi ve devlet kurumlar›, hükümet,
sanayi ya da baflka meslek kurulufllar›ndan ba¤›ms›z olmas›,” modern ulusal akademlerin vazgeçilmez özellikleri olarak kabul ediliyor. [3]

En üst akademik paye
Akademilerin as›l ifllevleri, t›pk› geçmiflte oldu¤u gibi, bilime özgün, kal›c›, uluslararas› düzeyde
ses getiren, yeni araflt›rma ufuklar› açan çal›flmalar
yapan insanlar› üyeleri aras›na alarak onlar› onurland›rmakt›r. Burada üyeli¤in kendisi bir tür ödüldür ve her ülkede eriflilebilecek en üst akademik

Her akademinin tarihinde çok tart›flmal› seçimler, birçok üyenin hakettiklerini düflünmelerine ra¤men oylamada
seçilemeyen adaylar olmufltur.
payedir. Her akademinin tarihinde çok tart›flmal›
seçimler, birçok üyenin hakettiklerini düflünmelerine ra¤men oylamada seçilemeyen adaylar, hatta
böyle bir seçkinci toplulu¤a dahil olmak istemeyerek üyeli¤i reddeden bilimciler olmufltur. Akademiler bu nedenle bazan a¤›r elefltirilere maruz kalsalar da, akademinin ba¤›ms›zl›¤›na yap›lacak müdahalelerin ç›kar yol olmad›¤› bilinir.
Osmanl› döneminde, 1851’de “Encümen-i Danifl” ad› alt›nda bir akademi kurma denemesinden
[4] sonra Türkiye Bilimler Akademisi’nin ancak
1993’te kurulabilmesi, belki baflka etkenlerin yan›s›ra Türkiye’de ancak bu tarihlerde bilime uluslararas› düzeyde hat›r› say›l›r katk›lar yapm›fl insanlar›n bir kritik kütle oluflturmufl olmalar›ndand›r [5].
“Bilgi toplumuna geçifl” için bilime ve bilim insan›na daha büyük de¤er verilmesi, bilim insanlar›n›n toplumdaki konumlar›n›n iyilefltirilmesi,
gençlerin meslek, hatta yaflam biçimi olarak bilimsel araflt›rmay› seçmelerinin özendirilmesi ihtiyac›,
bu kararda mutlaka etkin olmufllard›r.
TÜBA’n›n 140 üyesinin d›fl›nda, üç y›ll›k proje
deste¤i sa¤lad›¤› üstün baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar› Program› (GEB‹P) Hollanda Kraliyet Akademisi
ile Alman Akademisi’nin örnek ald›¤›, Avrupa’da
bir “genç akademi” kurulma çal›flmalar›na ilham
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Avrupa Bilim Vakf› ve bu arada UNESCO, derinlemesine çal›flmalar yapmakta, yöntemler gelifltirmektedirler. Bunlardan hiçbiri salt say›sal verilere
dayanmamaktad›r. Bu tür de¤erlendirilmeler sadece bilim akademilerine üye seçiminde de¤il, üniversite kadrolar›na al›nma ya da yükseltme, araflt›rma
enstitülerinde çal›flacaklar›n seçimi gibi faaliyetlerde de s›k s›k gündeme gelir. Tek bafl›na say›sal verilerin ço¤u kez tamamen yan›lt›c› olabilecekleri
akademik çevrelerde gayet iyi bilinir. De¤erlendirmelerin bir ölçüde sübjektif olmalar› kaç›n›lmaz olsa da, daha isabetli yöntemler de bulunmufl de¤ildir. En güvenli yol, yine de kendilerini kan›tlam›fl
bilimcilerin sa¤duyular› ve etik anlay›fllar›na güvenmekten geçmektedir. Bu etik anlay›fl›n gelifltirilmesi
için de akademiler ayr›ca gayret sarf ederler.

veren bir program olmufltur. GEB‹P, gelece¤in potansiyel akademi üyelerinin birbirleri ile buluflarak
yeni projeler oluflturduklar› bir sosyal-kültürel-bilimsel a¤ niteli¤indedir. 2001 y›l›nda bafllat›lan
GEB‹P Program›na toplam 1600 baflvuru olmufl,
bugüne kadar 266 genç bilimci desteklenmifltir; bu
gençlerden 62’si daha sonra TÜB‹TAK teflvik ödülüne, on kad›n GEB‹Pçi ise 2005’te ihdas edilen
L’Oreal Genç Baflar›l› Bilim Kad›n› ödülüne lay›k
görülmüfllerdir. Onbefl GEB‹P üyesi asosiye, biri
asli üye seçilmifllerdir. Bunun d›fl›nda TÜBA’n›n
öncülük etti¤i doktora sonras› araflt›rma (postdoc) ve birlefltirilmifl doktora programlar›ndan
319 genç yararlanm›fllard›r.

Bilimsel çal›flmalar›n de¤erlendirilmesinde tek bafl›na say›sal verilerin ço¤u
kez tamamen yan›lt›c› olabilecekleri
akademik çevrelerde gayet iyi bilinir.
De¤erlendirmelerin bir ölçüde sübjektif
olmalar› kaç›n›lmaz olsa da, daha isabetli yöntemler de bulunmufl de¤ildir.
En güvenli yol, yine de kendilerini kan›tlam›fl bilimcilerin sa¤duyular› ve etik anlay›fllar›na güvenmekten geçmektedir.

Dan›flmanl›k ve ba¤›ms›zl›k
Günümüzün karmafl›k endüstriel toplumlar›nda akademiler devlet kurumlar›, sa¤l›k kurumlar›,
endüstri ve tar›m sektörünün temsilcileri veya sendikalarla da iliflkiler gelifltirebilirler, devlet kurumlar›na ve hükümetlere bilimsel konularda ve bilim
politikalar› alan›nda dan›flmanl›k yaparlar.

Devlet kurumlar›na ve hükümetlere
bilimsel dan›flmanl›¤›n, akademi gibi,
merkezi yürütmeden ba¤›ms›z, liyakat
esas›na göre oluflturulmufl özerk bir kurum taraf›ndan yap›lmas›n›n, herhangi
ç›kar çat›flmas›na yol açmama ve olabildi¤ince isabetli bir biçimde gerçeklefltirilme gibi çok önemli bir gerekçesi vard›r. Ve bu gerekçe, yüzy›llar boyu s›nanarak kendini ispatlam›flt›r.

Akademilerin üye seçimleri sürgit bir bilimsel
performans de¤erlendirme egzersizidir; üstün bilimsel baflar› ve bilimde etik davran›fl standartlar›n›n sürekli gözden geçirilerek dinamik bir biçimde
yeniden oluflturulmas›, güncellenmesi demektir. Bilimsel çal›flmalar› teflvik etmek için ödüller, burslar
verilmesi de yine bu de¤erlendirme faaliyetini gerektirirler.
Türkiye Bilimler Akademisi üyeleri, DPT’den
TÜB‹TAK’a ve üniversitelere kadar genifl bir yelpazede, proje, atama ve yükseltmelerde bilimsel de¤erlendirme hizmeti de sunmaktad›rlar. Do¤u Avrupa’da, mesela Macaristan Akademisi devlet doktoras› derecesini de (daha cok doçentlik derecesine
yak›n bir diploma) tevdi eden kurulufltur, yani de¤erlendirme ifllevlerini bu flekilde akademi d›fl›nda
da yürütür.
Bilimsel çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi bugün
bafll› bafl›na bir ihtisas dal› haline gelmifltir. Bu
alanda sadece akademiler de¤il, ulusal ya da uluslararas› bilimsel destek fonlar›n› yöneten kurulufllar,
Avrupa Komisyonu, Avrupa Araflt›rma Konseyi,

Farkl› bilim dallar›nda öngörü çal›flmalar› yaparak hangi bilimsel – teknolojik alanlara yat›r›m yap›lmas›n›n daha verimli ve rekabetçi sonuçlara yol
açabilece¤i, yahut ülkenin depremlere daha haz›rl›kl› hale getirilmesi gibi birçok uzmanl›k alan› bu dan›flmanl›k konular› aras›ndad›r. Bunun ötesinde bilimsel araflt›rma enstitülerinin planlanmas›, yönetilmesi gibi konularda da, bu dan›flmanl›k faaliyetleri
ba¤lam›nda kurumsal ya da bireysel olarak -üyeleri
arac›l›¤› ile- yer alabilirler. Bu tür etkinlikleri, hükümetlerin ya da di¤er özerk bilimsel kurulufllar›n kuraca¤› dan›flma kurullar›nda, ya da do¤rudan ilgili
bakanl›klarla iliflki içinde de yerine getirebilirler.
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lunda yürütülen TÜBA Bilim E¤itimi Projesi say›labilir. Süleymaniye külliyesi içinde bulunan Rabi
Medresesi’nin restorasyonu örnek bir biçimde bitirilmifl, bu mekân›n bir Mimar Sinan Araflt›rma
Merkezi olarak kullan›m› planlanm›flt›r. Tüm bu etkinlikler bir bilimler akademisinin do¤al ifllevleri
aras›nda bulunanlar› da aflan, üyelerinin gönüllü
olarak emek verdikleri kültürel, e¤itsel hizmetlerdir.

Devlet kurumlar›na ve hükümetlere bilimsel dan›flmanl›¤›n, akademi gibi, merkezi yürütmeden ba¤›ms›z, liyakat esas›na göre oluflturulmufl özerk bir kurum taraf›ndan yap›lmas›n›n, herhangi ç›kar çat›flmas›na yol açmama ve olabildi¤ince isabetli bir biçimde gerçeklefltirilme gibi çok önemli bir gerekçesi
vard›r. Ve bu gerekçe, yüzy›llar boyu s›nanarak kendini ispatlam›flt›r. Hükümet emrine al›nm›fl bir kurumdan, yans›z ve icab›nda suya sabuna dokunacak
türden bir dan›flmanl›k beklemek zordur.

Bilim Teknoloji ve Sanayi yap›lanmas›
Bugün Türkiye’nin ekonomik kalk›nmas›nda
bilime ve teknolojiye yap›lan yat›r›m›n gere¤inin
kavranmas›, ülkenin yüksek teknoloji üretimini
art›rmak için uygulamal› ve temel bilimlerin desteklenmesinin hükümet taraf›ndan ülke gündemine
tafl›nm›fl olmas› çok sevindiricidir. Ne var ki Türkiye’de bilim ve teknoloji yap›lanmas›n›n yeniden
kurgulanmas› söz konusu oldu¤unda bu çal›flmalar›n, asli ifllevlerinden biri devlet kurumlar›na ve hükümete dan›flmanl›k yapmak olan kurumlardan
yararlan›larak haz›rlanmas› gereksiz hatalara düflülmesini önleyebilrdi.
Resmi Gazete’nin 8 Haziran 2011 tarihli mükerrer say›s›nda yay›nlanan 635 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanl›¤›’na ba¤lanm›fl olan TÜBA, Bakanl›¤›n flu
andaki organizasyon flemas› içinde, Türk Standartlar› Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, KOSGEB, TÜB‹TAK ile birlikte, bir müsteflar yard›mc›s›na ba¤l› olan bir Genel Müdürlü¤e ba¤l› görünmektedir.

Bugüne kadar devlet kurumlar›n›n
ya da hükümetlerin TÜBA’dan dan›flmal›k konusunda çok az yararland›klar›n› söylemek yanl›fl olmaz. TÜBA’n›n
kuruluflundan bu yana yay›nlam›fl oldu¤u raporlara bak›ld›¤›nda, ülkede mevcut durumun saptanmas› ve politikalar
gelifltirilmesine çok de¤erli katk›lar yapabilecek çal›flmalara öncülük etmifl oldu¤u görülür.
Gönüllü kültürel, e¤itsel hizmetler
Bugüne kadar devlet kurumlar›n›n ya da hükümetlerin TÜBA’dan dan›flmal›k konusunda çok az
yararland›klar›n› söylemek yanl›fl olmaz. TÜBA’n›n kuruluflundan bu yana yay›nlam›fl oldu¤u
raporlara bak›ld›¤›nda, ülkede mevcut durumun
saptanmas› ve politikalar gelifltirilmesine çok de¤erli katk›lar yapabilecek çal›flmalara öncülük etmifl oldu¤u görülür. Sosyal bilimlerden iktisada, temel bilimlerden moleküler biyolojiye öngörü çal›flmalar›, iklim de¤iflikli¤inden depreme, kök hücre
araflt›rmalar›ndan biyoçeflitlilik konusuna uzanan
raporlar özgün ve de¤erli kaynaklard›r. Ülke çap›nda envanter çal›flmalar›na bir ivme katan ve bir
yöntemsel altyap› oluflturmaya öncülük eden Türkiye Kültür Envanteri ve ‹stanbul Envanteri at›l›mlara, Nüfus ve Kalk›nma Göstergeleri ve Türkiye ‹çin Sürdürülebilir Kalk›nma Öncelikleri gibi raporlara, düzenlenen sempozyumlar›n tebli¤ kitaplar›na http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/tuba-raporlari.html sayfas›ndan ulafl›labilir.
TÜBA’n›n kendili¤inden üstlendi¤i, baz›lar› halen sürmekte olan, di¤er büyük projeler içerisinde
DPT’nin destekledi¤i Ulusal Aç›k Ders Malzemeleri,
Türkçe Bilim Terimleri Sözlü¤ü ve Üniversite Ders
Kitaplar› Program› ve dokuz pilot ilkö¤retim oku-

Yukar›da anlat›lmaya çal›fl›ld›¤› gibi,
TÜBA bir devlet dairesi de¤ildir ve bu
flekilde çal›flmas›ndan hiçbir fayda do¤maz.
Halbuki yukar›da anlat›lmaya çal›fl›ld›¤› gibi,
TÜBA bir devlet dairesi de¤ildir ve bu flekilde çal›flmas›ndan hiçbir fayda do¤maz.
27 A¤ustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 651 say›l› KHK ile getirilen düzenlemeler, baz› temel hatalarla maluldur. KHK’da getirilen düzenlemelerin bu haliyle uygulanmaya geçilmesi, Türkiye’de temel bilimleri destekleme amac›na hizmet edebilme niteli¤inden uzak olup, telafisi
zor zararlara neden olacakt›r.
Türkiye Bilimler Akademisi’nin üyelerin üçte
iki ço¤unlu¤unun dolays›z ya da dolayl› olarak hü-
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bette düflünmemizde yarar vard›r. Dahas›, hükümetin sosyal ve temel bilimlerde oluflturmaya çal›flt›¤› araflt›rma enstütülerinin kuruluflu ve yönlendirilmesi konusunda katk› vermek, TÜBA gibi bir
kuruluflun en do¤al görevi hatta hakk›d›r. Ancak
böyle bir çal›flma için TÜBA’n›n özerkli¤i temel al›narak yola ç›k›lmal›d›r.
TÜBA üyeleri, 651 say›l› KHK’n›n, TÜBA’n›n
Bilimler Akademisi vas›flar›n› ve konumunu iade
edecek flekide tekrar gözden geçirilmesi beklentisi
içindedirler.

kümet taraf›ndan ve Baflkan›n asli üyeler aras›ndan
“müflterek kararla” (Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve
Bilim, Sanayi Teknoloji Bakan› taraf›ndan oldu¤u
tahmin edilebilir) atanaca¤›na dair hükmün, bu
kurumun özerkli¤ini, ve böylece akademi olma niteli¤ini ortadan kald›raca¤› aç›kt›r. [3,6] TÜBA’n›n
üye yap›s›, iflleyifli ve dolay›s›yla kimli¤ine – hiçbir
istiflareye gerek duyulmadan - getirilen de¤iflikliklerin kabul edilemez olduklar›, Türkiye’nin uluslararas› bilim camias›nda itibar›n› zedeleyece¤i, çok
say›da yerli ve yabanc› bilim akademisi ve bilim
akademleri aras› kurumlar taraf›ndan do¤rudan
Cumhurbaflkan› ve Baflbakana yaz›lan mektuplarda ifade edilmifltir. (Bkz. http://www.tuba.gov.tr)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan›’n›n çeflitli
mülakat ve demeçlerinde gündeme getirdi¤i bir di¤er konu ise, TÜB‹TAK’›n teknoloji, TÜBA’n›n ise
temel bilimlerle ilgili araflt›rmalarla ilgilenece¤i do¤rultusundad›r. Günümüzde dünya çap›nda en
önemli kayg›lardan biri, temel bilimler ile teknolojik
uygulamalar aras›ndaki geçirimlili¤in iyilefltirilmesidir. Bugün tüm endüstrileflmifl ülkelerde, disiplinler
aras› araflt›rmalar teflvik edilmekte, temel bilim ve
uygulamal› bilimler alan›nda çal›flan bilimciler ortak
projeler üzerinde çal›flmaktad›rlar. Temel bilimler ve
uygulamal› bilimler alan›nda, örne¤in Almanya’da
farkl›
çat›lar
alt›nda
toplanm›fl
Max
PlanckEnstitüsü ve Frauenhofer Enstitüsü araflt›rma
enstitüleri varsa da, Almanya’n›n en büyük bilimsel
destek kurumu olan ve özerk bir yap›ya sahip Alman Araflt›rma Vakf› (DFG) içinde temel bilimler ve
teknoloji aras›nda bir ayr›m yoktur.
Gazetelerde 7 Eylül günü yer alan haberde,
Türkiye Bilimler Akademisi’nin yeni ifllevlere kavuflturulaca¤›, bilim insanlar›n›n tek bafllar›na araflt›rmalar yapmaktan ziyade ortak araflt›rmalar yürüttükleri “bir yer” olaca¤› aç›klan›yor. Genellikle
bilim akademileri, ve bu arada Türkiye Bilimler
Akademisi, do¤rudan do¤ruya bilimsel araflt›rmalar›n yap›ld›¤› bir yer de¤ildir. TÜBA üyeleri araflt›rmalar›n› mensup olduklar› üniversite ya da araflt›rma kurumlar›nda, ço¤u kez liderli¤ini yapt›klar›
gruplar›n bafl›nda ya da bireysel olarak sürdürürler.
Ancak baz› ülkelerin bilimler akademileri (Hollanda Kraliyet Bilimler Akademisi, bir dizi Do¤u Avrupa ülkesi akademileri) araflt›rma enstitüleri kurma
ve yönetme deneyimine de sahiptirler. [7]
TÜBA’n›n ülkemiz biliminde daha aktif ve daha etkili bir rolü nas›l oynayabilece¤i konusunu el-

‹mzalar: ‹lhan Aksay, Ali Alpar, Metin Ar›k,
‹vet Bahar, Hilmi Demiray, Miral Dizdaro¤lu, ‹smail Hakk› Duru, Burak Erman, Güven Ersebük,
Cumhur Ertekin, Ayfle Erzan, Erol Gelenbe, Naci
Görür, Ahmet Gül, Metin Gürses, Rahmi Güven,
Mahmut Hortaçsu, Gürol Irz›k, Ataç ‹mamo¤lu,
Türker K›l›ç, Ali Mostafazadeh, O¤uz Okay, Ahmet Oral, Mehmet Özdo¤an, fievket Pamuk, Önder
Pekcan, Bülent Sankur, Erdo¤an fiuhubi, Üner Tan,
Cahit Tanyel, Asl› Tolun, Pekcan Ungan, Ali Ülger,
Yusuf Ya¤c›, Hasan Yaz›c›, Ersin Yurtsever. ♣
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