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TÜBA Üyesi Akademisyen,
TÜBA’y› Hedef Alan Zihniyeti Yazd›
TÜBA üyesi Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Engin Akkaya, akademiden istifa dilekçesini verdi¤i gün, akademideki di¤er üyelere hitaben bir mektup kaleme ald›. Akkaya,
önemli tespitlerde bulundu¤u mektubunu “Umutsuzlu¤a kap›lmaya gerek yok, hiç bir dönem sonsuza kadar sürmeyecektir” diye bitiriyor.

Hepinizin bildi¤i gibi evrim, en sa¤lam bilimsel
kuramlardand›r. Say›n Ahmet Oral’›n çeflitli gazete küpürlerinden aktard›¤› yaz›lardan, san›r›m Yeni Akit’te, a¤›zdaki tüm baklalar ç›kar›lm›flt›.
KHK’ye tepki “TÜBA’da Ateist Kalk›flma” bafll›¤›yla duyurulmufl, bu s›fata gerekçe olarak da,
ABD Bilimler Akademisi’nin ABD’deki köktendincilerin, liselerde evrimle ilgili konular›n ö¤retilmeSay›n Baflkan, Say›n Üyeler,
sine karfl› yürüttükleri kampanyaya karfl›, son deBugün sabah saatlerinde istifa dilekçemi gönrece so¤ukkanl›, ve sa¤duyulu bir flekilde kaleme
dermifltim. On y›l önce asosiye üye olarak bafllaal›nm›fl kitapç›¤›n ikinci bas›m›n›n tercüme edilip
y›p, asli üye olarak devam eden TÜBA üyeli¤imi
TÜBA taraf›ndan yay›nlanmas› gösterilmiflti. Ayn›
sona erdirmek üzere yazd›¤›m dilekçeydi bu. Topyaz›da, bunca y›ldan sonra hâlâ ‹lahiyatç› bir üyelant›larda sessiz bir üye olarak göründü¤üme eminin olmamas› da elefltiri konusu olmufltu.
nim. Ama, hiç olmazsa art›k ayr›l›rken sizin de¤er‹flte hedefler budur, zihniyet budur, GEB‹P’i
li zamanlar›n›zdan bir befl dakika alacak flekilde iskurtarabilir miyiz, ülkemize sorumlulu¤umuz yok
tifa gerekçemi yazmak istedim. Umamudur, bu sorular, bu kayg›lar için
r›m mazur görürsünüz.
çok geçtir art›k. Arzu edilen “ço¤unTemel olarak gerekçe zaten belli.
luk” k›sa süre içinde tesis edilecek, ve
Siyasi erkin, bir fetih h›rs›yla, ara s›ra
birkaç olmas› düflünülebilir aday›n yahofllanmad›¤› ifller yapan bir özerk
n›nda, yüzlerce yeni ve güçlü ba¤lant›kurumu “ele geçirme” giriflimi.
lar› olan üye, belki yirmi y›ld›r, belki
Bunu öyle nazik bir flekilde de
Cumhuriyet’in kuruluflundan beri yüyapmay›p, TÜBA’dan bir görüfl bile
rütülen reaksiyoner bir kampanyan›n
istemeden, bilim adam›na de¤er vernihayetinde, “hakkettikleri” yerlerini
medi¤ini göstere göstere bir dayatma.
alacaklard›r genel kurulda.
Prof. Dr. Engin Akkaya
Bu az buz bir fley de¤ildir, emin olun.
Düzeltilmifl ve yüze göze bulaflt›Yurtd›fl›ndan bu tepkiler bofluna gelmiyor. Bakanr›lm›fl yeni KHK’de Bakanlar Kurulu yerine TÜB‹lar kurulu Akademiye üye seçecekti. Buna bile cüTAK Bilim Kurulu’nun üye atayacak olmas› içinizi
ret edildi. Kiflisel görüflüm fludur ki, TÜBA iki nerahatlat›yor mu? Bilim Kurulu üyeleri aras›nda,
denle hedef seçilmifltir.
TÜBA üyelerini ve belki bir bilim adam›n› daha bir
Birincisi, malum aday›n reddedilmesi, ikincisi
kenara koyarsak, aralar›nda bilim adam› niteli¤iyde evrim konusundaki kararl› tutumu. Birincisi yele öne ç›kan baflka birisini tan›yor musunuz? Ben
terince tart›fl›ld›. Ben ikincisi üzerinde duraca¤›m.
tan›m›yorum. “Bilim Kurulu”nda, 12 kifli aras›nda
Evrim bilimi, bir kimyac› olmama ra¤men, benim
bir matematikçi, bir kimyac› var. Temel bilimin,
özel ilgi alan›md›r, ve 1985 y›l›nda, ABD’de yükyani bilimin temsili bu kadar. Bu kifliler seçecek
sek lisans ö¤rencisiyken ABD Ulusal Bilimler Aka100 kifliyi. Duydu¤uma göre, TÜB‹TAK’›n bir bidemisinin konu ile ilgili kitapç›¤›n› tercüme ettim,
rimi har›l har›l, tüm akademik camia mensuplar›ve yay›mlatt›m. Daha sonra TÜBA taraf›ndan yan›n at›f say›s›n› ve H-faktörünü listeler halinde hay›nlanan ikinci bas›m› için de katk›da bulundum.
z›rl›yormufl. Biz bunu düflünememifliz.
Evrim konusundaki tutum, benim için bilim adamYöneticilerimiz, bilimi lüks olarak görüp, tekl›¤›n›n turnusol ka¤›d›d›r. Herhangi bir ikircikli
nolojiyi bafltac› etmeye bir süredir karar verdiler.
tavr› kabul edemiyorum.
Umar›m istedikleri sonuçlar› al›rlar, ama bunun
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