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Bu satırları, TÜBİTAK’ta Darwin ve Evrim Teorisi’ne konulan sansüre duyulan tepkilerin
bütün sıcaklığıyla devam ettiği bir sırada kaleme alıyorum. Sizin bu yazıyı okuduğunuz
tarihteyse, konu, her gün bir büyük derdin ortaya çıktığı Türkiye’de muhtemelen gündemden
düşmüş olacak. Buna rağmen değinmek istediğim bir iki nokta var. Hoşgörünüze sığınarak,
önce, 30 Ocak 2009 günlü CBT’de yayımlanan “Bilim tarihinde dolaşmak...” başlıklı
yazımdan bir bölüm aktarayım:
“...Arada durup geriye bakmak ve çağımız bilimini borçlu olduğumuz insanların bunu ne
pahasına başardıklarını ve önlerine çıkarılan engellerin temelde ne tür inanç ve düşünce
sistemlerinden kaynaklandığını hatırlamak; zihinlerimizde bunu hep taze tutmak gerek. Kim
bilir, belki böylece, özellikle de yaşadığımız coğrafyada bilimi yeniden yeşertecek, gelişip
güçlenmesini sağlayacak mümbit toprakların gözlerimizin önünde giderek çoraklaştığının
daha çok farkına varabiliriz.
“Yaşadığımız coğrafya’ dedim ama, bilimi yeşerten toprağı çoraklaştırma girişimleri başka
coğrafyalarda da sürüp gidiyor. Örneğin, günümüzde ‘bilim ve teknoloji’ denilince dünyanın
ilk akla gelen ülkesi ve en gelişkin ekonomisi olan ABD’de, Evrim Teorisi’nin kamu
okullarında öğretilmesine karşı çıkan ve bu okullarda dinsel fikirlerin bilimsel gerçeklermiş
gibi öğretilmesini isteyen yaratılışçıların bilime karşı verdikleri mücadele hâlâ sürüyor.
Yaratılışçıların son mârifetlerine ilişkin bilgileri, Scientific American dergisinin, Darwin’in
200’üncü doğum yıldönümü dolayısıyla Evrim Teorisi’ne ayrılmış olan 2009 Ocak sayısında
bulabilirsiniz. Dergi editörlerinin şu notu size hiç de yabancı gelmeyecek: ‘Evrimin bilimsel
olarak tartışmalı olduğunu ileri sürmek ve yaratılışçılık öğretimini akademik özgürlüğün
gereği olarak savunur gözükmek yaratılışçıların başvurdukları son taktikler arasında...”
Bunları yazarken, TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik dergisinde Darwin’in 200’üncü doğum
yıldönümü görmezden mi gelinecekti; yoksa, Darwin ve Evrim Teorisi’nden söz edilip, bunun
yanında, ABD’deki ağababalarının yapmak istedikleri gibi, yaratılışçıların görüşlerine de
“bilimsel bir tez”miş havasında yer verilip, bu görüşlere kendi açılarından meşrûiyet mi
kazandırılmak istenecekti; merak etmekteydim. Yanıt çabuk geldi. Çoğumuz için bu
beklenmedik bir yanıt değildi.
Bütünüyle din ideolojisine bağlı bir inanç sisteminin yandaşları siyasî iktidara, dolayısıyla da
devlete egemen olma mücadelesi verecek; buna rağmen bir bilim kurumu, kendi doğasına
uygun bir yapıda varlığını sürdürecek! Bunun mümkün olmayacağını, son olayla bir kez daha
görmüş olduk. Söz konusu ideolojik-siyasî mücadeleyi yürütenlerin TÜBİTAK’ta işbaşına
getirdikleri kadrolar, bugün, o görevlere getirilme nedenlerinin gereğini -aslî görevleriniyapıyorlar. Olanlar, bilim dünyasının bir iç meselesi değil; din bayrağı altında verilen siyasî
iktidar mücadelesinin TÜBİTAK’ın ilgi alanında cereyan eden kısmıdır.
Söylemek istediğim ikinci nokta şu: Hep yazıyorum; ülkemizin bir bilim ve teknoloji
stratejisi, daha önemlisi, böylesi bir stratejinin ön şartı olan bir gelecek vizyonu yok, diye...
Doğru, ülkemizin bir gelecek vizyonu yok ama, ülkeyi bütünüyle sultaları altına almak
isteyen ve bugün bunun mücadelesini verenlerin bir gelecek vizyonu var; bundan artık
kimsenin şüphesi olmamalı. Ve bunlar bir gün ‘ulemâ’yı toplayarak ve siyasî iktidarlarına
payandalık eden sermaye kesimlerinin temsilcilerini de bunların yanına katarak bir bilim ve

teknoloji stratejisi ortaya koyarlarsa, bu stratejinin Türkiye için bilimde nasıl bir gelecek vaat
edeceğinin bir örneği de artık apaçık ortada...
Değindiğim bu noktaları, bugüne kadar şu ya da bu nedenle desteğini TÜBİTAK yönetimi
üzerinden eksik etmeyen ya da bugünün gelişini dünden belli eden birçok konuda sessiz
kalmayı yeğleyen bir kısım bilim insanımızın da görmüş olduğuna inanmak istiyorum.
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