Editörden

Bilim ve siyaset iliþkisi insaný doðayý dönüþtürme ve bir uygarlýk yaratma eyleminin baþlangýcýndan bu
yana gündem olan bir konudur. Özellikle 19. Yüzyýlda sanayi devrimini ateþleyen bilimsel teknolojik
devrimin yaþanmasý ile birlikte egemen siyaset ile bilim iliþkisi son derece önemli bir dinamik olmuþtur.
Devletin denetimindeki bilim giderek sermayenin denetimine girmiþ ve kapitalist ekonomi politiðin
geliþmesi, toplumsal yapýnýn kurulmasý, kapitalist sömürünün ortaya çýkmasý, sürekli kýlýnmasý ve kar
maksimizasyonunun saðlanmasý için kimi zaman acýmasýz bir siyasal araç olarak kullanýlmýþtýr.
Siyaseti, insan yaþamýný rahatlatan ve dünya tüm canlýlar için yaþanýr kýlan deðil, egemen sýnýfýn
bekasý için bir kullanýlan bir araca dönüþtürmüþtür. Bunun tarihe ve insanýn ruhsal dünyasýna aðýr iz
býrakan örnekleri insanlýðýn daðarcýðýndadýr.

Siyaset çoðunlukla bunu bilimin nesnelliðini ortadan kaldýrýp manipüle ederek ve bilimin saygýnlýðýný
azaltmanýn yanýnda onu yönlendirerek istediði sonuçlarý çýkartmaya odaklý biçimde kullanmýþtýr. Bir
baþka yol bilimsel özgürlüðü ve özerkliði ortadan kaldýrýp bilimsel araþtýrmalarý engelleme ya da araþtýrma sonuçlarýnýn bilimsel ortamda paylaþýlmasýna engel olmaktýr. Bir üçüncü yol ise bilim insanlarýný
baský altýna almak, araþtýrma yapma ve kendini özgürce ortaya koyma olanaklarýný ortadan kaldýrmak
ve akademik ortamda herhangi bir biçimde var olmalarýný olanaksýz kýlmaktýr. Ne yazýk ki özerk ve
özgürlükçü olmasýný beklediðimiz üniversiteler genel olarak siyasi erke göbekten baðlý hale gelmiþ,
yöneticiler, yükseköðretimi ve bilimsel yayýncýlýðý düzenleyen kurumlar bu sürecin aktörleri olmaya
baþlamýþlardýr. Siyasi erkin telkinleri ile bilim insanlarýn bilimsel bilgi üretimi, denetimi ve paylaþýmýnýn
çeþitli aþamalarýnda bulunmalarýný engelleme, baský yapma ve örtük bir tehdit yaratma sýk karþýlaþýlan
durumlar olmuþlardýr.

Barýþý savunduklarý, bilimsel gerçekleri dile getirdikleri ve siyasi erki eleþtirdikleri için iþinden atýlan
akademisyenlerin bilimsel ortamlarda herhangi bir biçimde var olmalarý doðrudan ya da dolaylý yollarla engellenmeye çalýþýlmaktadýr. Üniversiteler kimi bilimsel toplantýlara ev sahibi olma konusunda
tereddüt göstermekte, kimi akademisyenlerin kongrelerdeki konuþmalarýný iptal etmekte, hatta üniversitelere girmelerini engellemektedir. Birçok meslektaþýmýzda bu sürecin maðduru olarak mesleki
yaþamlarýný üniversite dýþýnda sürdürmek gibi bir zoraki zorunluluðun orta yerinde kalmýþ durumdadýrlar.
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Bugün bilimsel yayýncýlýðýn gündemi ülkenin daha saðlýklý bir dünyada, bir ülkede yaþamaya olanak
verecek ve böyle bir geleceðe doðru yelken açmasýný saðlayacak çalýþmalara güç kazandýrmak yerine
ne yazýk ki bilimsel ve akademik özgürlüðü engelleyen, baský altýna tutan ve kötürümleþtiren bilimsel
görünümlü bir baskýya direnmeye dönüþmüþ görünüyor.

Tüm bu yaþananlarýn bilimsel bilgi üretimini önünde bir engel olmaktan çýktýðý ve bilimin tüm insanlýðýn
yararý ve refahý için kullanýldýðý bir dünyayý gerçek kýlmak dileðiyle…
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