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Elektrik Mühendisleri Odası 
41. Dönem Yönetim Kurulu, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araștırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) 
Bilim ve Teknik Dergisi’nde Darwin 
kapağına yapılan sansür uygulama-
sına tepki gösterdi ve sansür uygu-
lamasında rolü olan yetkililerin istifa 
etmesini istedi.

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu 
tarafından 11 Mart 2009 tarihinde 
yapılan basın açıklamasında, “AKP 
Hükümeti’nin bürokrasinin en küçük 
kademelerine varıncaya kadar yürüt-
tüğü kadrolașma ve baskı politikaları 
üniversitelere, yargıya, medyaya ve 
meslek örgütlerine uzanırken, TÜ-
BİTAK bünyesindeki Bilim ve Teknik 
Dergisi’ne yapılan müdahale bardağı 
tașıran son damla olmuștur” denildi. 

“Evrim Teorisi” ile Biyoloji Bilimi’nde 
çığır açan ünlü Bilim İnsanı Charles 
Darwin’in 200. doğum yılı olan 2009 

TÜBİTAK’ta yașanan Darwin sansürüne tepki…

BİLİME ÖZGÜRLÜKBİLİME ÖZGÜRLÜK
de TÜBİTAK’ın daha önceki yıllarda 
yayımladığı Darwin, Evrim ve Biyoloji 
alanına yönelik 14 kitabın tanıtımına 
yer verildiği belirtilerek, șu değerlen-
dirme yapıldı: 

“Uygulanan sansür derginin kapak 
tasarımının ve yazılarının atılmasıy-
la kalmamıș, TÜBİTAK’ın Darwin 
ve ilgili kitaplarının tanıtıldığı bu 
bölümün içindekiler sayfasında 
okuyucuya sunulmasına dahi 
tahammül edilmemiștir. Tüm der-
gideki konu bașlıklarına ayrı ayrı 
yer verilen içindekiler bölümünde 
yalnızca Darwin’le ilgili 2 sayfalık 
kitap tanıtım kısmı atlanmıștır.”

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’ne yö-
nelik sansür uygulaması “buzdağının 
görünen kısmı” olarak nitelendirilen 
açıklamada, șöyle denildi: 

“Asıl süreç TÜBİTAK’ın özerk ya-
pısına yönelik AKP iktidarı döne-
mindeki müdahale ile bașlamıștır. 

TÜBİTAK Bilim Kurulu’na 
atanan üyelerin seçimi 
geçen yıl TBMM’den ge-
çirilen yasa ile Bașbakan’a
bağlanmıștır.
AKP iktidarıyla yaygınlașan 
baskıcı ve sansürcü anlayıșı
kınıyor, özgürlüklerin “din ve
nanç hürriyetinden” ibaret 
olmadığını anımsatmayı gö-
ev biliyoruz. Bundan 1.5 asır 

önce Türlerin Kökeni adlı ki-
abı yayımlanan Darwin’e 

ve fikirlerine 2009 yılında 
özgürlük istemek zorunda 
kalmaktan utanç duyuyoruz.
Bilimsel çalıșmalara, yayın-
ara özgürlük talebiyle, bu 
ansür uygulamasında rolü

olan tüm yetkilileri istifaya 
çağırıyoruz.”

yılının UNESCO tarafından Darwin 
Yılı ilan edildiği anımsatılan açıkla-
mada, bu çerçevede tüm dünyada 
sempozyumlar, festivaller ve çeșitli 
etkinlikler düzenlendiği kaydedildi. 
Türkiye’de ise ismi “Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araștırma Kurumu” olan 
TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik Dergisi’nin 
kapağı değiștirilerek, Darwin’i ve bilim-
sel çalıșmalarını anlatan 15 sayfalık 
yazılara sansür uygulandığı belirtilen 
açıklamada, “Ülkemizde adım adım 
örülen gerici zihniyet, bilimsel bir der-
giye müdahale ederek, hem bilimin 
özgürlüğünü hem yayın özgürlüğünü 
yok etmektedir” denildi. 

İçindekilere de 
Sansür

Açıklamada, sansürlenerek bayilere 
dağıtılan dergide yalnızca “Charles 
Darwin’in Doğumunun 200. Yıldönü-
mü” bașlığı altında 2 sayfalık bölüm-


