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Sait Akp›nar
(1913-2003)

en Fakültesi emekli ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Sait Akp›nar 11.05.2003
tarihinde trafik kazas›
sonucu hayat›n› kaybetmiﬂtir.
Prof. Dr. Sait Akp›nar 1913’te ‹stanbul’da
do¤muﬂtur. 1933’te Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Maarif Vekaleti’nin bursunu kazanarak 1934’te Almanya’da
Frankfurt Üniversitesi’nde baﬂlad›¤› doktora e¤itimine 1937’den itibaren Göttingen Üniversitesi’nde devam etmiﬂ ve 1940’ta doktora payesini
alarak mezun olmuﬂtur. Ayn› y›l Fen Fakültesi’ne
asistan olarak atanm›ﬂt›r.
1941-1943 aras›nda askerlik görevini yapm›ﬂt›r. 1948’de doçent olduktan bir y›l sonra eylemli kadroya geçerek Tecrübi Fizik Enstitüsü’nde
görevine devam etmiﬂtir.
1949’da Amerikan bursuyla Massachusetts
Institute of Technology’de nükleer elektronik ve
kozmik ›ﬂ›nlar sahas›nda araﬂt›rmalar yaparak Fakültedeki gerekli tesisat› kurmaya ve geliﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Kozmik ›ﬂ›n araﬂt›rmalar› için Uluda¤’da
bir istasyon ve laboratuar kurmuﬂ ve bu laboratuarda memleketimizde ve Ortado¤u’nun bu bölgesinde ilk ve tek mezon teleskopunu tesis etmiﬂtir.
1957’de profesör kadrosuna atanan Akp›nar
1956-1957 y›llar›nda ‹stanbul Üniversitesi ile ‹stanbul Teknik Üniversitesi ortak Reaktör Komite-

si üyeli¤i, Atom Enerji Komisyonu ‹stiﬂare Kurulu
üyeli¤i ve 1956-61 y›llar›nda Milli Savunma Bakanl›¤› ‹lmi ‹stiﬂare Kurulu üyeli¤i, 1961-1969 y›llar›
aras›nda da Çekmece Nükleer Araﬂt›rma Merkezi
Müdürlü¤ü ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araﬂt›rma Kurumu, Temel Bilimler Araﬂt›rma Gurubu
üyeli¤i görevlerini yürütmüﬂtür.
1979’dan emekli olana kadar ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölüm Baﬂkanl›¤› görevinde bulunmuﬂtur. 1 Ocak 1983’te yaﬂ haddinden emekliye ayr›lm›ﬂt›r.
1983-1993 aras›nda TÜB‹TAK, Temel Bilimler Araﬂt›rma Enstitüsünün kuruluﬂ ve geliﬂmesinde dan›ﬂman olarak çal›ﬂm›ﬂt›r.
Prof. Dr. Sait Akp›nar 1983’te TÜB‹TAK
Hizmet Ödülü alm›ﬂt›r.
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Sait Akp›nar, t›pk› kendisinden biraz büyük
olan Cahit Arf gibi, Remziye Hisar gibi, ve kendisinden sonraki ony›l›n öncü bilim insanlar› Feza Gürsey, Erdal ‹nönü gibi, en ileri düzeyde yarat›c› bilim yapmak ve bunu Türkiye’de
yapmak, Türkiye’de yerleﬂtirmek bilincini ve
idealini taﬂ›rd›. O y›llarda aktif öncü bilim insanlar›m›z›n say›s› azd›. B›rakt›klar› gelenek bütün kurumlar›m›zda süreklilik kazanmad› henüz, ama Türkiye’de bir birikime dönüﬂtü.
Kamuoyu bilmese de bilim çevreleri art›k az
say›da yaln›z insandan oluﬂmad›klar›n›, iyi bilim yap›labildi¤ini biliyor. Az, yetersiz, ama art›k var. Sait Bey kendi iﬂini, deneysel fizi¤i özümsemiﬂ ve örne¤iyle etraf›na yans›tan bir insand›.
Gebze’de TÜB‹TAK Temel Bilimler Araﬂt›rma
Enstitüsünde bulundu¤umuz y›llardan karakteristik bir hat›ram var. 1986’da Halley kuyruklu y›ld›z› geldi¤inde bir sabah kahve odas›nda
kuyruklu y›ld›z› nas›l ve nereden görece¤imizi
konuﬂuyorduk. Sait Bey geldi. “Dün gece kuyruklu y›ld›z› izledim” dedi. Yeﬂilyurt’taki evinin
teras›ndan, kendi donatt›¤› amatör teleskobuyla, herkesten önce... O zaman 73 yaﬂ›ndaym›ﬂ,
ölümü vesilesiyle do¤um tarihini ö¤rendik.
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Avrupa sınavını kazanmış Türk öğrenciler 1937’de Göttingen’de.
S. Aybar, F. Domaniç, C. Arif, B. Davran, S. Akpınar, E Zadil.
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