Matematik Dünyas›, 2010-III

Matematiksel Fizikçi Ali Mustafazade:

Bizi Kimse Anlam›yor
Sabah, 15 A¤ustos 2010, Sabah , Mediha Olgun
‹nsanl›¤›n ne ifline yar›yor bu çal›flmalar?
‹nsanlar, fizikte 17, 18 ve 19’uncu yüzy›lda da
yap›lanlar›n ne ifle yarayaca¤›n› çok anlam›yordu.
Ama flu anda etraf›n›za bakt›¤›n›zda her fley bu yüzy›l›n getirdi¤i sonuçlar›n teknolojiye yans›mas›. TV,
bilgisayar, düflündü¤ünüz her fley. Bir yerde teorik
fizik ya da matematiksel fizik, sanat gibi bir fley. Sanatç›n›n yapt›¤› ne ifle yar›yor, onu flu anda söylemek zor. Bunlar sonra bir yerde bir ifle yar›yor.
Siz neler yapt›n›z peki?
Ben kuantum mekani¤inin de¤iflik konular›nda
çal›flt›m. Kuantum kozmoloji yapt›m. Do¤an›n bir
tak›m kurallar› vard›r. Galileo’dan bafllar, Newton
mekani¤inde daha somutlafl›r. Newton mekani¤iyle
yüzy›llarca her fleyi aç›klamaya çal›flt›lar. Evreni, y›ld›zlar›... Bir yerden sonra
insanlar anlad› ki, birtak›m problemler çözülemiyor. Kara cisim problemi
vard›r. 19’uncu yüzy›l›n
sonunda bunu aç›klamak
mümkün olmad›. Tamamen matematiksel bir varsay›mla, “enerji bir miktardan küçük olamaz” diye
yola ç›karak deneylerin verdi¤i sonuçlar› aç›klanmaya bafllad›. ‹nsanlar bunu sorgulamaya bafllad›lar.
Ne ifle yarad› peki bu kuantum mekani¤i?
‹nsanlar MR çektiriyor mesela. MR tamamen
kuantum mekani¤inin çok basit bir uygulamas›.
Lazer de tamamen kuantum mekanikten ortaya
ç›km›fl. Bunu normal insanlara anlatmak çok zor.
Ekonomik flartlar nas›l iflinizde?
Maafllar çok düflük. Vak›f üniversiteleri biraz
daha rahat. Bizim ö¤retim üyelerinin yüzde 95’i
Amerika’dan geldi. Ço¤u da Türkiye’den gidenler.
Tersine göç sa¤l›yor yani vak›f üniversiteleri. Kifliden kifliye de¤iflir maafllar Amerika’da. Bilimde
eflitlik yoktur. Hayatta da yoktur. Olanaklar eflit
olmal›. ♦

ürkiye’de matematik ve fizik okuyan ‹ranl›
uzman Prof. Mustafazade, “Çal›flmalar›m›z›n sonucu y›llar sonra ortaya ç›kt›¤› için bizi kimse anlam›yor”diyor
Onun yapt›¤› ifli anlamak ve anlatmak o kadar
kolay de¤il. Matematiksel fizik uzman› ‹ranl› Profesör Ali Mustafazade de zaten en çok bundan yak›n›yor: “Dünyada 40 kiflinin anlad›¤› bir problemi
çözmeniz ne yaz›k ki kimse için bir anlam ifade etmiyor. Bizim çal›flmalar›m›z›n sonucu y›llar sonra
ortaya ç›kt›¤› için kimse
bizi anlam›yor ve hak etti¤imiz de¤eri göremiyoruz.” 2007 TÜB‹TAK Bilim Ödülü sahibi Mustafazade’nin hayat› tam bir
baflar› hikâyesi. ‹ranl› bir
ailenin üç çocu¤undan biri olan Mustafazade, ‹slam devriminden sonra
üniversite okumas›na izin
verilmeyince Türkiye’ye
gelmifl.
Mustafazade,
“Bo¤aziçi Üniversitesi’nde
çift anadal program› ile
hem fizik hem matematik okudum. Burslu olarak
Teksas Üniversitesi’ne gittim. Doktora sonras› çal›flmalar›m› yine bursla Kanada Alberta Üniversitesi’nde yapt›m. 1997’de Koç Üniversitesi’ne geldim.
Burs vermek üniversite kurmaktan daha önemli.
Ben de burslarla özel çal›flmalar yapabildim” diyor.
Tam olarak ne yap›yorsunuz?
‹flte o en zoru. Yapt›¤›m çal›flma fizikte matemati¤in kullan›m› veya fizi¤in matematiksel temelleri. Ama bu baya¤› ileri matematik gerektirdi¤i
için anlatmas› çok zor olan bir fley. Matemati¤in
de¤iflik dallar›ndaki denklemleri kullanarak fizikte
bir tak›m sonuçlara varmaya çal›fl›yorsunuz. Ben
matematik bölümündeyim. Ama matematiksel fizik yap›yorum. Doktoram fizikte ama konum yine
matemati¤e çok yak›n.
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