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TÜB‹TAK ‹letiflim Birimi Kamuoyu Aç›klamas›’na,
TÜB‹TAK Bilim Kurulu eski üyesi ve TÜBA üyesi

Ali Alpar’dan ‹lgililere Yan›t
Say›n ‹lgili,
Feza Gürsey Enstitüsü’nün önceli olan TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi’ndeki Temel
Bilimler Araflt›rma Enstitüsü’nde çal›flt›m. Sonra
TÜB‹TAK Bilim Kurulu üyesi olarak teorik fizik
ve matematik alan›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli kampusunda Feza Gürsey Enstitüsü’nün kurulmas› sürecinde katk›da bulundum. Sonraki y›llarda da Feza Gürsey Enstitüsü’nde yaz okulu ve
konferans düzenlemek ve Enstitüsü’nde ders vermek fleklinde iliflkilerim oldu. Bu kurumla ilgili

geliflmeleri ve tart›flmalar›, kuruluflundaki fikri,
sonunda FGE’nin yaratt›¤› de¤erleri ve ülkede
e¤itime ve araflt›rmaya katk›lar›n› biliyorum.
Öteden beri genelde teorik araflt›rmalara ve özelde bu enstitünün kurulufl ve çal›flma tarz›na iliflkin kuflku ve elefltirileri de biliyorum.
Feza Gürsey Enstitüsü’nün hem kendi de¤eri
hem de geçmifli ve gelece¤i ile Türkiye’de bilimsel
araflt›rman›n geliflmesi için nas›l bir örnek ve potansiyeli temsil etti¤ini göz önüne alarak bu karar›n olas› gerekçelerini tart›flmaya çal›flaca¤›m.

Feza Gürsey Enstitüsü Neden Kuruldu?
Neden MAM d›fl›nda kuruldu?
Feza Gürsey Enstitüsü Erdal ‹nönü taraf›ndan,
TÜB‹TAK MAM’da Temel Bilimler Araflt›rma
Enstitüsü olarak temel bilim alanlar›nda (Fizik,
Kimya, Biyoloji, Yer Bilimleri, Matematik) araflt›rma yapmak amac›yla kurulmufltu. Zaman içinde
uygulamal› araflt›rmalarla temel bilim araflt›rmalar›n›n ayn› kampusta ortak bir yönetimle sürmesi
sorun yaratt›. Ayr›ca araflt›rmac›lar›n üniversitelerden uzak bir yere gelip gitmeleri ve civarda doktora ö¤rencilerinin olmamas›, dolay›s›yla de¤erli
araflt›rmac›lar›n ö¤renci yetifltirme imkân›ndan
yoksun olmas› da bir eksiklik oluflturdu.
Feza Gürsey Enstitüsü’nün TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi’ndeki “Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojileri Araflt›rma Merkezi”ne
ba¤lanmas› ifllevini kaybetmesi ve kapanmas› demektir. Teorik fizik ve matematik, “Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojileri”nin bir altalan› de¤ildir.
Tafl›nma, enstitüyü sürdürmenin yegâne yolu
diye sunuluyorsa, kapanmas›n diye Gebze’ye tafl›n›yorsa, bunu mant›kî bir gerekçe olarak kabul
edemeyiz.
S›rf lojistik aç›lardan bak›ld›¤›nda bile, Gebze
MAM kampusu, Feza Gürsey Enstitüsü’nün ‹stanbul’daki kampusunun her gün oraya gelip giden
araflt›rmac›lar için kolayl›¤›n›, okullara ve seminerlere gelen uluslararas› akademisyenlere sundu¤u
çekimi sa¤layamaz.

Türkiye’nin her yan›ndan düzenlenen okullara
gelen ö¤renciler için Enstitü’nün sundu¤u bar›nma
ve çal›flma imkânlar›ndan ve bunun için yap›lm›fl
olan yat›r›mlardan vazgeçip, bunlar› yeniden
MAM’da oluflturmak, MAM’›n olanaklar›n› paylaflmak ya da okullardan vazgeçmek için ciddi bir
sebep gerekir.
Farkl› Displinlerde Baflka Üniversitelerde de Araflt›rma Enstitüleri Olabilir - Olmal›.
Feza Gürsey Enstitüsü kurulurken yaz›lan yönetmelik tek bir enstitüyü de¤il ilerde baflka örnekleri de olabilecek bir prototipi öngörüyordu. O ilk
yönetmelikte, bir üniversite kampusunda konufllanan ve TÜB‹TAK ile o üniversite aras›nda imzalanan bir protokolle kurulan, baflka üniversitelerin
araflt›rmac›lar›na ve doktora ö¤rencilerine de aç›k
bir enstitü modeli öngörülmüfltü.
Bir üniversiteyle ba¤lant› genç kuflaklar›n varl›¤› ve araflt›rma e¤itimi gözetilerek, TÜB‹TAK’›n
enstitüyü sahiplenmesi ise enstitünün yurttaki tüm
üniversitelere aç›k olmas› niyetiyle düflünüldü.
Feza Gürsey Enstitüsü bir ilk örnek olarak düflünülmüfltü. Baflka üniversitelerde ve baflka disiplinlerde de ayn› örnek tekrarlanabilecekti. Tersine
olarak “Madem baflka yerlerde ve baflka disiplinlerde yok o zaman burada da olmas›n” yaklafl›m›
da mant›kl› de¤ildir. Mant›kî ve olumlu yaklafl›m
bu modelin de¤erlendirilmesi, olumlu yanlar›yla
TÜB‹TAK ve baflka desteklerle farkl› disiplinlerde
ve farkl› üniversitelerde de tekrarlanmas›d›r. Elbet-
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Feza Gürsey Enstitüsü’nün tüm yöneticilerinin,
orada çal›flan tüm araflt›rmac›lar›n bilimsel çal›flmalar›yla ve verdikleri derslerle katk›lar› oldu.
Enstitü’nün kurum olarak de¤erlendirilmesi herhalde yöneticilerin de¤erlendirilmesinden ayr› bir
konudur.
Olas› Elefltiriler ve De¤erlendirmeler
1. TÜB‹TAK sadece fonlama yapmal› ve proje
baz›nda destek olmal›d›r. Ayr›ca araflt›rma enstitüsü kurmamal›d›r. Feza Gürsey Enstitüsü’nde desteklenen postdok, araflt›rmac›, yaz okulu ve konferans düzenleme doktora ö¤rencisi destekleri için nas›l olsa TÜB‹TAK taraf›ndan ayr› ayr› destek
programlar› var ya...
Belli bir konu etraf›nda bu
araçlar›n tümünü koordine olarak kullanacak bir araflt›rma ortam›n›n ayr› bir verimlili¤i var.
Burada de¤erlendirmelerin TÜB‹TAK Merkezi taraf›ndan de¤il
Enstitü taraf›ndan yap›lmas› TÜB‹TAK yönetimi taraf›ndan bir
sak›nca olarak görülmüfl olabilir.
O zaman samimiyetle sormak laz›m: Neden? E¤er
Türkiye’deki ve dünyadaki en iyi araflt›rmac›lardan baz›lar›n› bir araya getiren bir ortam varsa buradaki etkinliklerin ve araflt›rman›n organizasyonu, kat›lacak gençlerin seçiminin de buradaki araflt›rmac›larca yap›lmas› en do¤al ve verimli olan›.
Rasyonel olan, okullar›n, postdoklar›n araflt›rmac›
ve ö¤renci seçimini bir elden entegre bir de¤erlendirmesidir.
Temel bilimlerde proje baz›nda, tasar›m amaçl›, sonunda ne ç›kaca¤› önceden siparifl edilebilen
araflt›rma olmuyor. Araflt›rma deste¤i için projeler
yaz›yoruz ama bu projelerin temel bilimlerdeki anlam› uygulamal› dallardakinden farkl›. Onun için
de belli bir araflt›rma alan›nda ortam› yaratmak ve
canl› tutmak münferit proje desteklerinden daha
verimli, sinerji sa¤layan ve bizim alanlar›m›z›n do¤al çal›flma tarz› olan yoldur.
2. Peki neden TÜB‹TAK desteklesin?
Çünkü tüm Türkiye’ye aç›k bir kat›l›m düflünülüyor.
3. Bu ifllevlerin baz›lar›n› üniversiteler de nas›l
olsa yerine getiriyor/getirmeli.
Tabii öyle olmal›, elbette üniversiteler de araflt›rma yapmal›/yap›yorlar, ellerinden geldi¤i kadar

te TÜB‹TAK’›n her disiplinde her üniversitede bir
araflt›rma enstitüsü açmas›ndan söz etmiyoruz.
Baflka alan ve kampuslara da modeli yaymak için
buralardan gelecek talebe göre bir de¤erlendirme
ve s›ralama ile model yay›labilir. Bunun yerine, zaten var olan ve iyi iflleyen tek örne¤in kapat›lmas›n›n gerekçesi herhalde tek örnek olmas› de¤il.
Feza Gürsey Enstitüsü neleri baflard›?
1. Bu enstitüde de¤erli araflt›rmalar yap›ld›.
Dünyan›n önde gelen teorik fizikçileri Türkiye’de
böyle bir enstitüsünün varl›¤›ndan haberdard›rlar. Baz›lar› buraya gelmifl ders vermifltir. Enstitü Feza Gürsey ad›na kurulmufltur. Feza Gürsey’i de bilim dünyas› çok iyi tan›r ve bu enstitüyü
onun ad›na kurulmufl, o büyük
ismi Türkiye’de yaflatan güzel bir
kadirflinasl›k örne¤i olarak olarak bilirler.
2. Bu enstitü bilim insanlar›n› bir araya getirmifltir. Bilim insanlar› burada birlikte çal›flm›fl,
bir ortak sinerji ortam›nda teorik fizik ve matematik yapm›fllard›r.
3. Bu enstitüde genç araflt›rmac›lar yetiflmifltir.
Postdok statüsünde, yani mesle¤in ilk y›llar›nda
ders vermeden, etraflar›nda bulunan bir grup araflt›rmac›yla birlikte araflt›rma yapma imkân› Türkiye’de ilk önce bu enstitüde denendi. Yurtd›fl›nda
yetiflmifl yeni doktoral› parlak gençlerin Türkiye’ye
dönüfllerine ve burada verimli bir araflt›rma ortam›
bulmalar›na imkân verdi.
4. Bu enstitü d›flarda baflar›l› kariyerleri olan
bilim insanlar›na Türkiye’ye dönmeyi cazip k›ld›.
Bunun için maddi imkânlardan çok, burada araflt›rma yapma, okul kurma imkânlar›n›n olmas›
önemli.
5. Feza Gürsey Enstitüsü, lise, lisans ve lisansüstü düzeyde ö¤renciler için, genel fizik ve matematikte, hem enstitüde çal›fl›lan araflt›rma alanlar›nda hem de baflka araflt›rma alanlar›nda, enstitü
içinden ve d›fl›ndan ve yurtd›fl›ndan en aktif, en yarat›c› bilim insanlar›n›n ders verdi¤i okullar yapt›
ve y›llard›r bunu sürdürdü. Türkiye’nin her yan›ndan bu flekilde bilimle tan›flm›fl araflt›rmay› meslek
olarak seçmifl, aram›za kat›lm›fl ve kat›lmakta olan
gençler var.
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Bu da mant›kd›fl›. Temel araflt›rmalar›n yegâne
varl›k sebebi uygulamal› bilimleri desteklemek de¤il. Uygulamal› araflt›rma merkezleri gerek duyduklar› araflt›rma alanlar›nda uzman yetifltirilmesini destekleyebilir, bu uzmanl›klara sahip temel bilimcileri davet ya da istihdam edebilirler. Bunun
için ayr›ca FGE’yi kald›r›p tafl›mak gerekmez. Bu
uygulamal› enstitüye gereken deste¤i sa¤lamayaca¤› gibi, sa¤layacak olsa da FGE’yi kapatmay› hakl› ve makul k›lmaz. Ayr›ca TÜB‹TAK yönetiminin
getirdi¤i noktada FGE’de kalan 4 araflt›rmac› zaten
“Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojileri Araflt›rma Merkezi”nin ilgi alanlar›nda uzman de¤iller.
Ayr›lmazlar ve bir süre sonra at›lmazlarsa B‹GAM
bu insanlar› yeniden mi yetifltirecek? Onun yerine
kendi alanlar›nda ihtiyaçlar› olan temel araflt›rmac›lar› bulup çekmeye çal›flsalar anlafl›labilir.
7. Zaten Türkiye’de bilimsel araflt›rma yoktur
olamaz. Bizim gibi ülkelerde bilimi destekleme gerçekçi de¤il.
Türkiye’de iyi bilim yap›l›yor. Bu ülkenin potansiyeli daha fazlas›n› gerektirir.
8. TÜB‹TAK deste¤iyle araflt›rma enstitüleri
uzun yaflayamaz.
Bu herhalde TÜB‹TAK’›n gerekçesi olamaz.
Yoksa kapal› bir döngü ile gerekçe aray›fl›m›z›n bafl›na döneriz.
9. Görülen lüzum üzerine...

iyi ö¤renci çekmeye, iyi ö¤retim üyeleri bulmaya
çal›flmal›, çal›fl›yorlar. ‹yi bilim adamlar›n› Türkiye’ye getirmeye gayret ediyorlar. Üniversiteler kendi kampuslar›nda araflt›rma merkezleri aç›yorlar.
Bütün bunlar iyi geliflmeler. Ama üniversitelerin
bunlar› yapmalar› bir araflt›rma alan›nda topluca
bu araçlar› kullanan bir enstitünün olmamas› için
bir gerekçe de¤il. Enstitü bütün ülkeye aç›k bir
alan yaratarak tek tek üniversitelerin yapabilece¤inden fazlas›n› ayr›ca sunuyor. Buna gerek var.
Enstitü kapan›nca üniversiteler daha iyi araflt›rma
yap›yor olmayacak.
4. Neden sadece Bo¤aziçi Kandilli; neden sadece belli disiplinler?
Yukarda da de¤indi¤im gibi zaten amaç bundan
ibaret de¤ildi. Baflka üniversitelerin ve baflka disiplinlerin de kendi bünyelerinde kendi tercih ettikleri
temel ve uygulamal› bilim ve teknoloji alanlar›nda
araflt›rma enstitüleri kurmalar›, TÜB‹TAK’tan destek alabilmeleri iyi olur. Feza Gürsey Enstitüsü bunun olabilece¤ini gösterdi. Daha da iyi geliflmesi için
teflvik edilmesi, önünün aç›lmas› beklenir.
Baflka disiplinlerde, baflka üniversitelerde de
modelin varyantlar› denenebilir. Baflka örnekler de
olsun demek yerine bu örnek de olmas›n sonucu
e¤er bu örnek baflar›s›z olsayd› ç›kard›.
5. TÜB‹TAK sadece uygulamal› alanlarda
araflt›rmay› desteklemeli.
Sadece uygulamal› alanlar› destekleyen bir politikayla o ülkede araflt›rma ve özgün yarat›c› bilim
geliflmez. Hiçbir örne¤i yok bunun. Uygulamal›
alanlar da temel bilimlerin desteklenmedi¤i yerde
sa¤lam bir geliflme göstermez. Dünyada uygulamal› araflt›rmalar ve destekleri elbette h›zla art›yor
ama bu demek de¤il ki temel araflt›rmalardan vazgeçiliyor. Bilimin ilerledi¤i bütün ülkelerde temel
araflt›rma enstitüleri var, yenileri kuruluyor, bunlar› da ulusal ajanslar, kamu kurumlar›, üniversiteler
ve ayr›ca özel sektör ve vak›flar destekliyor. Bu enstitüler en soyut ve uygulamadan uzak konularda da
aç›l›yor. Kald› ki Feza Gürsey Enstitüsü’nün destekledi¤i teorik fizik dallar› aras›nda yeni teknolojinin
can damarlar›ndan olan yo¤un madde fizi¤i de var.
6. Uygulamal› araflt›rmalarla temel bilimleri
birbirini besler iliflkiler içinde gelifltirmek için, temel bilimler enstitülerinin ayr›ca olmas› gerekmez,
bütün temel bilim araflt›rmalar›n›n ancak uygulamac›lar taraf›ndan talep edilenlerini uygulamal›
ensititüler bünyesine naklederek yapmak gerekir.

Yukardaki metni yazd›ktan sonra bugün TÜB‹TAK aç›klamas›n› okudum. Bilim Kurulu üyelerinden 3 kiflinin konuyu inceledi¤i, ‘…. muhakkak
….’ oldu¤u söylemlerinden sonra bafltaki sonuca
var›ld›¤› bildiriliyor. Ayr›nt›l› bir mant›kl› aç›klama, konunun içeri¤iyle ilgili nedenler tart›fl›lm›yor,
ikna edici gerekçeler sunulmuyor. Daha çok 6’nc›
maddede üzerinde durdu¤um söylemle bu karara
var›lm›fl oldu¤u beyan ediliyor.
Bu söylem ne Türkiye’de ne de yurtd›fl›nda bilim çevrelerine ve bu konularda yetiflmekte olan
parlak gençlere inand›r›c› ve tatminkar gelmez.
Sonuç: Feza Gürsey Enstitüsü TÜB‹TAK deste¤inin y›llar boyunca azalmas›na ra¤men baflar›l›
olabildi. Yap›lmas› gereken TÜB‹TAK bütçesinin
harcanmayan k›sm›yla k›yasland›¤›nda ufac›k bir
bütçeyle hayatta kalmaya çal›flarak bunlar› baflaran Feza Gürsey Enstitüsü’nün önünü açmak ve
örnekleri iyilefltirmek ve ço¤altmak olmal›. ♥
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