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Ayfle Erzan’dan Bakan Nihat Ergün’e
• çok dar (4 kiflilik) bir sabit kadro ile
• tüm Türkiye’den teorik fizik ve matematikçilere
• yar›zamanl› olarak, ya da bir, iki yar›y›ll›k
sürelerle konuk olarak yararlanabilecekleri
• araflt›rma ve uluslararas› ölçekte etkileflim
ortam› sa¤layan,
• doktora sonras› araflt›rmac› (post-doc) kavram›n› Türkiye’de ilk kez yaflama geçiren
bir kurum olarak tasarlanm›fl ve görevini yerine getirmifltir. Ekte sundu¤um “Say›larla Feza Gürsey
Enstitüsü” çizelgeleri bunun kan›t›d›r. Maalesef
2008’den bu yana TÜB‹TAK’›n Bo¤aziçi Üniversitesi ile yapm›fl oldu¤u protokolu yenilememesi ve
sözleflmesi biten yar› zamanl› ve doktora sonras›
tam zamanl› araflt›rmac›lar›n yerine kimseyi almamas› sonucu bugünkü kadrosu dört tam zamanl›
bilimsel personele indirgenmifl bulunmaktad›r. Bu
Enstitü’nün çarp›c› baflar›s›n›n bir ölçüsü de, buna
ra¤men, Enstitü içinden ve d›fl›ndan bilimcilerin sahip ç›kmas› ile FGE’de düzenlenmeye devam eden
araflt›rma etkinlikleridir.
Feza Gürsey Enstitüsü’nün benzerleri, farkl› kurulufl ve kaynaklara sahip olmalar›na karfl›n, Cambridge’deki Newton Enstitüsü, çok daha genifl bir co¤rafi alana hizmet veriyor olsa da Trieste’deki Abdus
Salaam Uluslararas› Teorik Fizik Enstitüsü (ICTP),
ABD’de Princeton’daki ‹leri Araflt›rmalar Enstitüsü
(The Institute for Advanced Study) ya da Kore’de KIAS’t›r (Korean Institute for Advanced Study).
Bu Enstitüler, bilime, üniversitelerin ve baflka
kurumlar›n sa¤layamayaca¤› türden katk›larda bulunurlar. Enstitülerin bafl›ndaki direktörlerin bilimsel kiflilikleri, ortaya koyduklar› bilimsel liderlik
bunlardan en önemlisidir. Enstitüde yap›lan bilimsel seminerlerdeki elefltiri ve görüfl al›flverifli, bu kiflilik sayesinde daha büyük hayatiyet kazan›r. Enstitüde yap›lan okullar ve çal›fltaylar, belli bir bilimsel bütünlük ve araflt›rma gelene¤i içinde gerçekleflir. Enstitülerde geçici olarak dahi bulunan araflt›rmac›lar, en çok bu ortamdan yararlan›rlar. Hiçbir
bilimsel çevrede, bilinen her fley “yaz›l›” olmaz. Daha yay›na dönüflmemifl önemli fikirler, araflt›rmala-

Say›n Bakan,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›’na atanman›z› tebrik eder, bu bakanl›¤›n kurulmas›n› bir bilim
insan› olarak umutla karfl›lad›¤›m› söylemek isterim.
Bakanl›¤›n›z›n ilk günlerinde, TÜB‹TAK taraf›ndan al›nan bir kararla Feza Gürsey Enstitüsü’nün
ölüm ferman› anlam›na gelen bir biçimde Gebze
MAM Kampüsü’ne tafl›nmas› ve “Biliflim ve Bilgi
Güvenli¤i ‹leri Teknolojileri Araflt›ma Merkezi”ne
ba¤lanmas› durumu ile karfl›laflman›z›n bir talihsizlik oldu¤unu düflünüyor, bu karar›n Bakanl›¤›n›z
nezdinde acilen gözden geçirilmesini diliyorum.
Feza Gürsey Enstitüsü TÜB‹TAK-Bo¤aziçi Üniversitesi ortakl›¤› ile hayata geçmifl Türkiye’nin tek
temel bilimler enstitüsüdür. Ülkemizin kamu kaynaklar› ile desteklenen ba¤›ms›z bir temel bilimler
enstitüsü olmamas› düflünülemez.
Temel bilimler ile teknoloji aras›ndaki iliflki, iki
yönlü ve vazgeçilmez bir iliflkidir, ama teorik çal›flmalar›n sadece teknoloji üretiminin “emrine verilmesi” biçiminde hiçbir zaman baflar›l› olamam›flt›r.
Transistör dedi¤imiz alet, teorik kat› hal bilimi sayesinde tasarlanarak üretilmifltir; bugünün teknolojisi ise tümüyle yar›-iletken elektronik ayg›tlar üzerine kuruludur. Bu tür teknolojik devrimler olsun,
daha küçük iyilefltirmeler olsun, günümüzde ancak
teorik at›l›mlar temelinde gerçekleflmektedirler.
Avrupa’n›n üretim ve yaflam kalitesi düzeyini
korumak ve yükseltmek için bilim ve teknoloji iflbirli¤ine verdi¤i büyük önem, 6’nc› ve 7’nci çerçeve
programlar›na oldukça yo¤un bir biçimde yans›m›fl,
ancak uygulamaya yap›lan vurgu nedeniyle temel
araflt›rmalar›n Avrupa çap›nda desteklenmesinde
oluflan göreli zafiyet k›sa zamanda giderilerek European Research Council (Avrupa Araflt›rma Konseyi)
kurulmufl ve 2007 y›l›ndan beri büyük ölçekli temel
bilimler projelerine kaynak sa¤lamaya bafllam›flt›r.
Bugün Avrupa’da eski “Do¤u Bloku”ndan kalma, Ulusal Bilimler Akademileri’ne ba¤l› birçok
araflt›rma enstitüsünün kapat›lmas› furyas›na bakarak, “böyle enstitüler arpal›k haline gelir” türü bir
mant›k yürütme de, FGE’nin yap›s›yla tamamen çeliflkilidir. Feza Gürsey Enstitüsü, örnek bir biçimde,
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mas› gerekti¤i, bir endüstriyel üretim bölgesine tafl›nmas›n›n anlams›zl›¤› ortadad›r. Teorik fizikte ya
da matematikte uluslararas› isim yapm›fl, ancak flu
anda yurtd›fl›nda çal›flmakta olan bir bilim insan›
Enstitü müdürlü¤üne davet edilerek, hem ülkesine
dönmesi hem de bu giriflime ivme kazand›r›lmas›
gözden uzak tutulmamas› gereken bir imkand›r.
Türkiye, çok övündü¤ü ekonomik baflar›s› ile,
sadece bir de¤il, birden çok konuda, Kimya, Sistem
Biyolojisi, Genetik, Jeofizik gibi alanlarda Feza
Gürsey Enstitüsü gibi kurumlara sahip olmaya lay›kt›r. Bunlar ‹stanbul ve Ankara d›fl›nda da kurulabilirler, hatta kurulmal›d›rlar.
Size çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.
Sayg›lar›mla,
Ayfle Erzan, Prof. Dr.
Türkiye Bilimler Akademisi üyesi
UNESCO-L’Oreal “Bilim için Kad›n” Avrupa
2003 ödülü
Rammal Madalyas› 2010.

r›n yönelmesi gereken yeni do¤rultular konusunda
öngörüler, denenmifl ve sonuç al›namam›fl yaklafl›mlar, bu ortamda paylafl›l›r. Farkl› ülkelerden gelen fizikçiler ve matematikçilerle tan›flmak, tart›flmak, kendini tan›tmak f›rsat›n› bulan genç araflt›rmac›lar da özgüvenlerini böyle gelifltirirler.
Bu çal›flmalara bir örnek olarak, kurucu direktör Yavuz Nutku’nun liderli¤inde Feza Gürsey Enstitüsü’nde gerçeklefltirilmifl olan çok yönlü araflt›rma
program›n›n, Hamilton sistemleri, kütle çekim ve
Monge-Amper denklemleri üzerine özgün ürünleri
bile, bu Enstitü’nün uluslararas› düzeyde bir bilimsel araflt›rma merkezi oldu¤unu kan›tlamaya yeterlidir. Bu çal›flmalarda çok say›da yerli ve yabanc› bilim insan› yer alm›fl, s›rf bu alanda en prestijli dergilerde yirmiye yak›n yay›n yap›lm›flt›r : A.A. Malykh,
M.V. Pavlov, E.V. Ferapontov, O.I. Mokhov,
C.A.P. Galvao, Hasan Gümral, A. Aliev, J. Kalayc›,
K. Sayg›l›, M.B. Sheftel, F. Neyzi, M. Hortaçsu [1].
Enstitü’nün, çok önemli yazokullar›na ve araflt›rma yar›y›llar›na ev sahipli¤i yapt›¤›, iki yazokulunun tebli¤lerinin kitap olarak yurtd›fl›nda yay›mlanm›fl oldu¤undan da anlafl›lmaktad›r [2, 3]. Bu
yazokullar›na kat›l›m Türkiye’nin dört bir yan›ndan sorunsuzca gerçekleflebilsin diye ö¤rencilerin
Enstitü içinde bar›nmalar› sa¤lanmaktayd›.
Türkiye’de bilimsel teknolojik bir at›l›m yap›lmas› isteniyorsa, Feza Gürsey Enstitüsü’nün kapat›lmas› de¤il, tam tersine canland›r›lmas›, yeniden
uluslararas› bir çekim merkezi haline getirilmesi gerekir. Bunun için Enstitü’nün bulundu¤u yerde kal-

Notlar:
1. M Hortaçsu, “Prof. Yavuz Nutku’nun yaflam› ve bilime
katk›lar›,” Günce, say› 42, TÜBA yay›nlar›, Ankara, 2011,
sayfa 40.
2. L. Mason (University of Oxford) ve Y. Nutku (Feza Gürsey
Institute), eds., Geometry and Integrability, London Mathematical Society Lecture Note Series, No. 295, (Cambridge University Press, 2004.
3. Y Nutku, C Saçl›o¤lu, T Turgut, eds., Conformal Field
Theory: New Non-Perturbative Methods in String and Field Theory, Perseus, 2004. ♥
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Ayd›n Aytuna’dan Bakan Nihat Ergün’e
Say›n Bakan, temel bilimlerdeki araflt›rmalar›n
kendine özgü bir iç dinami¤i vard›r ve d›flar›dan yap›lacak müdahalelerin bilim ad›na olumsuz sonuçlar do¤urmas› kaç›n›lmazd›r.
Bu talihsiz karar›n tekrar gözden geçirilmesi ve
Türkiye’nin çeflitli yerlerinde yeni yeni temel bilimler enstitülerinin aç›lmas›na yönelik giriflimlerde
bulunaca¤›n›z› ümit eder sayg›lar›m› sunar›m. ♥

Say›n Bakan›m,
Çok iyi bildi¤iniz üzere ülkemizin tüketim toplumundan üretim toplumuna geçifl sürecinde karfl›laflt›¤›m›z önemli sorunlardan biri de temel bilimlerdeki araflt›rma ve onun tetikledi¤i “yarat›c›l›¤›n”
yeterince geliflmemifl olmas›d›r. E¤itimli bir gözün
hemen fark edece¤i bu olguya karfl›n ülkemizdeki
tek temel bilimler enstitüsünün (Feza Gürsey Enstitüsü) fleklen olmasa da bilimsel aç›dan kapat›laca¤›
karar›n› gazetelerden ö¤rendik.
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