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Cumhuriyet, 12 Temmuz 2011, Orhan Bursal›

Bilime K›ymay›n!
eza Gürsey dünyaca ünlü bir teorik fizikçimiz.
Ad› da Türkiye’de Temel Bilimler Araflt›rma
Enstitüsü’ne veriliyor: Feza Gürsey Enstitüsü...
Burada teorik matematik ve fizik araflt›rmalar›, e¤itimleri yap›l›r. Bunlar, temel bilimsel araflt›rmalard›r... Bilimin anas› budur. Sonuçlar›, teknoloji, mühendislik ürünleri olarak ortaya ç›kar.
Bat›’n›n bütün teknolojileri, Bat› temel biliminin
devasa temelleri üzerinde yükselir! Temel bilimlerde
üstün çal›flmalar yapamazsan›z, önemli ve belirleyici
teknolojiler üretemezsiniz. Temel ve uygulamal› bilimler, bu aç›dan el ele gider… Teknolojisi güçlü ülkenin temel bilimleri de güçlüdür.
Ülkemizde yeni bir yap›lanma gerçekleflti ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› kuruldu.. Çok da
iyi oldu! Nihat Ergün de Bakanl›¤a getirildi! TÜB‹TAK ve ba¤l› kurulufllar› ile TÜBA (Türkiye Bilimler
Akademisi) bakanl›¤a ba¤land›.
Bakan henüz yeni koltu¤una ›s›nmam›flken, TÜB‹TAK karar al›yor ve Feza Gürsey Enstitüsü’nü B‹LGEM’e ba¤l›yor (Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler Araflt›rma Merkezi). 15 Temmuz’a kadar,
Kandilli’deki yerlerinden Gebze’ye, TÜB‹TAKMAM’a tafl›nmalar› isteniyor.
B‹LGEM çat›s› alt›nda flüphesiz iyi fleyler yap›l›yor! Ancak oras› bilgi ve biliflim teknolojilerine, yani
uygulamal› araflt›rmalara yönelik.
“Feza Gürsey”in böyle apar topar uygulamal› bilimlerin emri alt›na kayd›r›lmas›, ülkemizde zaten
pek önem verilmeyen temel bilimlere bir darbe mi vuruluyor sorusunu akla getiriyor.
TÜB‹TAK Bilim Kurulu’nun karar›na bak›yorum: Enstitü’nün, Temel Bilimler Araflt›rma Enstitüsü Kurulufl ve ‹flletme Yönetmenli¤i’ni iptal ediyor.
Ve yeni görev belirliyor: “Bundan sonra da temel bilimler alanlar›nda insan kaynaklar›n›n geliflmesine
yönelik e¤itim çal›flmalar›na devam etmesi, ancak buna ilaveten temel bilimler alanlar›nda temel ve uygulamal› araflt›rma sorunlar›n› ortaya koyarak, çözümleyerek ve çözümlenmesine yard›mc› olarak bizzat
araflt›rma yapmas› ve bilgi üretme misyonunu daha
etkin olarak yapmas› beklenmektedir.”
Yorum: Temel bilimler insan kaynaklar›n› gelifltir, ama esas yapaca¤›n ifl, B‹LGEM’de uygulamaya
yönelik araflt›rmalara yard›mc› olmakt›r. Oldun oldun, olmad›n sana ihtiyac›m›z yok...
Tart›flmas›z, uygulamal› bilimler önemlidir... An-

cak bunlar› teorik matematik ve fizik araflt›rmalar›n›n s›rt›ndan, onlar› yok ederek yapmaya çal›flmak
büyük hata olur! Teorik fizik ve matematikçiye ne diyeceksiniz, “gel bakiim flu biliflim sorununu çöz” mü?
TÜB‹TAK problemli bir alan yaratt›!
Teorik matematik ve fizik araflt›rmalar› yapan
Feza Gürsey Enstitüsü, zaten 4 kifli b›rak›lm›flt›!
1997’de 29 tam zamanl› bilimciye sahipti! Ancak
sözleflmesi bitenlerin yerine yenilerini almad› TÜB‹TAK ve Enstitü’yü küçülte küçülte 4 bilim kadrosuna indirdi büyük bir baflar›yla! fiimdi de öyle gözüküyor ki, son darbeyi vuruyor!
Prof. Erdal ‹nönü’nün giriflimiyle kurulan Enstitü, oysa yüksek bir bilimsel baflar›ma sahip. 350 adet
nitelikli araflt›rma makalesi burada üretildi ve uluslararas› bilim dünyas› bunlara 2000 gibi yüksek say›da
referans verdi (kendi araflt›rmalar›nda kulland›). Enstitü uluslararas› bir sayg›nl›¤a sahip, dünyada çok
seçkin ve ünlü teorik fizik ve matematikçi Enstitü’ye
geldi, kurslar-konferanslar verdi; uluslararas› baflar›l› toplant›lar yap›ld›.
TÜB‹TAK’ta araflt›rma yapan 2150 personelin
bilimsel yay›n etkinli¤i kifli bafl›na 0,1 makale iken,
Feza Gürsey’de 2’dir!
Enstitü’de çal›flan ünlü bilim insanlar› aras›nda,
örne¤in Erdal ‹nönü (Wigner Madalyas› ald›), Ayfle
Erzan (L’Oreal ödülü), Nihat Berker, Sabanc› Üniv.
Rektörü (Humbold Araflt›rma Ödülü) gibi önemli ve
sayg›n ödül sahipleri var... Yavuz Nutku gibi uluslararas› matematikçi ve fizikçimiz de buran›n müdürlü¤ünü yapt›! Çok say›da TÜBA üyesi ve çeflitli ödüllerin sahibi bilimciler, Feza Gürsey’de çal›flt›lar!
Feza Gürsey Enstitüsü’nün (FGE) bilimsel etkinlikleri, örne¤in Güney Kore’deki benzeri kurulufl olan
KIAS (Korea Institute of Advanced Studies) ile karfl›laflt›r›lm›fl. Her iki kurum da ayn› y›l kurulmas›na
ra¤men, FGE’nin tam zamanl› bilimci say›s› 29’dan
bugün 4’e düflerken, Kore’ninki 6’dan 120’ye ç›km›fl!
Buna ra¤men, kifli bafl›na düflen araflt›rma makalesi
say›s›, FGE’de daha çok!
Diyece¤im flu ki: Temel bilimlere k›ymay›n! ‹slam ülkeleri bilim üreticisi olamad›, hep Bat›’n›n üretti¤i teknolojilerin tüketicisi oldu ve bugün içinde bulundu¤umuz ekonomik durum/cari aç›¤›n temel nedeni de, bilim ve teknoloji üreticisi olamay›fl›m›zd›r!
Temel bilimler iflin babas›d›r! Bakanl›k, umar›m
bunun bilincindedir! ♥
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