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Kerem Hun: An›lar ve Düﬂünceler ’in üçüncü
cildinde bilim adamlar›n›n yapt›klar› buluﬂlar› yarat›c› zekâlar› ve bunun yan›nda baz› d›ﬂ etkenlerin
imgelemlerini harekete geçirmesiyle yapt›klar›n›
söylüyorsunuz. Benim merak etti¤im; Türk e¤itim
sisteminin gelece¤in bilim adamlar› üzerindeki rolü nedir? ﬁayet bu rol zay›fsa bu etkiyi art›rman›n
yollar› neler olabilir? Yarat›c› zekâs› düﬂük olan bir
bilim adam›n›n fizi¤e kaydade¤er bir katk› yapmas›n› bekleyebilir miyiz?
Erdal ‹nönü: Benim orda söyledi¤im tam öyle
de¤il asl›nda. Genellikle, buluﬂ yapmak için çok
yüksek bir zekâya sahip olmak gerekli diye bir kan› vard›r insanlar aras›nda, hatta ben de küçükken
öyle düﬂünürdüm. Ama daha sonradan gördüm ki

Genellikle, buluﬂ yapmak için çok
yüksek bir zekâya sahip olmak gerekli
diye bir kan› vard›r, hatta ben de küçükken öyle düﬂünürdüm. Ama daha sonradan gördüm ki kuﬂkusuz normal, analiz
yapabilen bir zekân›n yan›nda irade kullanmak, yeni bir ﬂey bulmay› istemek ve
merak çok önemli.

Bunun nas›l çal›ﬂt›¤› hâlâ anlaﬂ›labilmiﬂ de¤il ama
dedi¤im gibi irade kullanarak kafas›n› belli bir
nokta üzerine yo¤unlaﬂt›rarak insanl›k bazen
önemli buluﬂlar bulabiliyor. Bunu “imgelem yap›yor, muhayyele yap›yor” deniyor ama nas›l yapt›¤› tam olarak bilinmiyor. ‹radenin düﬂünce üzerine
bask›s›yla çal›ﬂan bir mekanizma denebilir.
K.H: Hocam mesela bilim adamlar›n›n baz› teorileri çal›ﬂma s›ras›nda de¤il de tatildeyken veya
boﬂ zamanlar›nda bulabildiklerini görüyoruz.
E.‹: Evet, evet iﬂte öyle oluyor; çünkü iradesiyle o konu üzerine e¤ildi¤i için bütün zaman dilimlerinde problem üzerinde düﬂünmeye devam ediyor.
Mesela birdenbire baﬂka bir ﬂey konuﬂurken o
problem hakk›ndaki çözümü bulabiliyor. Ünlü matematikçi Pointcaré’nin bir psikoloji toplant›s›nda
yapt›¤› meﬂhur bir konuﬂmas› vard›r. “Daha evvel
günlerce düﬂündü¤üm bir problem vard›. Birçok
ﬂey denedim ama hiçbiri iﬂe yaramad›. Bir gün bambaﬂka bir sebeple otobüse binmek için ad›m›m› att›¤›m anda çözümü buldum” demiﬂtir, Poincaré.

kuﬂkusuz normal, analiz yapabilen bir zekân›n yan›nda irade kullanmak, yeni bir ﬂey bulmay› istemek ve merak çok önemli. Zaten zekây› harekete
geçiren de iradedir. ‹nsan e¤er bir soruyu çözmeyi
kafas›na koyarsa, “bunu çözmek kolay de¤il ama
bu soruyu çözmek için elimden geleni yapaca¤›m”
deyip iﬂe koyulursa o zaman zekâs›n› çal›ﬂt›r›p imgelemeni harekete geçirir. Hatta inceleyip araﬂt›r›r
ve sonunda da büyük bir olas›l›kla sonuca ulaﬂ›r.
Bu anlamda; irade, anlama merak› ve bunlar›n tetikledi¤i zekâ hepsi bir arada insan› yeni bir buluﬂa götüren etmenlerdir. Yarat›c› imgelem diye bir
ﬂey var; yeni bir olay› aç›klamak için daha önceden
kimsenin düﬂünemedi¤i bir ﬂeyi hat›r›na getirmek.
* Bu söyleﬂi http://www.onlinefizik.com/ sitesinde yer almaktad›r. MD’de yay›mlanmas›na izin verdi¤i için Sait Gökalp’e
teﬂekkür ederiz.
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Bazen düﬂünürken akl›na geliyor, bazen
düﬂünüyorsun bulam›yorsun, sonra birdenbire akl›na geliyor. Tabii bulamayabilirsin de, garanti de¤il, ama as›l önemlisi düﬂünmek ve iradeni kullanarak
onun her ﬂeyden daha önemli oldu¤una
inanarak gece gündüz kafa yormakt›r.
Begüm Filizda¤: Hocam mesela genelde günlük hayatta unuttu¤umuz olaylarda baﬂka ﬂeylerle
u¤raﬂ›rken akl›m›za gelebiliyor.
E.‹: Evet, ama iﬂte bu tip dedi¤im büyük buluﬂlar› bulmak için çok düﬂünmek gerekiyor. Bu uzun
bir düﬂünme sürecinin sonucunda olan bir ﬂey. Bazen düﬂünürken akl›na geliyor, bazen düﬂünüyorsun bulam›yorsun, sonra birdenbire akl›na geliyor.
Tabii bulamayabilirsin de, garanti de¤il, ama as›l
önemlisi düﬂünmek ve iradeni kullanarak onun her
ﬂeyden daha önemli oldu¤una inanarak gece gündüz kafa yormakt›r.
B.F: Günümüzde baz› baﬂar›l› fizikçilerin ayn›
zamanda matematik, biyoloji, kimya, ekonomi gibi di¤er alanlarla da bilgi sahibi olduklar›n› görüyoruz. ﬁahsen bu dallar aras›nda art›k ba¤lar›n ve
köprülerin oluﬂtu¤u kanaatindeyim. Sizce bir fizikçinin resme daha yukar›dan bakma ad›na bu tür
bir özelli¤e sahip olmas› gerekir mi?
E.‹: Yok öyle de¤il mesele. ﬁimdi ilimlerin hepsi ilerledi ve kendi alanlar›ndaki sorunlar›n ço¤unu
çözdüler. Çözülmeyen sorunlar daha çok ilimlerin
ortak alanlar›nda kalan k›s›mlar. Mesela fizikçi demiﬂ ki “bu konu kimyac›y› ilgilendirir”, kimyac› da
“fizikçiyi ilgilendirir” demiﬂ. Böylece o sorun çözülmeden kalm›ﬂ ortada. Böyle arada s›k›ﬂm›ﬂ alanlarda çözülmemiﬂ çok sorun var. Ama art›k bu alanlarla da bilim adamlar› ilgilenmeye baﬂlad›lar. Interdisipliner (disiplinler aras›l›k) denilen ﬂey bu zaten. Fakat bu ﬂart de¤il. Fizi¤in kendi içinde de çok
bilinmeyen var; örne¤in yüksek enerji fizi¤i do¤rudan do¤ruya fizik alan›ndaki s›rlar› ortaya ç›karmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu tip s›rlar da hâlâ mevcut
ama beri yandan ara alanlarda çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Tabii bu ara alanlarda çal›ﬂmak için konular›n içeriklerine hâkim olmak gerekir. Mesela polimerler
bu tip ﬂeyler; polimerlerin fizi¤iyle ilgilenenler var,
kimyas›yla ilgilenenler var. Biyolojide iﬂe yar›yor.
Dolay›s›yla o araﬂt›rmay› yapanlar hem o konunun
fizi¤ine hem de kimyas›na hâkim olmak zorunda-

Kerem Hun’la

lar. ﬁunu da unutmamak laz›m, bunlar› yapanlar›n
yine bir uzmanl›¤› var. Bunlar ya fizikçi ya da kimyac›lar. Unutmay›n, belirli bir alanda uzman olduktan sonra di¤er alanlarla ilgileneceksiniz.
K.H: Hocam mesela kaos teorisini ele alal›m.
Fizik, matematik, biyoloji, kimya ve hatta ekonomi gibi bilim dallar›n› birleﬂtiren bu teori bu alanda bir örnek teﬂkil edebilir mi?
E.‹: Kaos matematikte ortaya ç›kt›. Lineer olamayan yüksek dereceli denklemlerin çözümleriyle
ilgilenenler gördüler ki orada beklenmedik olaylar
oluyor. Örne¤in lineer denklemlerde sonuçlar baﬂlang›ç ﬂartlar›yla beraber de¤iﬂir. Baﬂlang›ç ﬂartlar›n› biraz de¤iﬂtirirseniz sonuç da biraz de¤iﬂir ama
non-lineer denklemlerde, bilinmeyen kendisiyle biriki defa çarp›ld›¤› için, baﬂlang›ç ﬂartlar›n› biraz de¤iﬂtirirseniz sonuç çok de¤iﬂir. Kararl› bir sonuç elde etmek istiyorsunuz mesela parçac›k sallans›n sallans›n dura¤an noktaya gelsin istiyorsunuz. Böyle
bir ﬂey elde etmek kararl› noktaya gelmektir. E¤er
sistem lineerse kararl› noktaya yavaﬂ yavaﬂ gelirsiniz ama e¤er non-lineerse o zaman baﬂlang›ç noktas›n› çok dikkatle seçmek laz›m; çünkü biraz de¤iﬂtirirseniz kararl›l›k bozulur. ﬁimdi bunlar kaos denilen, birdenbire garip ﬂeylerin oldu¤u sistemlerde
var. Matematikçiler bunu görünce “buradan bir te-

Begüm Filizda¤’la
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ori yap›labilir” dediler. “E¤er denklemin çözümünü
bulursak o zaman hangi baﬂlang›ç ﬂartlar›yla kararl›l›¤›n elde edildi¤ini ve biraz de¤iﬂtirirsek hangi sonuçlar› elde edebilece¤imizi görürüz” dediler. ‹ﬂte
kaos o zaman ortaya ç›kar. Baﬂlang›ç ﬂart› e¤er iyi
ayarlanmam›ﬂsa sonunda anlaﬂ›lmad›k ﬂeyler ç›kar.
E¤er yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam kaos önce matematikte ortaya ç›kt›. Tabii matematik ona modelini verdikten sonra birçok bilim dal› non-lineer modelleri
çözmek için kulland› bunu. Kimya, biyoloji gibi
alanlarda kullan›lmaktad›r.
K.H: Ya ekonomi?
E.‹: Ekonomide tabii daha çok oluyor çünkü
orada denklemler hep non-lineer. K›saca bu non-lineer denklemlerin egemen oldu¤u olaylarda görülen bir geliﬂme. Baﬂlang›ç ﬂart›na çok ba¤l›l›k kaotik sonuçlar veriyor. Tabii ben öyle biliyorum.
K.H: Sabanc› Üniversitesi’nde bilim tarihi
dersleri vermektesiniz. O yüzden ﬂöyle bir soru
sormak istiyorum: Özellikle Avrupa’da meydana
gelen bilimsel devrimden ülkemizin nasibini almamas›n›n sebebi nedir?
E.‹: Bence, bizim orda iyice anlamam›z gereken
en mühim ﬂey ﬂu: Orta Avrupa’da ve Bat› Avrupa’da
16. ve 17. yüzy›llarda büyük keﬂifler yap›ld›. Dünyan›n döndü¤ünü söyleyen Kopernik’le baﬂlad›, ondan sonra Galileo düﬂme hareketini ve yasalar›n›
buldu, Harvey kan dolaﬂ›m›n› buldu, Newton mekani¤in yasalar›n› buldu, Huygens keza mekanikle
ilgili ön çal›ﬂmalar yapt›. Böylece matematikte, fizikte, astronomide daha sonralar› kimyada -ki bu alanlar›n hepsi temel bilim alanlar›d›r- yeni bilgiyi nas›l
üreteceklerini gördüler. Onun için bu buluﬂlar›n

hepsine birden bilimsel devrim denir. Tekrar etmek
gerekirse, bilimsel devrim, 16. ve 17. yüzy›lda Orta
ve Bat› Avrupa’da (Polonya’da baﬂlay›p ‹talya’da

Niye Türkiye’de hâlâ bilimsel geliﬂme
Bat›’ya göre çok yavaﬂ? Ve hâlâ neden
birçok konuda birbirimizle kavgaya giriﬂiyoruz, mant›kl› düﬂünemiyoruz? Neden mesela üniversitelerimizde ‹ngilizce
okutmaya çal›ﬂ›yoruz? Bunlar›n hepsinin nedeni Osmanl›’n›n bilimsel devrimi
anlamam›ﬂ olup 300 y›l bu devrimle hiç
ilgilenmemesidir.
devam etmiﬂ ve oradan Fransa, ‹ngiltere ve Danimarka’ya yay›lm›ﬂt›r) ortaya ç›kan buluﬂlar›n toplam›d›r. Bu bilimsel devrim Bat›’daki insanlara yeni
bilgi üretmenin yolunu ö¤retti. ‹ﬂte en önemli olay
budur. Yeni bilgi nas›l üretilir? Bilimsel araﬂt›rmayla üretilir. Bilimsel araﬂt›rma nas›l yap›l›r? Gözlemle, deneyle yap›l›r. Bir teori yapars›n, o teoriyi deneyle kontrol edersin sonra o teoride kulland›¤›n
matematik sayesinde bir kesinlik elde edersin ve daha sonra da deneylerin bunu destekledi¤ini görürsen
yeni bilgi üretmiﬂ olursun. Bilimsel anlamda en
önemli geliﬂme budur. Tabii bu, Türkiye’ye çok sonra geldi. Hele Osmanl› döneminde hiç gelmedi. Onlar Avrupa’dan birçok ﬂeyi ald›lar ama araﬂt›rmay›
almad›lar, kayna¤a inmediler. O bak›mdan bilimsel
geliﬂme dendi¤inde Türkiye’de ilk önce alg›lanmas›
gereken ﬂey budur. Niye Türkiye’de hâlâ bilimsel geliﬂme Bat›’ya göre çok yavaﬂ? Ve hâlâ neden birçok
konuda birbirimizle kavgaya giriﬂiyoruz, mant›kl›
düﬂünemiyoruz? Neden mesela üniversitelerimizde
‹ngilizce okutmaya çal›ﬂ›yoruz? Bunlar›n hepsinin
nedeni Osmanl›’n›n bilimsel devrimi anlamam›ﬂ
olup 300 y›l bu devrimle hiç ilgilenmemesidir.
B.F: 300 y›l, telafisi çok zor bir kay›p.
E.‹: Tabii 300 y›l geride kald›¤›n›z zaman art›k
yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar› da kan›ksamak durumunda
kal›yorsunuz. “Biz art›k hiçbir ﬂey yapamay›z, bütün geliﬂmeler Bat›’dan gelir; çünkü Türk insan›
beceriksizdir, yeni bir ﬂey bulamaz. Biz bekleyelim,
onlar yaps›nlar” psikolojisi ortaya ç›k›yor. ﬁu an
bakt›¤›m›z zaman durumun halen de¤iﬂmedi¤ini
görüyoruz. Robotlar yap›yorlar biz seyrediyoruz
burada. Bizim gemileri kurtarmak için robot kullanma imkân›m›z yok henüz ama geliﬂmiﬂ ülkeler
baﬂlad›lar bile. Hep böyle geriden gitmemizin te-
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di¤im zaman da bana, “Niçin Nobel mükâfat› almad› o zaman” diyorlar. O bir ﬂans meselesi tabii ama
bence almas› gerekirdi çünkü Feza’n›n yapt›¤› teoriler çok derindi, öyle ki onun teorilerini kullananlar›n ileride Nobel Ödülü alacaklar›na inan›yorum.
Tabii Nobel Ödülü için yeni ve çarp›c› bir buluﬂ bulmak laz›m. Böyle uzun vadeli bir teori yapmak yetmiyor; çünkü onun sonuçlar› zamanla ortaya ç›k›yor, deneylerle uygulanmas› gerekiyor. Bu her zaman olmuyor, biraz da ﬂans meselesi asl›nda. Feza’n›n kitaplara geçen birçok buluﬂu var. Örne¤in,
belli bir grubu parçac›k teorisine uygulam›ﬂt› ve o
çal›ﬂmas› en çok referans olan çal›ﬂmalar›ndan biri
olmuﬂtu. Sonra daha derinlere indi ama oradan bir
Nobel almad›. Bunun gibi çok önemli teorileri vard›r. Matematikte de ileri çal›ﬂmalar› oldu ama esasen teorik fizikçidir. Bence Türkiye’nin Cumhuriyet
sonras› yetiﬂtirdi¤i en parlak bilim insanlar›ndan birisidir. Kuﬂkusuz fizik alan›n›n en parla¤›d›r.

mel sebebi bilimsel devrimi 300 y›l boyunca anlamam›ﬂ olmam›zd›r.

Feza bir dahiydi. Fizikte, matematikte
yarat›c› bir yetene¤i vard›. Gençken ‹stanbul Üniversitesi’nde okudu daha
sonra ‹ngiltere’ye gitti orada parlak bir
doktora yapt›. Daha sonra Türkiye’ye
geldi ama dehas›n› geliﬂtirecek ortam›
bulamad›¤› için tekrar Bat›’ya gitti ama
daha sonra bir kaç kere ODTÜ’ye geldi
gitti. Birçok da yard›m› oldu.
B.F: Çok k›ymetli dostunuz de¤erli bilim adam› rahmetli Feza Gürsey’in bilimsel kiﬂili¤i hakk›nda, onu çok iyi tan›yan biri olarak neler söyleyebilirsiniz?
E.‹: Feza bir dahiydi. Fizikte, matematikte yarat›c› bir yetene¤i vard›. Gençken ‹stanbul Üniversitesi’nde okudu daha sonra ‹ngiltere’ye gitti orada parlak bir doktora yapt›. Daha sonra Türkiye’ye geldi
ama dehas›n› geliﬂtirecek ortam› bulamad›¤› için
tekrar Bat›’ya gitti ama daha sonra bir kaç kere ODTÜ’ye geldi gitti. Birçok da yard›m› oldu. K›sacas›
Feza bir dehayd›. Tabii ben Feza için bir dehayd› de-

Umut bir yöntem de¤il,
ona sar›lmak olmaz.
K.H: Siz ve kuﬂakdaﬂlar›n›z Say›n Feza Gürsey,
Fikret Kortel, As›m Barut, Behram Kurﬂuno¤lu,
Cavid Erginsoy, Yako Yafet Türkiye’deki fizik çal›ﬂmalar›na çok önemli katk›larda bulunmuﬂ bilim
adamlar›d›r. Siz, bu kadar önemli bilim adam›n›n
ayn› dönemde ortaya ç›kmas›n› neye ba¤l›yorsunuz? Fizik alan›nda bir daha böyle bir kuﬂa¤›n yetiﬂmemesinin nedenleri nelerdir sizce?
E.‹: Raslant›lar oluyor tabii. Baﬂka ülkelerde
de görüyoruz baz› dönemlerde Mesela ‹talya’da da
Fermi’nin ç›kt›¤› dönemde birçok de¤erli bilim insan› vard›. Onlar›n bir k›sm› ‹talya’da kald›, bir
k›sm› Amerika’ya gitti ve orada parlak buluﬂlar
yapt›lar. Baz› dönemlerde öyle olur baz› dönemlerde daha yavaﬂ olur. Bu biraz rastlant› meselesi iﬂte
genlerin oyunu meselesidir.
K.H: Böyle bir kuﬂa¤›n bir kere daha yarat›lma
ihtimali var m›d›r?
E.‹: Olur tabii. Hatta bugün de çok parlak bilim
insanlar›m›z var. Onlar da kuﬂkusuz zamanla daha
çok ünlenecekler, ondan sonra da sizler gelirsiniz.
Umudu kesmeye gerek yok ama çal›ﬂmak laz›m tabii. Umut bir yöntem de¤il ona sar›lmak olmaz.
Begüm-Kerem: Çok teﬂekkür ederiz hocam.
E.‹: Ben teﬂekkür ederim gençler. ♣

Eﬂi Sevinç Han›m’la
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