Feza Gürsey’in Bir Konuflmas›

eza Gürsey’in 1968 y›l›nda TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nü al›rken yapt›¤› güzel konuflman›n son iki bölümünü geçiyorum. Konuflman›n tam metni Bilim ve Teknik dergisinin
295’inci say›s›nda (Haziran 1992) yay›mlanm›flt›r.
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III. Partikül Fizi¤inin Bilimde ve Toplumda Yeri
Yeni temel fizik kanunlar›n›n aranmas› yolundaki baz› geliflmeleri, bilhassa simetriler ile ilgili olan neticeleri k›saca gözden geçirdik. Dünyan›n say›l› lâboratuarlar›nda
yap›lan büyük çapta tecrübeler bu temel bilim yar›fl›n› halen beslemekte devam ediyor. Uzay yar›fl›n› gazetelerden
her gün izliyoruz. Yüksek enerji fizi¤i yar›fl› da hemen hemen ayn› derecede pahal› ve heyecanl› oldu¤u halde bas›na pek aksetmiyor. Öyleyse, halk efkâr›n› fazla ilgilendirmeyen, flu anda endüstri ile de bir ba¤› olmayan çok masrafl› bir teflebbüsü milletler neden teflvik ederler? Türkiye
bu yar›flla neden ilgilensin?
Bu suallere birkaç yönden cevap verme¤e çal›flal›m.
‹lk önce, tatbikat imkânlar›n› ele alal›m. Art›k as›rlar›n
verdi¤i tecrübe ile biliyoruz ki, fizikte esas kanunlar bulunur bulunmaz uygulamal› fizi¤e, ordan da teknolojiye

geçifl yolu aç›kt›r. Yüksek enerji fizi¤inde temel kanunlar› hâlâ arad›¤›m›za göre, onlar› yak›n bir gelecekte uygulamak bahis konusu olamaz. O halde “partikül fizi¤i faydas›z” deyip geçelim mi?
Böyle bir acele yarg› verme¤e hakk›m›z yok. Çünkü
bir ilim dal›n›n temellik derecesi ile tatbikat zaman› ters
orant›l›d›r. Partikül fizi¤inin teknolojide yerini ne zaman
alaca¤›n›, ne biçim tatbikatlara yol açaca¤›n› bugünden
kimse kestiremez. Asr›n bafl›nda atom fizi¤inden lazerlerin, çekirdek fizi¤inden nükleer bomba ve reaktörlerin
do¤aca¤›n› kim düflünebilirdi? Çekirdek fizi¤inin babas›
koca Rutherford bile ilk nükleer reaktörün ifllemesinden
befl sene evvel, çekirdek fizi¤inin tahmini mümkün bir gelecekte herhangi bir pratik tatbikat› olmayaca¤›n› söylemiflti. ‹lim bâb›nda en kötü falc›lar ilim adamlar›d›r. Gene de flahsi bir tahminimi ortaya atay›m: Antimaddenin
yok oluflundan aç›¤a ç›kan müthifl enerjileri kullanacak
yeni tip süper reaktörler yapmak ilerde mümkün olabilir.
Her halde flüphemiz olmas›n ki bugünden yüksek enerji
fizi¤inde üstün olanlar, yar›n, hayalimizin dahi almad›¤›
teknolojik geliflmelerle yer yüzünü de¤ifltireceklerdir.
Uzun vadeli teknolojik geliflmeler bir yana, böyle temel bir konudan daha k›sa vadeli ne gibi faydalar beklenebilir?
Her fleyden önce partikül fizi¤i baflka fizik kollar›n›
etkileyecektir. Bunlar›n bafl›nda astronomi ve kozmoloji
geliyor. En küçükler âleminde buldu¤umuz neticelerin en
büyükler âleminde enerji kaynaklar›n›, dengelerini ve y›ld›zlar›n, galaksilerin do¤ufl, yaflay›fl ve ölümlerini ayd›nlataca¤› muhakkakt›r. fiimdiden kâinatta nötrinolar›n
önemli rol oynad›¤› biliniyor, antimaddenin de demin
bahsi geçen kuasarlar gibi esrarl› olaylarla bir ilgisi olabilece¤i tahmin ediliyor.
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Partikül fizi¤inin etkisi alt›nda kalacak ikinci konu çekirdek fizi¤idir. Yak›nda, partiküller yard›m›yla çekirdek
kuvvetlerinin anlafl›l›p bu konunun sa¤lam bir temel üzerine oturtulmas›na muhakkak nazar› ile bak›l›yor.
Nihayet baflka önemli etki de matemati¤e olabilir.
Nas›l mekani¤in do¤ru ve kesin ifadesi Newton’u differansiyel hesab› yaratma¤a zorlad›ysa, partikül fizi¤inin
tam teorisi de matemati¤in yeni kollar›n›n geliflmesine
hatta do¤mas›na yol açabilir.
Bir temel bilim konusu, komflu bilim dallar›ndan baflka ne çeflit insan faaliyetlerine yard›mc› olabilir? Belki temel bilimin en büyük rolü, insan›n düflünce tarz›n› de¤ifltirmesidir. Ça¤dafl fizikte rölativite prensibi, belirsizlik
prensibi, bir teorinin yaln›z gözlenebilir büyüklüklere dayanmas› prensibi gibi genel ve derin tabiat prensipleri felsefeye, hatta gündelik düflünce tarz›m›za bile girmifl bulunuyor. Partikül fizi¤inde de, bizi hiç al›fl›lmam›fl düflünce
tarzlar›na götürecek yeni kavramlar do¤maktad›r. Onlardan dünya görüflümüzü, hatta mant›¤›m›z› etkileyecek yeni derin prensipler ç›kaca¤›na flüphe etmiyorum. Fizikçi,
mant›¤›n› tabiata zorlama¤a çal›flmaz, düflünce tarz›n› tabiattan ö¤rendi¤i hakikatlere göre ayarlar; tabiat›n hocal›¤›n› kabul ederek ondan mant›¤›n› flekillendirmesini ve
yontmas›n› ister.
Bütün bunlardan baflka unutmayal›m ki, partikül fizi¤inin büyük ölçüde bir sosyal ve kültürel macera taraf›
da var. O da insanl›¤›, maddenin iki bin senedir aranan
s›rr›na yaklaflt›racak tek konu olmas›. Tabiat›n bu çözülmemifl meselesi t›rman›lmam›fl bir da¤, ayak bas›lmam›fl
bir kutup veya el de¤memifl bir planet gibi yerinde durdukça, fikir fâtihlerini üstüne çekme¤e devam edecektir.
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IV. Temel Bilim ve Türkiye
Yirminci asr›n bu büyük tecrübe ve fikir maceras› karfl›s›nda Türkiye ne yapabilir? Fakir milletimizden dev lâboratuvarlar›n inflas›na kat›lmas› beklenemez. Fakat toplumumuz fikrî tecessüse, yarat›c›l›¤a, tabiat meselelerinin
çözümüne de¤er veriyorsa, yeni düflünce tarzlar›na katk›da bulunmak, yar›n›n ak›llar durduracak teknolojisine
bugünden yat›r›m yapmak istiyorsa, yüksek enerji fizi¤i
gibi temel bilim faaliyetlerini teflvike devam etmelidir.
Halen genç kuflaktan Ankara’da ve ‹stanbul’da bu konu
ile ilgili ancak bir düzine kadar fizikçimiz var. ‹kisi tecrübeci, kalan› teori ile u¤rafl›yor. Onlar›n ve onlar›n yetifltirece¤i gençlerin sayesinde büyük merkezlerde yap›lan
tecrübelere gücümüzün yetti¤i kadar kat›labilir, yeni kanunlar› bulma yar›fl›na paras›z girer, belki de önemli bir
katk›da bulunabiliriz. Sade konserve bal›k ve meyva suyu, yahut naylon ve çelik üretimini de¤il, orijinal fikir ve
sa¤lam bilgi üretimini de art›rabiliriz.
Temel bilim faaliyetleri ile ilgili olarak flu anda elimizde tuttu¤umuz büyük imkâna dikkatinizi çekmek isterim.
Temel bilim, uygulamal› bilimin ve teknolojinin aksine
herkese aç›kt›r. Temel bilimde s›r yoktur. Tersine, bu konuda çal›flan bilim adamlar› aras›nda, milletleri, siyasi
inançlar› ne olursa olsun tam bir dayan›flma vard›r.
Gençlerimiz bu dayan›flmadan faydalanarak milleti yar›nki teknolojiye haz›rl›yabilirler. Yüksek enerji fizi¤inde
meselâ Hindistan’da yap›lan bir keflif, telgraf, mektup,
hatta uça¤›na atlayan haberci fizikçiler vas›tas› ile ertesi
günü Japonya, Rusya, Avrupa veya Amerika’ya ulaflt›r›l›r. Yard›m isteyen her grup dört bir taraftan yard›m görür. Uluslararas› kongrelerde seminerlerde genç ilim
adamlar› tan›fl›r, dostane bir rekabet havas› içinde birbirleri ile fikir ve netice teati ederler.
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Yar›n yüksek enerji fizi¤i de nükleer bombalar ve
uzay araçlar› gibi uygulamal› safhaya girince etraf›na gizlilik perdeleri inecek ve bu konuyu iflleyenlere her türlü
yard›m kesilecektir. O zaman istesek de yar›fla giremeyiz.
Yeni teknolojiyi memleketimize küçük mikyasta bile sokma¤a kalksak malzeme, âlet ve montaj masraflar›m›zdan
baflka, plânlama, iflletme ve gelifltirme için lüzumlu bilgiyi, belimizi bükecek mebla¤lar ödemek pahas›na sat›n almak mecburiyetinde kal›r›z. Halbuki temel konular› bugünden ö¤renirsek, yar›n kapal› duvarlar içinde bile kendi uygulamalar›m›z› kendimiz yürütebiliriz.
Son olarak bir noktay› daha belirtmek istiyorum. Toplumun teflvik edece¤i birkaç temel bilim adam›n›n baflar›s›, onlar›n flahsi baflar›s› de¤il, bu tecessüsü ve uzak görüfllülü¤ü duyan toplumun baflar›s› say›lmal›d›r. Aya iki üç
astronot indi¤i zaman baflar›, bu ifle emek, para ve irade
yat›ran milletlerin olacakt›r. Onun içindir ki toplum musikiyi, resmi, fliiri lüzumsuz buldu¤u anda, o toplumda her
fert dâhi bile olsa, sanatkâr yetiflmez. Sade k›sa vadeli düflünen, dar anlamda ütiliter felsefeye sar›lan bir toplumda
partikül fizikçisine yer yoktur. Fakat öyle toplumlar›n da
yar›n›n ileri teknolojik dünyas›nda, bilim ve fikir tarihlerinde yeri olmayacakt›r.
‹nsan, toplumun bir parças›d›r. Ama unutmayal›m ki,
toplum da tabiat içinde yerini al›r. O yüzden temel bilim,
tabiata dönüktür. Toplum temel bilime dönük oldu¤u
nispette bilim de insanlara uygulamal› meyvelerini b›rak›r. Temel bilimi unutan medeniyetler sonunda teknoloji
k›tl›¤›ndan ve fikir yoksunlu¤undan kurtulamazlar.
Her türlü faydalar›n› ve önemini bir kalemde silsek bile yüksek enerji fizi¤i gibi bir konunun son bir özü kal›yor geriye: O da güzelli¤i. Bir taraftan temel bilim derin
bir gerçe¤i aksettirdi¤i için güzel. Bir taraftan da lojik ya-
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p›s› ve sadeli¤i bak›m›ndan güzel. Macera aç›s›ndan bak›l›rsa, sürprizli yollardan beklenmedik netice ve kavramlara sürükledi¤i araflt›r›c›lara heyecan dolu anlar yaflatt›¤› için güzel. Böyle yarat›c› ve gerçek bir güzelli¤in ne
zarar› olabilir? Bir avuç insan, eski dervifller misâli, tabiat›n s›rlar›n› dolafl›r dururlar. fiair Muhyiddin Abdal’›n
dedi¤i gibi:
Muhyiddinem derviflem
Hak yoluna girmiflem
On sekiz bin âlemi
Bir zerrede görmiflem.

184

