Matematik Dünyas›, 2011-II

Feza Gürsey Enstitüsü Dosyas›
TÜB‹TAK Bilim Kurulu, yegâne temel bilimler enstitümüz olan Feza Gürsey Enstitüsünü tamamen
ifllevsiz hale getirecek bir karar› oybirli¤iyle alarak yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan çok yo¤un bir tepki ald›.
9 Temmuz’da al›nan karar 11 Temmuz’da tebli¤ edildi ve 15 Temmuz’da infaz edildi. Afla¤›da ve sonraki sayfalarda konuyla ilgili birkaç duyuru, gazete haberi ve Say›n Bakan Nihat Ergün’e yaz›lm›fl
yüzlerce mektup ve mesajdan birkaç›n› bulacaks›n›z. http:\\savefezagursey.wordpress.org adresinde çok
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bir Enstitünün Hazin Sonu
Ali Nesin / 11 Temmuz 2011
li¤ini feshederek, enstitünün, ad› k›saca B‹LGEM
olarak bilinen “Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Araflt›rmalar Merkezi”nin bir birimi olarak hayat›na devam etmesine karar vermifltir. Matematik ve teorik
fizi¤in biliflimle ne ilgisi varsa!
Bafl›m›za geldi¤i için biz gülemiyoruz... Ama
inan›n ki gülünesi bir karar. Absürd.
Böylece dört araflt›rmac›dan oluflan enstitü ta
Gebze’ye tafl›nacakt›r.
Oysa enstitüler büyük üniversitelerin oldu¤u büyük flehirlerde olurlar, öyle olmas› gerekir.
Bu karar resmen enstitünün
ifllevsizlefltirilmesi, hatta kapat›lmas› anlam›na gelmektedir.
Kimseye bir zarar› dokunmayan, tam tersine ‹stanbul’daki
bilimsel etkinliklerin yar›s›ndan
fazlas›n› gerçeklefltiren yegâne
bilim enstitümüzden ne isterler?
Enstitünün ba¤lanaca¤› B‹LGEM’in baflkan›n›n TÜB‹TAK
baflkan› Say›n Nüket Yetifl’in kocas› Önder Yetifl oldu¤unu da bu
arada belirtelim.
Bilimden sorumlu bakan henüz iki gün önce makam›na geçmiflken böyle bir
karar›n al›nmas› ancak yang›ndan mal kaç›rmak
olarak yorumlanabilir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan› Say›n Nihat
Ergün’ün bilime vurulan bu darbeye acilen, geç kal›nmadan müdahele edece¤ini umuyorum.
Kamuoyuna ve Say›n Bakan’a sayg›lar›mla duyururum. ♥

Kamuoyuna Duyuru
Her ülkede temel bilimler enstitüleri vard›r,
hem de bir de¤il birçok enstitü vard›r.
Bizim ülkemizin de bir enstitüsü var.
1983’te Erdal ‹nönü hocam›z›n üstün gayretleriyle kurulmufltur. Daha çok matematik ve teorik
fizik a¤›rl›kl›d›r.
1996’da ünlü fizikçimiz Feza Gürsey’in ad›n›
alm›flt›r: Feza Gürsey Enstitüsü (http://www.gursey.gov.tr/).
TÜB‹TAK’a ba¤l›d›r. TÜB‹TAK da ne yaz›k ki bilimle yak›ndan uzaktan ilgisi olmayan
Prof. Dr. Nüket Yetifl’e ba¤l›d›r.
Enstitünün 1998’de 30’a yak›n olan araflt›rmac› say›s› büyük
bir istikrar ve kararl›l›kla 4’e düflürülmüfltür! Üzüntü verici. Daha do¤rusu utanç verici.
Oysa az söylenmedi, dünyan›n her yerinde temel bilimlere
verilen önem ve ayr›lan kaynak
artmaktad›r.
Örne¤in 1996’da kurulan
Güney Kore’nin bilim enstitüsü
KIAS’ta araflt›rmac› say›s› bafllang›çta 6 iken bugün 100’ü aflm›flt›r.
Buna ra¤men, çal›flanlar›n›n ola¤anüstü gayretleriyle, enstitümüz Türkiye’nin yüzak› olarak nitelendirilebilecek çal›flmalara ve etkinliklere imza atm›fllard›r (http://www.gursey.gov.tr/fgesayilar.pdf).
Buna karfl›l›k Nüket Yetifl baflkanl›¤›ndaki
TÜB‹TAK ne yapm›flt›r?
Bugün ald›¤›m›z bir habere göre, TÜB‹TAK, Feza Gürsey Enstitüsü’nün kurulufl ve iflleyifl yönetme-

10

