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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.
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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-
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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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