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flar›ya ba¤l› kendi ayaklar›m›z üzerinde duramayan bir ülke oluruz. Çok basmakal›p olabilir ama
flu an kriptoloji ve flifreleme kuramlar›nda kullan›lan matematik bundan belki 50 sene önce tamamen kuramsal ve olabilecek en soyut matematik
olarak kabul edilmekteydi... O zaman›n matematikçileri ileride uygulamas› olur beklentisi üzerinden bu konulara kafa patlatmad›...
Dahas›, ve bence en önemlisi, Temel Bilimler
(ve elbette edebiyat, felsefe ve sanat) olmadan insan oldu¤umuzu unuturuz... Bu entellektüel çabalar, örne¤in kuramsal fizikte “sicimler kuram›”
veya pür matematikte “otomorf formlar” üzerine
yap›lan çal›flmalar, k›sa vadeli sonuçlar beklemeden, uzun soluklu, zorlu ve son derece titizlik gerektiren yorucu çal›flmalard›r... Bu çal›flmalar insan beyninin entellektüel serüvenidir... Özellikle
bizim gibi ülkeler için temel bilimler esas kurtulufl
yoludur. Devasa, pahal› ve karmafl›k makinalara
gerek duymadan sadece iyi bir kütüphane bir bilgisayar sistemi ve kalem-ka¤›t ile akl›m›za ve kendimize güvenmekle hem temel bilimlere hem de insanl›¤a pek çok katk› yapabiliriz...
FGE’nin kapat›lmas› yönündeki bu karara
karfl› ne yap›lmas› planlan›yor?

Hem ulusal hem de uluslararas› bilim camias›ndan pek çok tepki gelmeye bafllad›¤›n› daha
önce de belirtmifltim... Pek çok fizikçi ve matematikçi TÜB‹TAK’›n alm›fl oldu¤u bu karardan vazgeçmesi için elinden geleni yapmaktad›r. Ayr›ca
adresli bir web günlü¤ünde geliflmeler yay›nlanmaktad›r ve kimi kampanyalar bafllam›flt›r.
Son olarak eklemek istedikleriniz...
FGE’nin benim için apayr› bir yeri var kalbimde... Ben FGE’de 2003 y›l›na kadar araflt›rmac›
olarak mutluluk içinde çal›flt›m. O zamanlar öyle
büyülü ve flahane bir çal›flma ortam› yarat›lm›flt›
ki, e¤er o tempo ile FGE devam etseydi, flu an dünyan›n en sayg›n teorik fizik ve pür matematik enstitülerinden birisi olurdu... Hiç abartm›yorum.
Haftada 5 gün ofisimden d›flar› ç›kmadan sabahlara kadar heyecan ile çal›fl›rd›m... Sadece ben mi?
Sabah 03:00’da ofislerin pek ço¤u dolu olurdu, geceyar›s› seminerleri dahi yapard›k... Bu sihirli atmosfer ne yaz›k ki korunamad›... Bu çok yaz›k...
Fakat FGE’yi eski haline getirmek zor de¤il. Pek
çok yetenekli genç bilim insan› var ülkemizde. FGE
kapat›lmay› kesinlikle haketmiyor.
Son diyece¤im, TÜB‹TAK karar›ndan vazgeçerse büyük bir tarihi hatadan dönmüfl olur... ♥
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Feza Gürsey Enstitüsü’ne K›ymay›n Efendiler!
ÜB‹TAK’›n geçenlerde ald›¤› bir karar,
Türk matematikçiler baflta olmak üzere temel bilimler camias›n› aya¤a kald›rm›fl durumda. Durumdan biraz geç haberdar oldum ama
görüyorum ki aya¤a kalkanlar hakl›.
TÜB‹TAK bir süre önce Türkiye’nin yegane
temel bilimler enstitüsü olan, zaman›nda Erdal
‹nönü ve Tosun Terzio¤lu taraf›ndan kurulan Feza Gürsey Temel Bilimler Enstitüsü’nü statüsünü
de¤ifltirerek Gebze’ye tafl›maya ve bir anlamda öldürmeye karar verdi.
FGE, Bo¤aziçi Üniversite’nin Kandilli yerleflkesinden kald›r›lacak ve Gebze’de TÜB‹TAK’a
ba¤l› ‘Biliflim ve Bilgi Güvenli¤i ‹leri Araflt›rmalar
Merkezi’nin (B‹LGEM) bünyesine kat›lacak. Bu,
FGE’nin ölümü demek.
Oysa baflta Türkiye Matematik Derne¤i olmak üzere bütün temel bilimciler, hükümetin te-

mel bilimlerle ilgili stratejisini aç›klamas›n› beklemekteydi. Hükümetin bilimden sorumlu bakan›
Nihat Ergün’e de dan›fl›lmadan al›nan bu karar›n
arkas›nda yatan rasyoneli anlamak gerçekten kolay de¤il. Çünkü FGE’nin toplam maliyetinin TÜB‹TAK bütçesi içinde çok minik bir pay ald›¤›n›
biliyoruz. Sorun maddi de¤ilse ne acaba?
Türkiye, gerek k›sa dönemli pratik sorunlar›n› çözmek (cari aç›k baflta olmak üzere) ve gerekse uzun dönemli dünya çap›ndaki rekabetçilik gücünü yükseltmek istiyorsa, temel bilimlerle ilgili
ileri araflt›rmalar› yok etmek de¤il daha fazla desteklemenin yollar›n› aramal›.
Uluslararas› bilim camias›ndan da ciddi tepki
çeken bu giriflimin durdurulmas› yerinde olur.
Bilmiyorum, Nihat Ergün bu konuda ne düflünüyor? ♥
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