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Erdal ‹nönü’nün Onursal Doktora
Töreni Konuﬂmas›
21 ﬁubat 2007
‹stanbul Kültür Üniversitesi, 21 ﬁubat 2007 tarihinde Prof. Dr. Erdal ‹nönü’ye “Onursal Doktor”
unvan› vermiﬂti. ‹nönü törende, e¤itim ve bilim hayat›na nas›l baﬂlad›¤›n›, buluﬂunu nas›l yapt›¤›n› ve
iyi bir araﬂt›rmac›n›n niteliklerini içeren güzel bir konuﬂma yapm›ﬂt›. An›s›na sayg›yla son konuﬂmas›n›
tümüyle yay›ml›yoruz*.

ay›n Mütevelli Heyet Baﬂkan›, Say›n Mütevelli
Heyet Üyeleri, Say›n Rektör, Say›n Rektörler,
de¤erli ö¤retim üyeleri, de¤erli arkadaﬂlar›m,
hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum. Bana bu
unutulmaz günü yaﬂatan, bu eﬂsiz ödülü veren Kültür Üniversitesi Senatosu’na, tüm üyelerine candan
teﬂekkür ediyorum. Buraya gelmek lûtfunda bulunan de¤erli bilim insanlar›na, her kademeden ö¤retim üyelerine ayr›ca minnettarl›¤›m› ifade ediyorum.
Gerçekten bana unutulmaz bir gün yaﬂat›yorsunuz. Çok da mahcup ediyorsunuz. Çok de¤erli
insanlar› karﬂ›mda gördü¤üm zaman ne konuﬂaca¤›m› bilmiyorum. Ama önce ‹stanbul Kültür Üni-

versitesi’nin 10’uncu y›l›n› kutlayay›m. O da unutulmamas› gereken bir ödev.
Biraz evvel okunan kararda say›n rektörün sözlerinde fizik bilimine yapt›¤›m katk›lardan bahsediliyordu. O bak›mdan belki fizik biliminden bahsetmem gerek ama iﬂin do¤rusu ﬂu ki, ben siyasete girdi¤im günden itibaren fizik bilimi ile ilgim kesildi.
12 sene siyasette kald›m. Sonradan üniversiteye
dönme imkân› buldum ama fizik b›rakt›¤›m yerde
olmad›¤›ndan, bugünkü durumunu anlamam için
y›llarca u¤raﬂmam gerekecekti. Ondan vazgeçtim
ve bilim tarihiyle -daha evvel de ilgilendi¤im bilim
tarihiyle- ilgimi devam ettirdim. O bak›mdan fizi¤in
bugünkü durumu hakk›nda bir ﬂey söyleyecek halim yok ﬂimdi. Ama geçmiﬂten bahsedebilirim. Geç-

S

* ‹stanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi internet
sitesinden.
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Küçükken ailemizde a¤abeyim için
“mühendis olacak” diye hep söylenirdi.
Aletlerle oynard›, tamir ederdi, bozard›,
yapard›. Ben de hep kitap okurdum...
miﬂteki an›lardan ve biraz evvel de ad› geçen “Wigner Madalyas›” öyküsünden bahsedebilirim. Sizi
s›kmadan böyle baz› an›lar› söylemek istiyorum.
Önce belki nas›l fizikçi oldu¤umu anlatmal›y›m.
NASIL F‹Z‹KÇ‹ OLDUM
Bizim ailemizde benim büyük a¤abeyim vard›.
Benden 2 yaﬂ büyük ama
3 sene ilerideydi lisede.
K›z kardeﬂim karﬂ›mda
oturuyor. A¤abeyimi
kaybettik maalesef ama
k›z kardeﬂim bilir. Küçükken ailemizde a¤abeyim için “mühendis
olacak” diye hep söylenirdi. Aletlerle oynard›, tamir ederdi,
bozard›,
yapard›.
Ben de hep kitap
okurdum; onun için

‹nönü ailesi huzurlu bir gününde

benim böyle “mühendislik” gibi bir dala girece¤imi
kimse düﬂünmezdi. Belki d›ﬂ iﬂlerine girebilirim, iç iﬂlerine girebilirim; yani bir bürokrasi görevi yapar›m diye düﬂünülüyordu.
Yaln›z sonradan lisenin son s›n›f›nda bu
durumu de¤iﬂtiren bilgiler edindim.
1943 y›llar›nda dünyada fizik, bugün
biyolojinin oldu¤u gibi h›zla geliﬂen
bir bilim dal›yd›. Einstein’›n “rölativite”si ç›km›ﬂt›. Anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›yordu
hâlâ. “Kuantum Mekani¤i” diye atomlar›n hareketlerini aç›klayan yepyeni bir kuram ortaya ç›km›ﬂt› ve bu kuramda “zaman”
gibi, “uzay” gibi, “nedensellik” gibi, felsefecilerin y›llard›r tart›ﬂt›klar› kavramlara yeni anlamlar getiriyorlard›. Ben bunlar› seziyordum.
O zaman “Bilim ve Teknik” diye bir dergi vard› Teknik Üniversite’deki arkadaﬂlar›n yay›mlad›¤›. Oradan okudu¤um bilgilerle düﬂünmeye baﬂl›yordum ve merak ediyordum. “Bunlar›n, iﬂin esas›
nedir?” Felsefeye hep merak›m vard›. “Acaba felsefi kavramlara bu yeni fizik konular›n› ö¤renirsem iyice, daha bir aç›kl›k getirebilir miyim?” diye,
dolambaçl› bir yoldan fizikçi olmaya karar verdim.
Babam da bunu destekledi ve bir gün sordu: “Ne
olmay› düﬂünüyorsun?” diye. “Fizikçi veya felsefeci olmay› düﬂünüyorum” dedim. “Felsefeye ömür
verilmez” dedi. “Ama fizikçi olmak iyi olur.” “Ben
de,” dedi, “küçüklü¤ümde, gençli¤imde bilimle u¤raﬂmak istemiﬂtim.” Bu bana çok dikkati çeken bir
itiraf gibi geldi. Ama kuﬂkusuz o zaman böyle bir
olanak yoktu Türkiye’de. Dolay›s›yla babam destekledi. Fizikçi olmak için Fen Fakültesi’ne gitmek
gerekti. Ankara’da o y›l 1943 y›l›nda Fen Fakültesi aç›ld›. Ben de ilk ö¤rencilerinden biri olarak oraya girdim. Numaram da “1”di.

imza xx
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AÇILIﬁ TÖREN‹
Fen Fakültesi’nin aç›l›ﬂ töreni çok görkemli oldu. Size o törenden akl›mda kalanlar› anlatmak istiyorum k›saca. Çünkü ilk defa o törende ben, bir
tören konuﬂmas› gibi formel bir konuﬂma yaparken, insan›n kendi ruhsal durumunu aç›¤a vurdu¤unu fark ettim. O zaman liseyi yeni bitirmiﬂ bir
ö¤renciydim ama dikkatle dinliyordum. Ankara
Gazi E¤itim Enstitüsü’nde aç›l›yordu Fen Fakültesi. Onun bir iki odas›nda. Törene zaman›n cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan›, milli e¤itim bakan›, ‹stanbul Üniversitesi’nden temsilciler gelmiﬂlerdi. Üç kiﬂi konuﬂtular törende. ‹lk önce san›r›m Kerim
Erim, ‹stanbul Üniversitesi’nin temsilcisi olarak bir
konuﬂma yapt›. Kutluyordu Ankara’da göreve baﬂlayanlar›. Ayr›ca Ankara Fen Fakültesi’ndeki ö¤retim üyelerinin, ‹stanbul Üniversitesi’nden gelen insanlar oldu¤u için bundan onur duydu¤unu söylüyordu. ‹stanbul Üniversitesi’nde y›llard›r bilim
yapmakla u¤raﬂt›klar›n› anlatt›.

‹smet ‹nönü’nün notu: Ankara Üniversitesinin Fen
Fakültesini engin ümitler ve sevinçlerle açt›k. 8.11.1943

Onun konuﬂmas›nda söyledi¤i, daha ziyade
felsefi bir giriﬂti. “Bilim,” dedi “çok güzeldir. Çünkü siz bulundu¤unuz yerde bilimin esaslar›n› ö¤renirseniz, bütün evrende, her yerde geçerli olan kurallar ö¤renirsiniz. Bu çok güzel bir ﬂeydir. Ama bilim ayn› zamanda çok korkunçtur. Çünkü e¤er siz
bilimin kurallar›n› ö¤renip onlara uymazsan›z o sizi ezer geçer. Çok gücü vard›r. Ama biz burada elimizden geleni yapaca¤›z. Bilgilerimizi gençlerimize
ö¤retece¤iz.”.
Bundan ç›kan sonuç, benim ald›¤›m sonuç ﬂuydu: “Biz elimizden geleni yapaca¤›z. Art›k ne ç›kar
bilmiyorum; ama iﬂimiz zordur ve bilim de kolay
bir ﬂey de¤ildir. Biz görevimizi yapmaya çal›ﬂaca¤›z.”. Böyle mütevaz› bir yaklaﬂ›m...

‹çimden, tabii, dedim, Milli E¤itim Bakan› bizden özür dileyecek de¤il ya; böyle derme çatma bir yerde fakülte aç›l›yor. Elbette bize böyle bir heyecanland›r›c› konuﬂma yapmal›yd›.
Ben bunlardan ﬂu sonucu ç›kard›m: “Bilim kolay bir ﬂey de¤ildir. Biz y›llard›r u¤raﬂ›yoruz hâlâ
bir yere varamad›k, siz Ankara’da daha yeni yeni
bu iﬂe giriyorsunuz, hadi bakal›m ne yapaca¤›n›z›
görelim.” Yani küçümseyen bir tav›r vard›. Sonra
fakültenin yeni dekan› fizikçi Hayri Dener konuﬂma yapt›. Hayri Bey Türkiye’de “Fizikçi Hayri” diye bilinirdi. Ama orta
ö¤retimde çal›ﬂm›ﬂt›.
Lise fizik kitaplar›
yazm›ﬂt› ve Gazi E¤itim Enstititüsü’nde
ders verirdi. Çok de¤erli bir ö¤retici ve bilim insan›yd›; ama
Fransa’da yaln›z lisans ö¤renimi yapm›ﬂt› ve doktora yapmam›ﬂt›. Dolay›s›yla hiç
Hayri Dener
araﬂt›rma yapmam›ﬂt›. Ama iyi niyetli bir insand› ve araﬂt›rma yap›lmas›n› istiyordu.

DÜNYA ÇAPINDA OLACAKSINIZ
Ondan sonra Milli E¤itim Bakan› Hasan Âli
Yücel konuﬂtu. O bambaﬂka gayet coﬂkulu bir konuﬂma yapt›: “Burada yeni bir fakülte aç›yoruz,
gençler burada her ﬂeyi ö¤renecekler ve ben bekliyorum ki aran›zdan dünyaya ün salacak bilim insanlar› ç›kacak. Farabîler, ‹bn-i Sina’lar...
onlar buradan ç›kacak.” Böyle heyecanl›
bir konuﬂma yapt›.
Tabii heyecanla dinledik biz de, ama biraz
olmayacak bir ﬂey
dinler gibi... Dahas›
da var: Sonra tören
bitti biz yukar›da -zaten iki üç odadayd›
Hasan Âli Yücel
Fakülte
aç›l›rkenorada, yukar›daki bir s›n›fa ç›kt›k, 20-30 kiﬂiydik.
Karﬂ›m›za önce Salih Murat Uzdilek geldi. ‹stanbul
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heyecanland›r›c› konuﬂma yapmal›yd›.
Yani inanmad›m söyledi¤ine. Ama onun söyledi¤i do¤ruydu. Bunu sonradan fark ettim. Biz oradan ald›¤›m›z bilgiyle gerçekten en iyi ﬂeyleri, en
önemli buluﬂlar› yapabilecek durumdayd›k. Yeter ki
kendimiz buna inanal›m. Ama biz ona inanm›yorduk çünkü örne¤imiz yoktu. Ve yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›mla baﬂl›yorduk. Tabii bir ﬂeyler yapt›k. Biraz evvel de
say›n rektör anlatt›. Beni de mahcup etti. Arkadaﬂlar›m da bir ﬂeyler yapt›lar. Ama ben inan›yorum ki
biz o zaman Hasan Âli Yücel’in söyledi¤ine gerçekten inansayd›k, daha çok, daha büyük iﬂler yapard›k. Çünkü biraz sonra tekrar söyleyece¤im; iﬂin esas› insan›n kendi h›rs›, kendi iradesi, kendi inanmas›...
Evet, fakülte aç›ld›. Ben orada okumaya baﬂlad›m.

Teknik Üniversitesi’nden profesör; o da törene gelmiﬂti. O bir aç›l›ﬂ dersi verdi. Tam hat›rlam›yorum,
ondan evvel veya sonra Hasan Âli Yücel -Milli E¤itim Bakan›- geldi. O bize k›sa bir konuﬂma daha
yapt› ve orada daha basit olarak ﬂunu söyledi: “Bak›n çocuklar,” dedi. “burada birkaç oda içinde ye-

‹ﬂin esas› insan›n kendi h›rs›, kendi iradesi, kendi inanmas›...
ni bir fakültede çal›ﬂmaya baﬂl›yorsunuz. Buras›
ufak, böyle derme çatma bir görünüﬂü var. Ama
sanmay›n ki siz buradan bir ﬂey ö¤renmeyeceksiniz. Tam tersine siz burada her ﬂeyi ö¤reneceksiniz” dedi, “ve siz bu bilginizle dünyan›n en ünlü
bilim insanlar› gibi olabilirsiniz. Bu yetenek sizde
var. Bilgiyi de alacaks›n›z. Buna göre çal›ﬂ›n” dedi.
Ben gene içimden “Tabii” dedim, “Milli E¤itim
Bakan› bizden özür dileyecek de¤il ya; böyle derme
çatma bir yerde fakülte aç›l›yor.” O bize böyle bir

AMER‹KA YOLU
Fakültedeki ö¤retim üyelerimizin hepsi ‹stanbul’dan gelmiﬂlerdi. Matematikçiler doktora yapm›ﬂ insanlard›. Araﬂt›rmay› biliyorlard›. Fizikçile-
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rin hiçbirisi doktora yapmam›ﬂt›. Onlar›n araﬂt›rmalar› hemen hemen yoktu. Dolay›s›yla o taraf eksikti. Ama bize bilgiler verdiler. Sonra bir ara ‹ngiltere’den Hindistan yoluyla bir matematik-fizik hocas› geldi. Profesör Strang diye ‹skoçyal› bir profesör. Ondan çok ﬂey ö¤rendik. Çünkü ça¤daﬂ teorik
fizi¤i, ça¤daﬂ matematiksel fizi¤i biliyordu. Bize
onlar› anlatt›. Ben ondan çok yararland›m.
Fakülteyi bitirdikten sonra Amerika’ya gittim.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde fizikte yüksek
lisans ve doktora yapmaya giriﬂtim. Kaliforniya
Teknoloji Enstitüsü, “CALTECH” diye bilinir k›saca, Amerika’n›n “MIT” gibi “Massachusetts Teknoloji Enstitüsü” gibi araﬂt›rmaya iyice a¤›rl›k veren
mühendislik ve bilim üniversitesi. CALTECH’teki
ö¤retim üyeleri aras›nda “Nobel Ödülü” alm›ﬂ insanlar vard›. Mesela “Millikan”, ünlü ya¤ damlas›
deneyini yaparak atomlara yaklaﬂm›ﬂ olan insan
vard›. Sonra ben oradayken baﬂka birisi daha, Anderson da “Nobel Ödülü” ald›. Ö¤rencileri de dünyan›n her taraf›ndan gelmiﬂ parlak ö¤renciler.
Oradan ﬂu iki dersi ald›m: Bir tanesi Anka-

Soldan sa¤a: Galip Demira¤, Ömer ‹nönü, Nuri Demira¤, Erdal
‹nönü, Mehmet Kum ve tan›namayan biri. Nuri Demira¤, demiryollar›n› inﬂa eden ilk müteahhitlerdendir ve bir iﬂ adam›d›r. Cumhuriyet döneminin ilk milyonerlerindendir. (Nuri Demira¤ arﬂivi)

ZEK‹ OLMAK BULUﬁA YETMEZ
‹kinci ö¤rendi¤im baﬂka bir ﬂey ﬂu: Orada benim gibi doktora yapan arkadaﬂlar›m vard›. S›n›fta
problemler sorarlar. Biz onlar› çözmeye çal›ﬂ›r›z. ‹çlerinden biri ‹sveç as›ll› Amerikal› Carl Helstrom
ad›nda çok parlak bir ö¤renciydi. En zor problemleri o yapabiliyordu. Bizim yapamad›¤›m›z ﬂeyleri o
yap›yordu. Çok da sevimli, iyi niyetli bir insand›.
Buna karﬂ›l›k ö¤rencilerin ço¤u benim gibi bazan
yap›yorlar bazan yapam›yorlar. U¤raﬂarak bir ﬂey
elde etmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Mesela Sandage diye bir arkadaﬂ›m vard›, o
öyleydi. Sonradan ben bekledim ki bu Carl Helstrom bilimde büyük buluﬂlar yaps›n. Çünkü son derece yetenekli, zeki, çal›ﬂkan bir insand›. Fakat hiçbir ﬂey duymad›m. Doktora bittikten sonra çeﬂitli
yerlere gittim. Carl Helstrom’un yeni bir buluﬂunu
duymad›m. San›r›m hiç araﬂt›rma yapmad› veya
yaln›z ö¤retimle ilgili ﬂeyler yapt›.
Buna karﬂ›l›k o biraz evvel ad›n› and›¤›m Sandage benim gibiydi, baz›lar›n› yap›yor baz›lar›n›

Tabii yetenek iyi bir ﬂey ve gerekli bir ölçüde olmal›. Zekâ bir ölçüde gerekli.
Ama buluﬂ yapmak için baﬂka ﬂey gerekli. Buluﬂ yapmak için sizin gerçekten bir
ﬂey bulmak istemeniz, o iﬂle sürekli,
inatla u¤raﬂman›z, baﬂka bir iﬂle u¤raﬂmadan onu sonuca götürmeniz gerekli.
ra’daki Üniversitedeyken -Fakültedeyken- ö¤retim
üyelerimizin verdi¤i ödevleri veya dersleri ben kolayl›kla anlard›m, ödevleri de yapard›m. CALTECH’e gitti¤imde verdikleri problemlerin baz›lar›n› yapam›yordum. U¤raﬂ›yorum, u¤raﬂ›yorum,
yapam›yorum. O bana çok hayret verdi. Hatta o
zaman a¤abeyim de oradayd›; onu söylemeyi unuttum. A¤abeyim benden evvel gitmiﬂti CALTECH’e. O mühendislik k›sm›nda yüksekö¤renim
yapt›. Doktora de¤ildi ama ona yak›n bir ﬂeydi.
“Professional Degree” denen bir diploma ald›. Ben
gitti¤imde oradayd›. Ona bunu söyledim.
Dedi ki, “Buras› dünyan›n her taraf›ndan,
Amerika’n›n her yerinden gelmiﬂ parlak insanlar›n
oldu¤u bir yer.” Ankara gibi de¤il. Bu bana gösterdi ki bizim ünlü atasözümüzde oldu¤u gibi “el elden üstündür.” Daima daha çok yetenekli insanlar
bulunacakt›r.

‹nönü’nün okul arkadaﬂ› Allan Sandage (1926- ). 1953’te
CALTECH’ten ünlü kozmolojist Edwin Hubble’›n ö¤rencisi
olarak mezun oldu. Birçok ödül alm›ﬂt›r. 50 yaﬂ›nda Hr›stiyan olmuﬂtur.
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yapam›yor. O astrofizik alan›nda baya¤› ünlü bir
bilim insan› oldu. Doktoradan sonra araﬂt›rmalar›yla kendini gösterdi. Bunu hep ö¤rencilere anlat›yorum. Tabii yetenek iyi bir ﬂey ve gerekli bir ölçüde olmal›. Zekâ bir ölçüde gerekli. Ama buluﬂ yapmak için baﬂka ﬂey gerekli. Buluﬂ yapmak için sizin
gerçekten bir ﬂey bulmak istemeniz, o iﬂle sürekli,
inatla u¤raﬂman›z, baﬂka bir iﬂle u¤raﬂmadan onu
sonuca götürmeniz gerekli. Helstrom iyi niyetli bir
insan; ne sorarlarsa yap›yor, ama kendisi bir ﬂey
bulmaya çal›ﬂm›yor. O araﬂt›rma yapamad›. Bu da
bence önemli bir ders oldu.

içinde tabii. Sonra benim hocam ona yazd›. Neyse
sonuç olumlu ç›kt› ve Princeton’a gittim.
Wigner’i ilk ziyaret etti¤im gün odas›nda konuﬂtuk biraz, ben bekliyorum ki bana bir öneri
yaps›n “ﬁunu araﬂt›r beraber çal›ﬂal›m” desin. Hiç
sesini ç›karmad›. CALTECH’te ne yapt›¤›m› sordu. “Hadi yeme¤e gidelim.” dedi. Beraber yeme¤e
gittik. üniversitenin kafeteryas›nda. Girdik; s›raya
girmiﬂ herkes, biz de girdik. S›rada beklerken Wigner’in tan›d›¤› baﬂka bir ö¤retim üyesi geldi. Wigner’le konuﬂmaya baﬂlad›.
Sonra Wigner beni göstererek dedi ki: “Mr.
‹nönü yeni geldi, doktora
yapm›ﬂ bir genç”. “Ne yapt›n›z CALTECH’te?” diye sordu bu ö¤retim üyesi. Ben de
hiç düﬂünmeden dedim ki:
“Orada Christy ile çal›ﬂt›m.
Christy, bana kozmik ›ﬂ›nlarla ilgili bir problem verme nezaketini gösterdi. ‘’He was
kind enough to propose a
problem,” dedim. Ben bu
“nezaketini gösterdi” sözünü
imza xx
söyleyince Wigner ﬂöyle bir
bakt›. Sanki ben ona “Sen o nezaketi göstermiyorsun” demiﬂim gibi bir sonuç ç›kard›.

WIGNER ‹LE TANIﬁMA
Doktoray› bitirince daha önceki düﬂüncemize
göre, evde konuﬂulan ﬂeylere göre, babam›n beklentisine göre Türkiye’ye hemen dönecektim ve
üniversiteye kat›lacakt›m. Ama bakt›m ki orada
doktoray› yapanlar hemen bir üniversiteye gidip
göreve baﬂlam›yorlar. Doktora yapt›klar› üniversiteden ç›k›p baﬂka bir üniversiteye gidiyorlar. Buna
ﬂimdi “post-doc” deniyor. Doktora sonras› ö¤rencisi veya doktora sonras› araﬂt›rmac›s› olarak 1-2
sene daha çal›ﬂ›yorlar. Ondan sonra bir üniversitede ö¤retime baﬂl›yorlar. Çünkü sadece doktora
yapmak onlar› üniversitede sürekli araﬂt›rma yapacak bir insan haline getirmiyor. Onu ö¤renmiﬂler,
onun için böyle yap›yorlar.
O zaman ben de kendi kendime dedim: “O
halde hemen Türkiye’ye dönmeyeyim. Bir müddet
daha Amerika’da kalay›m ve araﬂt›rma yapay›m”.
Princeton Üniversitesi’nde Wigner diye Macaristan
as›ll› bir fizikçinin ününü duymuﬂtum. Bir yaz tatilinde gittim onu buldum Wisconsin Üniversitesi’nde. “Sizinle çal›ﬂmak istiyorum” dedim, “Peki
ama,” dedi “senin hocan mektup yazs›n ondan
sonra karar veririm.” Gayet ciddi bir yaklaﬂ›m

FARKINDA OLMADAN BULUﬁ
Ben onu isteyerek yapmad›m ama kendili¤inden bunu söyledim ve zannederim çok faydal› oldu.
Çünkü yemekten sonra odas›na gittik yine ve bana
bir problem verdi. “ﬁunu incele, bu konuda çal›ﬂal›m” dedi. Bilmedi¤im bir konu grup teorisinde, tabii ö¤renmeye çal›ﬂt›m, sonra faydal› ﬂeyler yapt›k.
Ayr›nt›lara girmeyeyim ama k›saca ﬂöyle oldu:
Önerdi¤i problemi gene onun yard›m›yla çözdük ve
Galilei grubunun temsillerini bulup ortaya ç›kard›k.
Bu temsillerin fizikteki faydas›n› araﬂt›rd›k. Bir faydas› olmad›¤›n› gördük. Halbuki Galilei grubundan
daha temel bir grubun, Poincaré grubu denilen ve
rölativiteye uyan grubun temsilleri fizikte çok faydal›d›r. Aradaki fark ›ﬂ›k h›z›na yak›n h›zlarda ortaya
ç›kar. Iﬂ›k h›z›na göre Dünya’daki hareketler düﬂük
h›zlarla oldu¤u için ›ﬂ›k h›z›na yak›n h›zlar› düﬂünmezseniz e¤er, Galilei grubuyla iﬂ yapabilirsiniz. Bir
anlamda ›ﬂ›k h›z›n›n büyüklü¤ü sayesinde öteki
gruptan bu gruba geçiyorsunuz. Yani matematikçilerin tabiriyle bir “limit operasyonu” var burada.

Wigner ve Einstein, Bülent Atalay’›n kaleminden
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ﬂu ﬂekilde ele al›nabilir” ve bir formülasyon yap›yoruz, ondan yola ç›k›yoruz. Bargman buna bakm›ﬂ ve “Her zaman bu hâle gelmez daha genel bir
formülasyon vard›r,” diye düﬂünmüﬂ. Bir ö¤rencisiyle beraber böyle bir makale yazd›lar. Böylece
Bargman ve asistan› daha genel bir grup kontraksiyonu yöntemi buldular.

[Wigner] bir an durduktan sonra,
bana beklemedi¤im bir ﬂey söyledi:
“Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerde
bir insan bir alanda sivrildi mi, art›k her
alanda ondan görev beklerler; buna dikkat et” dedi. Ben de kendi kendime,
“Nereden ç›kt› bu?” dedim. Fakat sonradan bakt›m ki çok hakl›ym›ﬂ.
O yöntemi anlat›rken diyorlar ki: “Bizim bu
yöntemimiz daha geneldir. ‹nönü ile Wigner’in
buldu¤u bu yöntem - ki ona ‹nönü-Wigner yöntemi diyelim - o daha az geneldir.” Fakat kendi yöntemleri daha genel oldu¤u için bizim yöntemi ay›rmak maksad›yla “‹nönü-Wigner Yöntemi” dediler. E¤er böyle bir ﬂey olmasayd› “grup kontraksiyonu” denecekti ve ismimiz de buna eklenmeyecekti. Ama bir eksik b›rak›lm›ﬂ ve dolay›s›yla Bargman o eksi¤i tamamlam›ﬂ. Böylece konu baﬂka bir
insan›n daha baﬂka bir ﬂey ortaya atmas› ve bizim
buldu¤umuza da bir isim takmas›yla sonuçland›.

Bu ortaya ç›k›nca ben dedim ki kendi kendime:
“Liseden beri yapt›¤›m›z limit almak, bir parametreyi sonsuza götürüp sonuca bakmak zevkli bir
ﬂeydir; kolay bir ﬂeydir. Burada da öyle bir ﬂey yapay›m ve Wigner’in elde etti¤i o temsillerde ›ﬂ›k h›z›n› sonsuza götürerek ne oldu¤una bir bakay›m.”
Wigner de “Bak” dedi. Fakat ben bakt›m birkaç
gün hiç faydal› bir sonuç ç›km›yor. Bazan s›f›r ç›k›yor, bazan anlams›z bir ﬂey ç›k›yor. Bir acayiplik
var. “Bu acayiplik nereden geliyor?” diye Wigner’le çal›ﬂ›rken onun akl›na geldi “Bakal›m grup
ne oluyor?” dedi.
Ayr›nt›lara girmek istemiyorum. Anlaﬂ›ld› ki
biz fark›nda olmadan yeni bir matematiksel kavram, bir gruptan baﬂka bir gruba geçmenin yeni bir
yolunu bulmuﬂuz. Bu bir matematiksel yöntem,
ama fizikte çok faydal› oldu¤u görüldü.

TÜRK‹YE’YE DÖNÜYORUM
“‹nönü-Wigner Yöntemi” diye hâlâ söyleniyor
ve kitaplara da geçti. Dolay›siyle düﬂündü¤ümde
görüyorum ki, baz› raslant›lar yard›m›yla bu noktaya gelebildim. Önce oraya gitmeye kendi kendime karar verdim. Wigner’in nezaketini kullanarak
bana bir problem vermeye zorlad›m. Ondan sonra
da baﬂka birisi çal›ﬂma yapt›¤› için bizim çal›ﬂmadan böyle ad›m›zla bahsetti.
Sonra bir gün Wigner’e gittim, ve: “Ben Türkiye’ye dönüyorum” dedim. Önce çok ﬂaﬂt›. “Niye gidiyorsun? Daha yeni iyi bir ﬂeyler yapmaya baﬂlad›k” dedi. “Ama,” dedim “ben Türkiye’den geldim,
oraya dönmek zorunday›m.” “Peki, biliyorum” dedi. Kendisi de Macaristan’dan Amerika’ya gitmiﬂti.
Bir an durduktan sonra, bana beklemedi¤im
bir ﬂey söyledi: “Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerde bir insan bir alanda sivrildi mi, art›k her alanda ondan görev beklerler; buna dikkat et” dedi.

‹NÖNÜ-W‹GNER YÖNTEM‹
Hemen ona bir isim eklenmedi. O yöntemi bulan insanlar›n ismi yönteme eklenmez her zaman,
genellikle o yöntemin ne oldu¤u söylenir. Buradaki yöntem “grup büzülmesi”, “grup kontraksiyonu” yöntemi idi. Onun için biz yazd›¤›m›z makaleye “Gruplar›n ve Temsillerin Kontraksiyonu “ demiﬂtik.
Fakat Princeton Üniversitesi’nden baﬂka bir
matematik-fizikçi profesör, Bargman çok dikkatli
bir insand›. Biz, makalenin baﬂ›nda bir kabul yaparak baﬂl›yoruz. ﬁöyle diyoruz: “Bir grup her zaman
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Ben de kendi kendime, “Nereden ç›kt› bu?” dedim.
Fakat sonradan bakt›m ki çok hakl›ym›ﬂ. Deneyimleriyle konuﬂuyordu herhalde. Döndükten sonra biliyorsunuz baﬂka iﬂlere girdim. Ama o sefer
Türkiye’ye döndü¤ümde önce Ankara Fen Fakültesi’nde asistan olarak baﬂlad›m. Doçent oldum.
Sonra ODTÜ’de çal›ﬂt›m.
TÜRK‹YE ÖNE ÇIKAB‹L‹R
Yönetici olarak ne yapmaya çal›ﬂt›m, onu da
söyleyeyim izin verirseniz. Benim ﬂöyle bir görüﬂüm
vard›, ﬂöyle bir hayalim vard›, hâlâ da o devam ediyor. Kendi kendime diyordum ki: “Tarihte okuyoruz, 800 y›l önce, 1200’lerde, 1100’lerde bilim o zaman ‹slâm âlemi denilen bölgede, eski Yunan biliminin geliﬂmesiyle en iyi ﬂekline varm›ﬂ ve Bat› Avrupa’dakiler onu ö¤renmek için o zamanki ‹slâm
bilginlerinin yazd›klar› kitaplar› tercüme ediyorlar.
Bu da gösteriyor ki, o zamanki durumda Do¤u’daki bilim daha ileride. Sonra de¤iﬂmiﬂ durum.
Kendi kendime diyordum ki: “Gene de¤iﬂir.
Belki ileride devletlerin kendi yaﬂamlar› içinde öyle olaylar ç›kabilir ki, Türkiye bilimde öncü duruma gelebilir.”

Erdal ‹nönü (ayakta) a¤abeyi Ömer ile

Ama bir sonucu da benim Fakülte’den ayr›lmam
oldu. O da ç›kard›¤›m baﬂka bir derstir.
REFORM YAPMANIN BEDEL‹
Reform yapmak iyi bir ﬂeydir. ‹nanarak yap›n
ama sonunda bulunaca¤›n›z yerden ayr›laca¤›n›z›
önemli olas›l›k olarak düﬂünün. Ayn› ﬂey ODTÜ’de oldu. Orada da reform yapaca¤›m diye u¤raﬂ›rken- ö¤rencilerin de gayretiyle- kendimi zor
bir durumda buldum. Ama zorluk, rektörlü¤ü b›rakmak ﬂeklinde halloldu. Orada araﬂt›rmaya devam ettim.
Tabiî ﬂu faydas› oldu, onu da söylemek istiyorum: Yönetici oldu¤unuz zaman, hele biraz baﬂar›l›ysan›z, o durumdan ayr›lman›z çok zordur. Ayr›lmak için çare, bir ﬂekilde istenmeyen kiﬂi haline
gelmektir. Bunu tabiî çok aﬂ›r›ya gitmeden sa¤layabilirseniz, o zaman yöneticilikten ayr›l›p tekrar
araﬂt›rma ve ö¤retim yaﬂam›na dönebilirsiniz. Bu
da akl›n›zda olsun.
O sefer ODTÜ’de yöneticilikten ayr›ld›ktan
sonra araﬂt›rma yapmaya döndüm ve faydal› iﬂler
yapt›m. Nükleer reaktörlerin çal›ﬂmas›nda kullan›lan bir matematiksel teori vard›r: “Nötronlar›n
Transport Teorisi”. O teoride birtak›m faydal› buluﬂlar yapt›m. Onlar›n bir tanesini söylemek isterdim gayet basit bir ﬂeydi. Ama ﬂimdi anlatmak
uzun sürer. Denklemleri çözmek için yeni bir yön-

Reform yapmak iyi bir ﬂeydir. ‹nanarak yap›n ama sonunda bulunaca¤›n›z
yerden ayr›laca¤›n›z› önemli olas›l›k olarak düﬂünün. Ayn› ﬂey ODTÜ’de oldu.
Orada da reform yapaca¤›m diye u¤raﬂ›rken -ö¤rencilerin de gayretiyle- kendimi
zor bir durumda buldum. Ama zorluk,
rektörlü¤ü b›rakmak ﬂeklinde halloldu.
Böyle bir durum olabilir. Onun için yap›lacak
ﬂey bu umutla çal›ﬂmakt›r. Bugünkü duruma bakmadan, 300 y›ll›k gecikmenin bize b›rakt›¤› geri
durumu düﬂünmeden bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂmak
ve ileride de bilimde öncü duruma gelece¤imizi
umarak o do¤rultuda ilerlemektir. Ve bu bana hep
örnek oldu.
Ankara Fen Fakültesi’nde örnek oldu, ODTÜ’de örnek oldu, Bo¤aziçi’nde örnek oldu. Bu örnek ayn› zamanda beni reformlar istemeye sevk etti. Ankara Fen Fakültesi’ndeki durumda gördü¤üm
kadar araﬂt›rmaya yönelmiﬂ bir durum yoktu. Herkes dersini veriyordu ve ondan memnundu. ‹ﬂte biz
arkadaﬂlar›mla araﬂt›rma yolunda bir özendirme
yapmaya çal›ﬂt›k. Sonunda oldukça baﬂar›l› olduk.
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tem önerdim. Rektörlükten ayr›lmam sayesinde
önerdi¤im bu yöntemi hâlâ bugün kullanan arkadaﬂlar görüyorum.

üniversitelere baﬂl›ca iﬂ düﬂüyor, araﬂt›r›c›lar›m›za
iﬂ düﬂüyor. Bu yolda bütün üniversitelerimize, burada rektörlerini görmekten onur duydu¤um bütün üniversitelerimize ve tabiî Kültür Üniversitemiz’e sonsuz baﬂar›lar diliyorum.
Ben ﬂimdi fizikle u¤raﬂm›yorum, daha baﬂ›nda
söyledim. Bilim tarihiyle ilgileniyorum. Oraya girmemin de maksad›, bu konuda Türkiye’de ne yap›lm›ﬂt›r sorusunu yan›tlamak. Bunu ö¤renciler merak
eder, bunu biraz daha iyi ö¤renip anlatmal›y›z diye
düﬂündüm. Ama bunu anlatmak kolay de¤il çünkü
yap›lanlar çok de¤il. Az olan ﬂeyi anlatmak da zor.
Onun için uzun boylu yaz›lara giriﬂtim.
Geçenlerde say›n Osman Bahad›r’la beraber
ufak bir kitap yay›mlad›k. Onun arkas›ndan temel
bilimlerde matematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomide Cumhuriyet döneminde neler yap›ld›¤›n› ayr›nt›l› olarak gösteren kitaplar yay›mlayaca¤›m. Bunlar hemen hemen haz›r. Bu ﬂekilde
Türkiye’nin durumunu anlatmaya biraz katk› yapmak istiyorum. Bu da benim hoﬂuma giden bir u¤raﬂ. Ama kuﬂkusuz bugün bana en büyük zevki ve
onuru veren bu tören ve bu ödülü veren Senatomuz ve Rektörümüz ve say›n Baﬂkan›m›z; tekrar
hepinize teﬂekkür ediyorum. Hepinize sa¤l›klar,
baﬂar›lar diliyorum, sayg›lar sunuyorum. ♣

Bizim as›l yapmam›z gereken ﬂey
Türkiye’deki araﬂt›rmalar› dünyaya tan›tarak Türkiye’nin araﬂt›rma dünyas›nda, bilim dünyas›nda öncü bir yeri oldu¤unu gösterebilmek.
Fizikçi olarak çal›ﬂt›¤›m y›llar içinde bir ﬂans›m
da Türkiye’den yetiﬂmiﬂ çok de¤erli ve ünlü arkadaﬂlarla beraber olmam oldu. Feza Gürsey gibi,
As›m Barut gibi, Cavit Erginsoy gibi üstün yetenekli
arkadaﬂlar›m oldu. Onlar
biraz evvel söyledi¤im hayali bir anlamda gerçekleﬂtirdiler; ama kendileri aç›s›ndan.
Bulunduklar› yerlerde, Amerika’da, y›llarca kald›lar. En
iyi üniversitelerde profesör
oldular, ders verdiler, araﬂt›rma yapt›rd›lar ama o
Feza Gürsey
araﬂt›rmalar Türkiye’de ya1921-1992
p›lm›ﬂ say›lm›yor. Çal›ﬂmalar›n baz›lar›n› Türkiye’de yapt›lar ama daha çok
orada bulunduklar› için o araﬂt›rmalar Amerika’n›n
hesab›na yaz›ld›.
YAPMAMIZ GEREKEN
Bizim as›l yapmam›z gereken ﬂey Türkiye’deki
araﬂt›rmalar› dünyaya tan›tarak Türkiye’nin araﬂt›rma dünyas›nda, bilim dünyas›nda öncü bir yeri
oldu¤unu gösterebilmek. Bunu henüz göstermiﬂ
de¤iliz. Ama epey mesafe ald›k. 300 y›ll›k gecikme
diye anlatt›¤›m zaman karamsar bir hava ortaya ç›k›yor. Geçmiﬂ öyleydi, ama Cumhuriyet’in baﬂ›ndan beri yap›lan gayretlerle ve son y›llarda -iﬂte
karﬂ›mda örneklerini de görüyorum- dünya çap›nda araﬂt›rmalar› Türkiye’de yapan insanlar var. Fizikte var, baﬂka alanlarda var. Ve inan›yorum ki
bu gittikçe artan bir tempoyla devam edecek.
Yönetim biraz daha desteklese daha h›zl› gider.
Ama ﬂimdiki h›zla bile kalsa bugüne kadar yap›lanlar san›yorum gerek As›m Barut’un gerek Feza
Gürsey’in yapt›klar› daha iyi de¤erlendirilecek ve
dünyadaki ünümüz artacak. Kuﬂkusuz bunun Türkiye’nin katk›s› olarak ç›kmas› önemli. Onun için
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