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dünyada tan›nm›ﬂ oluyoruz ve yavaﬂ yavaﬂ bunlardan pratik sonuçlar da ç›k›yor.
 Bütün bunlar iyi de, son y›llarda Türkiye’de
fizikten çok metafizi¤e a¤›rl›k verilmedi mi?
 Asl›nda metafizik çok de¤erli bir terimdir.
San›yorum o anlamda kullanm›yorsunuz bunu. ‹ﬂe
yaramayan yanl›ﬂ fikirler de söyleniyor, ama ben
buna demokrasinin bir cilvesi diye bak›yorum. O
da ayr› hikâye. O toplant›da dünyaca ünlü fizikçiler hem Türkiye’de hem yurtd›ﬂ›nda çok de¤erli çal›ﬂmalar yapan Türk fizikçilerinin bilime katk›lar›ndan söz ettiler. Bunlar çok önemli geliﬂmeler.
 [Türkiye’nin AB’ye giriﬂi konusunda bir soruya yan›t] Türkiye, Cumhuriyetin baﬂ›ndan beri
Bat› Avrupa’ya yönelik bir yol tutmuﬂtur. Bat› Avrupa diyorum, çünkü biz de Avrupa’day›z, ama
Güneydo¤u Avrupa’da. Bat› Avrupa da 16., 17.
yüzy›llarda bilimin ilerledi¤i devletlerin bulundu¤u
bölge. Onun için Bat› Avrupa bugün AB’nin merkezi ve oray› as›l yöneten grup.
Bu da bilim ve teknolojide olan üstünlüklerinden kaynaklan›yor. Bu sayd›¤›m nedenlerden, günün birinde bizim Bat› Avrupa’n›n önayak oldu¤u
bir birli¤e girmemiz kaç›n›lmaz bir son.
Biz o yolda yetiﬂtik. Çocuklar›m›z› da öyle yetiﬂtiriyoruz. Bugün AB aleyhinde gibi görünenlerin
çocuklar› da bu yolda büyüdüler. Türkiye için baﬂka yol yok. Evet, eskiden kalm›ﬂ dine yaslanan birtak›m görüﬂler var. Ama onlar da ayk›r› de¤il. Onlar da çocuklar›n› ABD’de yetiﬂtiriyorlar. Ve o hava içinde de geçmiﬂten kalan mistik, duygusal bir
destek olarak dini devam ettirmek istiyorlar. Dünyayla ilgisi olan ise Bat› Avrupa’dan al›nm›ﬂ bu uygarl›k, teknik, teknoloji, bilim, sanat, ekonomi,
hepsidir. O nedenle ben AB’nin d›ﬂ›nda kalaca¤›m›z› düﬂünmüyorum.
Oraya girmek ise siyasal bir eylem. Onlar da
geçmiﬂten kalan bütün itirazlar›n›, beklentilerini,
belki de korkular›n› önümüze döküyorlar. Ama
sonunda bu olacak. Bu itirazlardan çekinmememiz
laz›m. Çünkü bizim gidecek baﬂka bir yerimiz yok.
Karﬂ›l›kl› olarak da birbirimize ihtiyac›m›z var.
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 Siz dünyada çok da fazla örne¤i olmayan kiﬂilerdensiniz. Bilim adam›, siyasetçisiniz. Yöneticilik yapt›n›z. Y›llar önceki bilim alan›nda bir buluﬂunuzdan dolay› bugün dünyada çok önemli bir bilimsel ödül olan Wigner Madalyas›’na lay›k görüldünüz. Böyle bir ödül almak nas›l bir duygu?
‹NÖNÜ  Elli y›l önce yapt›¤›m›z bir çal›ﬂma
dolay›s›yla ﬂimdi bu ödülü almak benim için sürpriz oldu. Biz bu çal›ﬂmay› ünlü bir fizikçi olan Eugene Paul Wigner’le birlikte yapm›ﬂt›k. Bizim bu
çal›ﬂmam›z bir süre fark edilmedi. Ama sonradan
yavaﬂ yavaﬂ de¤eri anlaﬂ›ld›. Bizim Wigner’le yapt›¤›m›z, “Grup Teorisi” nde yeni bir yöntem bulmak oldu. Bunu da rastlant›sal olarak bulduk.
Bu buldu¤umuz yönteme “Grup Kontraksiyonu” ya da “Gruplar›n Büzülmesi” deniyor. Grup bir
matematiksel kavram. Bizim buldu¤umuz yöntem
yoluyla bir gruptan baﬂka bir gruba geçebiliyorsunuz. Yeni olaylar› aç›klamak için de ﬂimdi hiç durmadan bu gruplarla u¤raﬂ›l›yor. Benim bir ﬂans›m
oldu. Yeni bir yöntem bulundu¤u zaman her zaman
bu ortaya atanlar›n isimleriyle an›lmaz. Sak›n yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmas›n; bizimki o kadar önemli de¤il, ama bugün iﬂe yarad›¤› için kullan›l›yor. Bu yönteme de bir
ﬂekilde Wigner’le benim ismim eklenmiﬂ oldu.
 Bu yönteme ﬂimdi ne isim verildi?
 “Wigner Grup Kontraksiyonu” deniliyor. Tabii Wigner dünyaca tan›nm›ﬂ bir fizikçi oldu¤u için
onun faydas› var. ﬁimdi internette girerseniz “Wigner Kontraksiyonu” diye bulursunuz. Bana bu madalyay› verenler uluslararas› bir matematikçiler ve
fizikçiler grubu. ﬁimdiye kadar çok ünlü fizikçiler ve
matematikçiler bu madalyay› ald›. Örne¤in ünlü fizikçimiz Feza Gürsey de 10 y›l kadar önce bu madalyay› alm›ﬂt›. ‹ﬂte, böyle hoﬂ bir olay da yaﬂad›m.
[...] ﬁunu söylemek istiyorum: Elli y›l önceki
bir çal›ﬂma için bu madalyan›n verilmesi sadece benim orada yapt›¤›m katk›y› de¤il, Türkiye’de fizi¤in geliﬂmesine yapt›¤›m katk›lar› da orada and›lar. Sadece benim yapt›¤›m de¤il, Türkiye’de fizikçilerin fizi¤in geliﬂmesiyle ilgili olarak yapt›klar›
çal›ﬂmalara da bu madalya verildi. Bunu kamuoyunun bilmesinde yarar var. “Türkiye’de fizikçiler bir
ﬂey yapm›yorlar” san›s› tamam›yla yanl›ﬂ. Böylece
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d›lar. Oysa hiç de öyle bir ﬂey yok. TÜB‹TAK paray› y›llard›r gayet iyi kullan›yor. Evet, bilim adam›, siyasetçiyi yanl›ﬂ yolda bir araya gelirlerse kand›rabilir. Ama do¤ru yolda bir araya gelirlerse bir
ﬂey olmaz. Gerçek ilerleme de böyle gerçekleﬂir.
 Baban›z Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucular›ndan. Siz 12 y›l siyaset yapt›n›z. Ama sonradan,
“Ben art›k siyasette yokum” dediniz. Sizin gibi bir
kiﬂinin bunu söyleme hakk› var m›?
 Ben siyaseti ömür boyu yap›lacak bir ﬂey diye
görmüyorum. Ama Türkiye’de öyle bir anlay›ﬂ var.
Bir üniversitede bir konuﬂma yapm›ﬂt›m.
Gençlerden biri bana, “Niye siyaseti b›rakt›n›z” diye sordu. Ben de ﬂu cevab› verdim: “Bütün ömrümce siyaset yapmam gerekmez. Bir süre yapt›m. Sonra da eski yapt›¤›m iﬂlere döndüm.”
Üsteledi: “Yani siyaseti baﬂar›l› olmad›¤›n›z
için mi b›rakt›n›z?”
‘’Baﬂar›l›yd›m, ama biraz da baﬂka ﬂey yapay›m diye b›rakt›m” dedim. ‹nsan siyaseti ölünceye
kadar yapar gibi bir san› var.
 Ben onu demek istemedim. Sadece siyaseti,
tam da ﬂu s›ralarda b›rakmaya hakk›n›z var m›, diye sordum. Sizin toplumsal borcunuz yok mu?
 Bu iﬂle hakk›n ne ilgisi var. ‹nsan yaﬂam›nda
ne istiyorsa onu yapabilir. Toplumsal borcun bir
ölçüsü olmal›. Ben 12 y›l siyasetin içinde kald›m.
Üstelik siyasette fazla bir ﬂeyler yapt›¤›ma da inan›yorum.
Siyasete girdi¤im günlerdeki manzara ile ç›kt›¤›m günler aras›ndaki manzara farkl›. Siyasete girdi¤im s›rada ünlü siyasetçilerin hepsi yasaklanm›ﬂlard›. Bask› vard›. Pek çok ﬂey yaz›lam›yor, konuﬂulam›yordu. Onlar kayboldu. Ama, evet, baﬂka
ﬂeyler ortaya ç›kt›. Her sorun çözülmedi.
Türkiye’nin önemli sorunlar› hâlâ önümüzde.
Ama siyaset böyle. Yaﬂad›kça sorunlar ç›k›yor. Siz
bir sorunun çözümüne katk› yapt›n›z diye her zaman sizden yard›m isteyebilirler. Bu insani bir ﬂey,
ama böyle bir borcum oldu¤unu da sanm›yorum.
Türkiye’nin yaﬂ› e¤er 80 ise, ben de 12 y›lla buna önemli bir katk› yapm›ﬂ›m, demektir. Onun için
borcumu ödemedim, diye düﬂünmüyorum. Ama iyi
niyetli insanlar benden yard›m istiyorlar. Onlara ilgilerinden dolay› teﬂekkür ederim. Ama ben ﬂimdi
baﬂka ﬂey yap›yorum. Bu yapt›¤›m›n da hem kendim hem ülke için faydal› oldu¤una inan›yorum.
Dolay›s›yla da bu konuda bir rahats›zl›¤›m yok. h

 [Araﬂt›rma geliﬂtirme konusunda bir soruya]
Araﬂt›rma geliﬂtirmeye daha çok para, insan,
emek, zaman vermemiz [...] gerekiyor. [...] Bizdeki
genel yaklaﬂ›m ﬂu: Araﬂt›rma geliﬂtirme yararl›d›r.
Param›z oldukça oraya para verelim. Oysa Bat›’daki anlay›ﬂ öyle de¤il. “Araﬂt›rma geliﬂtirme yararl›d›r. Biz oraya ne kadar yat›r›m yaparsak o kadar
para kazan›r›z. Bizim ekonomimizin geliﬂmesi için
bilimimizin, teknolojimizin ilerlemesi gerekiyor”
inanc›ndalar. Yeni teknolojiler ancak araﬂt›rmalar
sonucu ç›k›yor. Biz de öyle olmak zorunday›z. Yenilik baﬂka türlü olmuyor. Bu iﬂe daha çok inanmak ve f›rsat vermek laz›m. Ama biz bunu tam anlam›yla anlam›ﬂ de¤iliz.
 Hep Bat›’da geliﬂen buluﬂlardan yararlanm›yor muyuz?
 Evet. Bizim günlük yaﬂam›m›z› de¤iﬂtirecek
bilimsel buluﬂlardan herhangi birisi hâlâ Türkiye’de
yap›lmad›. Bunlar›n hepsi d›ﬂardan bize geldi¤i için
kamuoyundaki kan› ﬂu: “Evet, bilim yaﬂam›m›z›
de¤iﬂtiriyor, ama o d›ﬂar›da yap›lan bilim. Türkiye’deki bilim böyle bir ﬂeyi baﬂaramaz.” Öyle de¤il.
Bizde de yap›l›r. Ama bu zamanla olacak bir ﬂey.
Bir de baz› yanl›ﬂlar var. Eleﬂtirmek gibi olmas›n.
Say›n Baﬂbakan dünkü konuﬂmas›nda ﬂöyle diyordu: “Art›k Türkiye’de bilim için bilim yap›lmayacak. Refah için bilim yap›lacak.” Burada de¤iﬂik ve
önemli bir ﬂey söylenmiﬂ gibi görünüyor, ama asl›nda öyle de¤il. Bu bilinen bir ﬂey. Böyle bir ayr›m
yapmaya da gerek yok. Bilimde ilerledi¤iniz zaman
o ilerleme refah› getiriyor. Bilimin güç verece¤ini en
iyi biçimde 1600’lü y›llarda Bacon söylemiﬂ: ‘’‹nsan›n bilgisiyle insan›n gücü örtüﬂür.” Çok basit.
Bilgi insana güç verir. Rekabet halinde karﬂ›n›zdakinden daha fazla bilgi sahibiyseniz o zaman
siz güçlü olursunuz. Bu bilinen bir ﬂey. Bilim de insana bunu verir. Beni güçlü yapacak, bilim arayay›m, demekle de olmaz o... Bilimi ilerletirsiniz. O
ilerlerken size kendili¤inden güç verir.
Diyelim ki, kansere çare bulaca¤›m fikrine kap›l›yorsunuz. Öyle de olmaz. Bir kere onun bilgisine girmeniz, t›bb›, biyolojiyi ö¤renmeniz laz›m.
[...] Emir vererek bilim yap›lamaz. Bilim insanlar›na f›rsat vererek, onlara yard›m ederek bu iﬂ
olur. Bir de korkmamak laz›m. “Onlara para verelim de çarçur etsinler” mant›¤›yla olmaz. Bilim insanlar› paray› çarçur etmezler.
Kontrol edersiniz. Bunun imkân› var. Biliyorsunuz, TÜB‹TAK’›, “Paray› çarçur etti” diye suçla-
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