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BASIN DAVETİ
MEHMET AKİF ERSOY, CERN VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ
Mehmet Akif Ersoy’un yaklaşık 1 asır önce gördüğü ve Safahat’ta yazdığı fizik
gerçeği neydi?
Coğrafyası gereği teknoloji transferi sağlayabilecek kilit konumda olan
Türkiye’nin CERN üyeliğine giden yol ne aşamada?
Kanser tedavisinden insan genomu projesine kadar her alanda belkemiği rol
üstlenen “hızlandırıcı” çalışmalarında ve Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin
kurulmasında ülkemiz nerede?
Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’nde (CERN) çalışma yürüten Türk fizikçiler, İsviçre’de
çok önemli bir konferansta buluşuyor. “Rutherford Deneyi, Mehmet Akif Ersoy, CERN ve
Türkiye’nin Geleceği” konu başlığıyla gerçekleştirilecek konferansı, TAEK CERN Bilim
Komitesi Üyesi Prof. Dr. Saleh SULTANSOY verecek.
Doğuş Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olan ve şu anda CERN’de bulunan Prof. Dr. Serkant
Ali Çetin, CERN’in önemi ve hızlandırıcı çalışmalarının taşıdığı yaşamsal değere ilişkin
açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetin’in Mehmet Akif Ersoy’un öngörüsüne, Türkiye’nin
CERN’e üyelik sürecine işaret ettiği açıklaması şöyle:
“2011 yılında tüm gelişmiş ülkeler Rutherford deneyinin sonuçlarının yayınlanmasının 100.
yıldönümünü kutladı. Maalesef, bilim ve teknoloji ile ilgili birçok konuda olduğu gibi bu
kutlamalar da ülkemizi teğet geçti. Hâlbuki atom çekirdeğinin bulunduğu bu deneyden elde
ettiğimiz bilgiler son yüzyılın bilim ve teknolojisinin temelini oluşturmuştur. Bu deneyin
sonucunda kimya ve genelde malzeme bilimi çağdaş anlamda bilim oldu. Örneğin, 19.
yüzyılda ortaya çıkan kimyasal elementlerin periyodik tablosunun (Mendeleyev Tablosu)
bilimsel temeli anlaşıldı. Atomun yapısı ortaya çıktıktan sonra bu bilginin sayesinde birçok
yeni teknoloji gelişti. En iyi bilineni nükleer teknoloji olmakla birlikte, katı hal fiziğinin
uygulaması olan mikro-elektronik, atom ve molekül fiziğinin uygulaması olan nanoteknoloji

vb. hepsi Rutherford Deneyinden elde ettiğimiz bilgilerin gelişmesinin sonucudur.
Mehmet Akif’in gördüğü gerçek
Rutherford deneyinin sonuçlarının gerçek önemini anlayan az sayıda kişi arasında İstiklal
Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy yer almıştır. Ülkemizde Mehmet Akif yılı ilan edilen
2011 yılında merhum şairimizin ilim-irfan ile ilgili yönü, maalesef, yeterince
vurgulanmamıştır. Hâlbuki Safahat başta olmakla Ersoy’un tüm fikriyatını gençlerimize
anlatmak hepimizin manevi borcudur. Bir Türk fizikçisi olarak Safahat’ta en çok dikkatimi
çeken 6. bölümdür. Bakınız Mehmet Akif 1919 yılında ne diyor:
Sen geçenlerde demiştin ki: Yazık hala biz,
Dünkü ilmin bile biganesiyiz, cahiliyiz,
İşte fıktanı bu ihmal edilen ma’rifetin
Nesli bir acze düşürmüş ki, bugün, memleketin,
Bir yığın kuvveti var, hem ne tabii de, henüz
Biz o kuvvetlere eller gibi hakim değiliz!
Yarının ilmi nedir, halbuki? Gayet müthiş!
“Maddenin kudret-i zerriyesi” uğraştığı iş,
O yaman kudrete hakim olabilsem diyerek,
Sarf edip durmada bir çok kafa binlerce emek,
Onu bir buldu mu, artık bu zemin: Başka zemin,
Çünkü bir damla kömürden edecekler te’min,
Öyle milyonla değil, na-mütenahi kudret!
İbret al kendi sözünden aman oğlum gayret…
Rutherford Deneyinin sonuçlarının yayınlanmasından 10 yıl bile geçmeden, gelişmiş
ülkelerdeki fizikçilerin bile çoğunluğunun tam olarak kavrayamadığı gerçeği Mehmet Akif
nasıl anladı? 1950’lerden itibaren “maddenin kudret-i zerriyesi” tüm gelişmiş ülkelerde
parçacık hızlandırıcıları kullanılarak araştırılıyor. Bugün bu konularda en ileri düzeye,
CERN’de çalıştırılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında ulaşılmıştır.
ABD-Japonya-Almanya sentezi Ar-Ge modeli
CERN 1954 yılında 12 Avrupa ülkesi tarafından, fizik alanında ABD ve SSCB ile rekabet
edebilmek için kurulmuştu. Bugün üye ülke sayısı 20’ye ulaşmıştır. Türkiye henüz üye
değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın doğrudan desteği sayesinde, Türkiye 2010 yılında CERN üyeliği için başvurmuştur.
Aynı dönemde; İsrail, Güney Kıbrıs, Sırbistan ve Slovenya da başvurdu. Gerekli adımları
atarak İsrail 2011 yılının eylül ayında, Sırbistan ise aralık ayında yapılan CERN Konseyi
toplantılarının kararlarıyla üyelik süreçlerini başlattılar. Ancak Türkiye hala beklemede. Oysa
Türkiye, CERN’e üye olarak etkin bir teknoloji transferini sağlayabilecek tek ülke. CERN, 21.

yüzyılın çehresini belirleyecek stratejik teknolojilerin arasında yer alan hızlandırıcı, detektör
ve bilişim konularında en ileri düzeyde. Türkiye’nin CERN’e üye olması, bu birikimin sahipleri
arasında yer almasını ve bunların bölgemizde de gelişmesini sağlayacak. Ülkemizin CERN
üyeliği amaç değil, araçtır. Asıl amaç Türkiye’yi “muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkarmaktır” yani ülkemizin dünyaya yön veren ülkeler arasında yer almasıdır. Bunun yolu ise
azami AR-GE altyapısının kurulmasından geçer. Bu bakımdan, Türkiye’nin AR-GE modelinin
temelini ABD, Japonya ve Almanya modellerinin iyi düşünülmüş bir sentezi oluşturabilir.
Gelişmiş ülkelerin tecrübesi gösteriyor ki ulusal hızlandırıcı laboratuarları bu altyapının
olmazsa olmazıdır.
Kanserden yeşil nükleer enerjiye kadar her alanda
Hızlandırıcı Teknolojisi diğer stratejik teknolojilerin de lokomotifidir. “İnsan Genom”u
projesinin yüzde 95’i hızlandırıcılar sayesinde gerçekleştirildi. İyon implantasyonu
mikroelektroniğin temel taşlarından biri olup kanser tedavisi elektron ve hadron
hızlandırıcılarını içerir. GeV enerjili Proton Hızlandırıcısı geliştirilmekte olan 4. nesil Toryum
yakıtlı “yeşil” nükleer enerji sistemlerinin belkemiğidir ve bu liste neredeyse sonsuza kadar
uzatılabilir. Örneğin; ABD Enerji Bakanlığına bağlı olan ulusal laboratuar sisteminde 7 tane,
Almanya’da 3 tane, Rusya’da 5 tane, Büyük Britanya’da 2 tane, Fransa’da 2 tane, Japonya’da
3 tane, Çin’de 2 tane ulusal hızlandırıcı laboratuarı mevcuttur. Bunların her birinde binlerce
bilim insanı ve mühendis çalışmaktadır. Bugün biz bu işin neresindeyiz yani Mehmet Akif’in
93 yıl önce Asım’ın diliyle bize ilettiği mesajı anlıyor muyuz?”
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