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Y›l, göreli bir kavram. Farkl› amaçlara, farkl› iﬂlevlere göre farkl› tarihlerde baﬂl›yor, farkl›
tarihlerde bitiyor. Al›ﬂm›ﬂ›z: 1 Ocak. Takvim y›l›n›n baﬂ›, ama k›ﬂ›n da tam ortas›. Oysa Nevruz,
bahar›n baﬂlamas›yla, do¤an›n uyanmas›yla, yeni bir baﬂlang›ca daha çok yak›ﬂan bir start
noktas›. Eskiden hesap-kitap erbab›, bütçeleri mali y›l›n baﬂlad›¤› Mart ay›na yetiﬂtirmeye
çal›ﬂ›rlard›. ﬁimdiyse o da takvim y›l›na uyduruldu san›r›m. Uzatmayal›m, dergi editörleri,
yay›nc›lar için de baﬂka takvimlere uyarlanm›ﬂ bir “yeni y›l” var. Yaz aylar›nda ö¤rencilerimiz
okul, dersane, s›nav bask›s›ndan kurtulup kendilerini tatile atm›ﬂken, onlar› zorlayacak
içerikten, kuramsal konulardan kaç›n›r, bunlar› bizim yeni y›l›n baﬂlang›c›na, tatil dönüﬂüne,
okullar›n aç›l›ﬂ›na saklar›z. Yaz aylar›nda onlar› heyecanland›racak, e¤lendirecek, moral
verecek konulara yo¤unlaﬂ›r›z. ‹ﬂte biz de kendi y›l›m›z› ö¤rendikçe hepimize coﬂku veren bir
konuyla noktalayal›m istedik: Nanoteknoloji gibi, duyar duymaz bilimin eriﬂti¤i uç noktalarla,
ileri teknoloji ülkeleriyle özdeﬂtirdi¤imiz bir alanda ülkemiz araﬂt›rmac›lar›n›n eriﬂti¤i
etkileyici düzey. Hat›rlayacaks›n›z, bir y›l önce gene Türkiye’de Nanoteknoloji baﬂl›¤›yla ç›km›ﬂ
ve Bilkent Üniversitesi yerleﬂkesinde kuruluﬂ çal›ﬂmalar› baﬂlayan Ulusal Nanoteknoloji
Merkezi ile, üniversite araﬂt›rmac›lar›n›n yürüttü¤ü çal›ﬂmalar› aktarm›ﬂt›k. Bu say›m›zdaysa
baﬂta Orta Do¤u Teknik Üniversitesi olmak üzere ülkemizde ve yurtd›ﬂ›nda nanoteknoloji
konusunda de¤erli kuramsal ve uygulamal› çal›ﬂmalar yürüten araﬂt›rmac›lar›m›z›n bu
çal›ﬂmalar›n› kendi kalemlerinden aktar›yoruz. Asl›nda aktar›yoruz kelimesi, biraz
düﬂündürücü. Çünkü gönül istiyor ki, ülkemizin ilerlemesi aç›s›ndan taﬂ›d›¤› büyük önem bir
tarafa, tüm insanl›k için de büyük aç›l›mlar muﬂtulayan bu çal›ﬂmalar› yaln›zca y›lda bir, o da
büyük a¤›rl›¤›yla bilim merakl›lar›n›n dikkatine taﬂ›mayal›m; tüm halk›m›z bu geliﬂmeleri günü
gününe izlesin, gururlans›n. Sanayicimiz, giriﬂimcimiz bu araﬂt›rmalar›n getirisini hesaplas›n,
araﬂt›rmalara yat›r›m›yla, ürüne talebiyle itki ve motivasyon sa¤las›n. Ne yaz›k ki, bu
çal›ﬂmalar› ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›rken gördü¤ümüz manzara, birbirinden kopuk seyreden
bireysel akademik çal›ﬂmalar. Yurtd›ﬂ›nda nanoteknolojinin endüstriye aktar›m kanallar›
çoktan yerine konmuﬂ oldu¤u için, ülkemiz araﬂt›rmac›lar›n›n yapt›¤› özgün çal›ﬂmalar›n
meyvelerini de daha çok yabanc›lar topluyor. Gördü¤ümüz, farkl› üniversiteler bir yana, ayn›
üniversitenin farkl› fakülteleri aras›nda da bir koordinasyonun, bilgi paylaﬂ›m›n›n olmay›ﬂ›.
Biz istiyoruz ki bu çal›ﬂmalar›n ürünleri teknoloji ülkelerindeki “Silikon Vadileri”ne akmas›n,
kendi teknokentlerimize, fabrikalar›m›za, hastanelerimize ulaﬂs›n. Bunun için de çok fazla bir
ﬂey gerekmiyor. Gereken, araﬂt›rmac›lar›n da, sanayicilerin de, giriﬂimcilerin de, medyan›n da
günlük olarak taramay› al›ﬂkanl›k haline getirece¤i bir “NanoNet”, hatta daha geniﬂ kapsaml›
bir “TeknoNet”. Öyle ki, herkes üniversitelerin web sayfalar›nda kaybolmadan tek bir adreste
nerede ne yap›ld›¤›n›, yap›lan›n önemini, kimin iﬂine nas›l yarayaca¤›n› ö¤renebilsin. ‹ﬂte
TÜB‹TAK da, kendi özel yeni y›l›na girmeye haz›rlan›rken, yenilenme çal›ﬂmalar›n› ilerletti¤i
web sayfas›nda bu eksikli¤i gidermeye çal›ﬂ›yor.
Elbette Bilim ve Teknik de yeni y›l›na haz›rl›ks›z girmeyecek. Birazdan sayfalar›m›zda sona
ermekte olan yay›n y›l›m›za coﬂkulu bir final sa¤layan TÜB‹TAK Formula-G yar›ﬂlar›n›n renkli
görüntülerini izleyeceksiniz. Yeni y›l›m›zda, gençlerimizin, ö¤rencilerimizin büyük bir tutkuyla
ba¤land›¤› bu zorlu teknoloji s›navlar›n›n yenilerini getirece¤iz. Baﬂlatm›ﬂ olduklar›m›za daha
güçlü destekler sa¤layaca¤›z. TÜB‹TAK Bilim ve Toplum Dairesi olarak baﬂlat›p yürütece¤imiz
öncü projelere ailemizin sahip ç›kaca¤›ndan, destekleyece¤inden, ö¤rencilerimizin, onlar›
yönlendirecek de¤erli hocalar›m›z›n, dan›ﬂmanlar›n›n tüm yarat›c›l›klar›n›, tak›m ruhlar›n›
seferber edeceklerinden kuﬂkumuz yok... Dergimizde de yeni y›l›m›zdan baﬂlayarak sürpriz
at›l›mlar›m›z olacak. Daha s›cak bir kucaklaﬂma, daha güçlü bir birliktelik, bilimi ilerletmek
yolunda daha bilenmiﬂ bir azimle yeni dönem için randevu veriyor, tüm aileye sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum.
Raﬂit Gürdilek
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