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1947 Eylül’ünde İstanbul Karagümrük’te bir bakkal çocuğu 
olarak dünyaya geldi. Sırasıyla Karagümrük 27. Mektep, 
Karagümrük Orta Okulu, İzmir Hava Lisesi ve İstanbul 
Yeşilköy Hv.Harb Okulu’ndan 1968 yılında mezun oldu. 
İzmir’de Ulş. Okulu’nu bitirip Hv. ve K. Kuvvetleri’nde çeşitli 
görevlerde bulundu. Bnb. rütbesinde iken kendi isteği ile 1987 
yılında TSK’den ayrıldı ve ticaret hayatına atıldı. Evli, 2010 
yılından beri eşi ile birlikte emeklilik dönemindeler.

Yazarın; askerlik ve iş yaşamından örnekler sunulduğu, 
yurtiçi ve yurtdışı inceleme ve deneyimlerinin yer aldığı, 
ayrıca içinde tarih, hukuk, eğitim, sağlık ve siyaset gibi farklı 
konularında işlendiği, “adeta sohbet havasında” deneme 
türünde “BENİM EVRENİM” isimli kitabı 2013 yılı başında 
basıldı. Yalnız bu kitap satışa sunulmayıp eş, dost ve akrabaya 
anı olarak dağıtılmıştır. Şayet arzu edilirse kitap yazar 
tarafından ücretsiz olarak okura internet üzerinden e-mail 
olarak gönderilebilecektir.

İlhan Küçükbiçmen





Tüm yaşamını spastik olarak, tek başına mücadele ederek geçirmiş, son 
sekiz yılını ise, geçirdiği bir ameliyat sonucunda boynundan aşağı felçli ola-
rak, âdeta ölümü her gün özleyerek, ızdırap içinde yaşamıştı.

10 Temmuz 2015’te sonsuz yolculuğuna uğurladığımız, çocukluk arkada-
şımız, bilge insan, İngilizce Hocası YAVUZ AKAL’ın anısına…

Makbule-İlhan KÜÇÜKBİÇMEN

(Eşim Makbule Küçükbiçmen, Yavuz Akal ve İlhan Küçükbiçmen)
-Ankara Bilkent TSK Rehabiliyasyon ve Bakım Merkezi-

(3 Ekim 2014)





Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 25

ÖNSÖZ

Emeklilik dönemim, 2010’da başladı. Geriye dönüp baktığımda: “Vay 
anasını, şaka maka 63 yıl uçup gitmiş!”diye aklımdan geçirmiş, ne 

yalan söyleyeyim biraz da ürpermiştim. Emeklilik işte; bizim yaştakiler için, 
yaşamı biraz ağırdan alma ve soluklanma zamanı gibi…

İnsan, geçmişinde tempolu, koşuşturmalı, yoğun bir iş yaşamını geride 
bırakırsa, bu dönemde oluşacak boşlukları nasıl dolduracağını, ister istemez 
düşünmeye başlıyor. 

İşte bu nedenle ben de gelecekte, emeklilik dönemimde olacağını dü-
şündüğüm bu boşluk travmasını azaltabilmek için, 2000 yılından itibaren, 
iş hayatında iken kendimi hazırlamaya, günlerimin içine kitapları serpişti-
rip, aralarını da gazete ve mecmualarla süslemeye başlamıştım. Okuma tem-
pom artmaya başladıkça, kendimden, çevremden ve ülkemden utanır hâle 
geldim. Okudukça bilgi noksanlığımı sorguladım. Sorguladıkça küçülmeye, 
büzülmeye, âdeta ufalmaya başladım. Dağarcığım ve bilgi küpümde ne ka-
dar da boşluklar varmış! Yok yok, kendime o kadar da haksızlık etmeyeyim; 
belki bir şeyler varmış ama eksik de oldukça fazlaymış doğrusu… Bitecek 
gibi değil!

Size bir anımı anlatayım: İşim icabı 1982 yılından beri yurt dışına çok çık-
tım veya çıkmak durumunda kaldım. Genellikle bu seyahatlerde, birçoğu-
nuz gibi ben de THY’yi tercih ediyordum. Uçağa binip yerinize oturduğu-
nuzda, THY’nin aylık çıkan “Skylife” adlı mecmuasını, önünüzdeki koltu-
ğun arkasındaki cepte her zaman bulabilirsiniz. Uçak yolcularının genelde 
%75 kadarı TC vatandaşıdır. Diğer kısmı da ağırlıklı Avrupalı olmak üzere 
yabancı yolculardan oluşur. Her seferinde dönüp yabancılara bir göz attı-
ğımda, neredeyse tamamına yakınını hep bir şeyler okurken görür ve kıs-
kançlıkla karışık, imrenirdim. Bizimkiler ise genellikle, uçakta dağıtılan gün-
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lük gazetelerin tirajı yüksek olanlarını almak için âdeta aralarında yarışır 
ama sonra şöyle bir göz atıp, ardından biraz da “Skylife” mecmuasına çabu-
cak bakıp pes ederlerdi. Tüm yolculuklarımda gördüğüm bu manzara, beni 
oldukça rahatsız eder, aynı zamanda: “Bizler acaba neden bu kadar okuma 
fakiriyiz? Sorun nerede?” diye de düşündürürdü. 

Ama zaman içerisinde ümit verici bazı gelişmeler de olmadı değil; 1982 
yılında başlayan ve günümüze değin süren zaman diliminde, Türk yolcu-
ların okuma oranlarının yavaş da olsa arttığını gördüm. Bu artışa, benim 
içinde bulunduğum kuşak neden olmamıştı. Artışın nedeni büyük oranda 
“genç kuşağımız”dı. Harika bir gelişmeydi doğrusu. Çok okuyanlar artık 
onlardı. Her ne kadar bilgisayar oyunlarıyla gereğinden fazla ilgilenseler de 
okuma yönünden bizden çok daha ilerideydiler. Gurur vericiydi… Bu kitabı 
kaleme almama neden olan etkenlerin içinde, işlediğim “okuma fakiri oldu-
ğumuz” duygusunun etkisi büyüktür. 

“ANADOLU’DA BİLİMİN AYAK İZLERİ”ni yazmadan önce iki kitap 
yazmıştım. İlki; yaşam öykümü, eşim ile birlikte başımızdan geçen bazı il-
ginç anıları ve birbirinden farklı konulardaki görüş ve düşüncelerimi özetle-
yen, “BENİM EVRENİM”. İkincisi ise; otuz yıldır ülkemizde yaşanan, yak-
laşık 30.000 insanımızın canına mal olan PKK trajedisini ve adı konulma-
mış bu acımasız savaşta değerli uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerimizi 
kurgulayan, ama her yönden insanı odağına koyup, birlik beraberliği, barışı 
hedefleyen “ALEV ALEV” isimli romanımdı. Bu kitabın gelirini de TSK EL 
ELE VAKFI’na bağışladım.

“ANADOLU’DA BİLİMİN AYAK İZLERİ”ni, içinize sindirerek, dikkat-
lice, detaylara da önem vererek, acelesizce, soluklanarak okuyacak olursa-
nız, gurur duyacağınız bazı başarılarımızın yanında; kara ellerle bilimden ve 
çağdaş uygarlıktan nasıl geriye itildiğimize de tanık olduğunuzda, kusura 
bakmayın, benim gibi yüreğiniz biraz yanacak ve burulacaksınız. Benim ya-
nıyor, yanmaya da galiba ölünceye kadar devam edecek gibi. Aslında etmeli 
de… Çünkü durup düşünmek için çok geç kalındı bu konuda. Hani ünlü bir 
atasözümüz vardır: “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” diye. İşin özü maalesef bu…

Dünyaya, özellikle bilim ve teknoloji önderi ülkelere baktığımızda, ara-
mızdaki bu acımasız fark, tıpkı şamar gibi yüzümüzde patlıyor. 

Ardımızda bıraktığımız yaklaşık 3000 yılın son 1000 yılında, İslam sentezi 
içinde yoğrulmuş biz Türkler, “bilim ve teknoloji” yarışının acaba neresin-
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de yer aldık? İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, bu baş döndürücü yarışın 
neresindeyiz dersiniz? Acaba hangi yöne evriliyoruz? Bu soruları kendinize 
hiç sordunuz mu? Şayet soracak olursanız; alacağınız bilimsel cevapları, öz 
eleştirileri, başarı ve başarısızlıkları, çöküşleri ve ayağa kalkışları, bu kitap-
ta tüm açıklığıyla, radikal görüşleriyle, değerli bilim insanlarının ağzından 
duyacaksınız.

Kitabın yazımına 22 Eylül 2013 Pazar günü başlamışım. Yani kabaca iki 
yılda anca basıma verilebilmiş. Bu kadar uzun sürmesinin ana nedeni ise; “ 
bilimsel öz eleştiri” konusundaki hassasiyetimdir. 

Kronolojik bir dizin izleyen bu kitabın içerdiği tüm alıntılar, çok değerli 
bilim insanlarına, tarihçilere ve çeşitli yazarlara aittir. Onların ürettiği bu de-
ğerli yazılar da birçok kıymetli kaynaktan alıntıdır. 

Büyük Osmanlı tarihi gibi binlerce sayfadan oluşan toplam on bir ciltlik 
ansiklopedik doküman, elliye yakın Bilim ve Teknik dergisi, onlarca kitap ve 
çeşitli gazeteler, tarafımdan sayfa sayfa, satır satır incelenip, içlerinden kita-
ba konu olacak yazılar, âdeta cımbızla çeker gibi özenle seçilerek kitapta uy-
gun yere yerleştirilip, sizlerin beğenisine sunulmuştur. 

Bu alıntıların aralarına da okuyucuyu zaman zaman hüzünlendirecek, 
zaman zaman tebessüm ettirecek ve zaman zaman da düşünceye sevk ede-
cek, konu ile ilgili görüş ve yorumlarım serpiştirilerek, sohbet havası veril-
meye çalışılmıştır. Hâliyle bu uzun ve meşakkatli çalışmada, ister istemez 
geceler gündüzlere karışmış, kitabın derlenip toparlanması oldukça uzun 
zaman almıştır. Bu süreç içerisinde, baştan sona “ANADOLU’DA BİLİMİN 
AYAK İZLERİ”ı dikkatle gözden geçirip, gerekli imla düzeltmelerini yapa-
rak bana verdiği katkıdan dolayı, hoşgörülü, can yoldaşım, kıymetli eşim 
Makbule Küçükbiçmen’e çok teşekkür ediyorum. 

Ayrıca kitabın yazımı bittikten sonra, okuyup, beni değerli görüşleriy-
le aydınlatan, kıymetli matematik hocalarım Melike-Emre Topaloğlu’na, 
Elektronik Müh. Onur Cebeci’ye, ODTÜ Matematik mezunu Mehtap 
Tataroğlu’na, Gıda Müh. Selin Tatataroğlu’na ve EGE Üni. İktisat mezunu 
Ahmet Tataroğlu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki yayıne-
vim KARİNA çalışanları Taylan Özbay ve Mehmet Coşkun’a da teşekkürü 
bir borç bilirim.

ANADOLU’DA BİLİMİN AYAK İZLERİ, eminim gelecekte siz değerli 
okurlarımın çocuklarına, hatta torunlarına bırakabileceği eşsiz bir “başvuru 
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ve özeleştiri” kitabı olacaktır.
Hadi öyleyse, çekinik durmayın. Yaklaşın… Yaklaşın biraz… Alın elinize 

“ANADOLU’DA BİLİMİN AYAK İZLERİ”ni, koyulun yola... Şaka yapmı-
yorum, kitabı okurken (hayalî de olsa) zaman zaman size uzatacağım çuval-
dızları lütfen önce kendinize batırın. Batırın, batırın korkmayın, benim gibi 
sizin de canınız acısın biraz. Belki bu acıyla kitabın sonunda, gelecek ku-
şaklara, yutkunarak diyeceğiniz bir şeyler bulabilirsiniz. Bulmalısınız da… 
Sevgi ve saygılarımla,

İlhan KÜÇÜKBİÇMEN 
(ilhank47@hotmail.com)
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İTHAF

Bu kitabımı; Türklerin tarihine damgasını vurmuş birçok değerli bi-
lim insanı, filozof ve liderin içinden öne çıkmış, dört özel insanımıza ithaf 
ediyorum:

İlki: Akıl hastası olan amcası Sultan 1nci Mustafa’nın (deli) tahttan indi-
rilerek, yerine 1618 yılında Osmanlı Tahtına geçirilen Genç Osman lakaplı 
Sultan 2. Osman’dır. Çünkü: Bu iyi eğitim görmüş, bilgili ve cesur padişah, 
Avrupalı düşmanlarıyla yaptığı, kaybetmediği ama aynı zamanda kazana-
madığı savaşlar sonucunda, yönettiği koca Osmanlı İmparatorluğunun kötü 
gidişatını öngörmüştür. Bunu önlemek için, “reforma” ihtiyaç olduğunu ilk 
dillendiren bu genç padişahtır. Ama buna karşılık yenilikte ayak direyen ve 
reddeden asi Yeniçerilerin ve onların dümen suyuna giren çıkarcı bazı dev-
let yöneticilerinin el birliğiyle çıkardıkları isyan sonucunda, Osmanlı’nın bu 
devrimci ruhlu genç padişahı, 1622 yılında İstanbul Yedikule zindanın da 
hunharca katledilmiştir. 

İkinci: Yaşamı boyunca ideallerinin peşinden gitmiş, her safhasında lider-
lik özelliğini etrafındakilere daima hissettirmiş, tükenmiş bir İmparatorluğun 
adeta küllerinden çağdaş bir anlayışla, laik genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerini inşa etmiş, “Benim manevi mirasım, ilim ve akıldır” diyen unu-
tulmaz bir lider, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.

Üçüncü: Bıkmadan, usanmadan, korkmadan doktorluk yaşamını Lepra 
“cüzam” hastalarına vakfeden ve bunun yanında ülkemizin özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki feodal yapı, kültür ve eğitim noksan-
lığı nedeniyle, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelere ulaşarak, kanser-
li yaşamının son günlerinde bile çocukların eğitilmesi için ailelerini iknaya 
adayan, yeri zor doldurulur bilge Prof. Dr.Türkan SAYLAN.

Dördüncü: Ülkemiz insanını 2015 yılında mutlandıran ve gururlandıran 
Nobel Ödüllü ilk Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz SANCAR.

İlhan Küçükbiçmen
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1. BÖLÜM
AMA NEDEN!

Bugün günlerden pazar, ilavesi ise, 22 Eylül 2013. Eee peki, ne özelli-
ği var ki bugünün? Öyle ahım şahım bir özelliği var diyemem. Olsa 

olsa, gündüzlerin boyunun neredeyse gecelere eşitlendiği gibi astronomik 
bir özellikten bahsedebiliriz. Senede iki defa hep birlikte yaşıyoruz işte böy-
lesi eşitlik dolu günleri. Bu söylediklerimin gördüğünüz gibi fazlaca bir öne-
mi yok gibi. Bunları artık neredeyse ilköğretimin dördüncü sınıf öğrencisi 
bile biliyor, diyebilirim ama ne yapayım aklıma geldi işte, ben de deyiver-
dim öylece.

Saat 13.00 olmuş, haber saati. Yaş 67 olunca, hafta sonları, farklı ev dışı 
sosyal etkinliklerin yerini çoğu zaman ev içi yaşamı alıyor. Tabii bu sözleri-
mi yaşdaşlarım, üzerine alınmasın. Kendimden bahsediyorum sadece. 

Koltuğa yerleşip kumandayı elime aldım ve her zaman yaptığım gibi 
DIGITURK, 42 numaralı kanaldaki CNN TÜRK kanalını izlemeye koyul-
dum. Televizyonda haberler bildim bileli bana pek iç açıcı gelmez ama ne 
diyelim, milletçe alışmışız bir kere, “diynemeden, seyretmeden olmuyooo”

İlk sırayı, her zamanki gibi, Başbakan Erdoğan, âdeta tekeline geçirmişçe-
sine aldı. Ardından, haber konularında bugün de âdet bozulmadı. Irak’ta bir 
Şii cenaze törenine, patlayıcı yüklü bir kamyonla dalan Sünni intihar bomba-
cısı… Sonuç, kendisi dâhil elli civarında ölü, yüzlerce yaralı. Pakistan’ın bü-
yük şehirlerinden Peşaver’de El Kaide örgütünün organize ettiği, yine bom-
ba yüklü bir araçla, kilisede dua eden Hristiyan Pakistanlılara saldırı… 60-
70 kişi ölü, 100’ün üzerinde yaralı. Kenya’nın başşehri Nairobi’deki, içinde 
çoğunluğu Hristiyan Kenyalıların ve bazı turistlerin bulunduğu bir alışveriş 
merkezine, komşu Somali’den gelen İslamcı Terör Örgütü Eş Şebab’ın silah-
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lı militanlarının baskını… İlk belirlemelere göre, içinde Türk asıllı Belçikalı 
bir doktor hanımın da bulunduğu 69 ölü ve 200’e yakın yaralı (polis, operas-
yonu ancak üç gün sonra bitirebildi). Son haber ise, hemen her gün iki yıldır 
gündemden hiç düşmeyen Suriye’den, savaşla ilgili bombardıman ve vah-
şet haberleri.

Bu türden haberleri izlemeye kalbimin dayanabildiğine hâlâ şaşıyor ve 
inanamıyorum. Kendi kendime, “ama neden!” diye inlemişim. Belki de ta-
mamı masum olan bu insanlara, yapılan katliamlara, bu acımasızca can al-
malara kalkışan militanlara güç veren, onları gözlerini kırpmadan, severek 
ölüme ve öldürmeye gönderen nasıl bir güçtü ki! Ülkelerinde kendilerine 
karşı savaşan emperyal güçlere yeterince karşılık verememenin bir aczimiy-
di? Masum insanların kanları ve canlarının alınmasının, acaba caydırıcı bir 
etki ve korku mu yaratacağı bekleniyordu? Bu nasıl bir isteklendirme, nasıl 
bir inançtı ya Rabb’im? Doğrusu işin içinden bir türlü çıkamıyordum. Ama 
her ne olursa olsun, bu yapılanların hepsi de dört dörtlük bir insanlık trajedi-
siydi, cinayetti. Dikkat edilecek olursa, olayların tamamının ortak bir özelliği 
vardı. Hepsi de ne yazık ki bizim dünyamıza, yani “İslam dünyası”na aitti. 
Düşündüm, düşünmekten sanki yoruldum. İçime hüzün çöktü…

Sonra “la-havle” çekerek, kumandayı tıklayıp, BBC HD kanalına girdim. 
Burada İngilizce, Pakistan’ın, İstanbul gibi çok kalabalık bir nüfusa sahip (13 
milyon), tamamına yakını Müslüman olan Karachi şehrini ve oradaki özel-
likle çocukların yaşamını konu alan bir belgesel programı vardı. Gördüğüm 
çevre ve insan manzaraları tek kelimeyle felaketti. Biraz anlatmaya çalışa-
yım; şehrin içinden ağır hızda bir tren (galiba banliyö) geçiyor, içi hıncahınç 
dolu. Açık olan kapılarından sarkan insanlar, içerdekilere oranla, tehlikeli 
de olsa her zaman sıcak olan havada tatlı bir rüzgârla serinleyerek mutlu-
lukla seyahat ediyorlar. Tren raylarının hemen sağında ve solunda, yerler-
de çocuklar, korkmadan oyun oynuyor. Hemen hemen görünen her yer pis-
lik içinde. Yerler asfalt yerine toprak ve içinden bulaşık suları akıyor. Evler 
ufak tefek binlerce, kıyamet gibi. Hepsi de derme çatma barakalar hâlinde. 
Çoğunun pencereleri şeffaf naylonla kaplanmış, kapıları ise ha var ha yok. 
Sefalet, perişanlık diz boyu. Dediğim gibi; en büyük avantajları belki de so-
ludukları havanın, gece gündüz devamlı 30-35 derece arasında, yani sıcak 
olmasıydı herhâlde.
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Programı, yanında bir tercüman delikanlı ile genç bir İngiliz spiker su-
nuyordu. Şehir içinde cam kavanoz üretimi yapılan bir atölyeye girdiler. 
Ortada bir cam fırını ve yanında, sıcak cam hamuruna küçük kavanoz şek-
lini verebilen çok basit bir kalıp düzeneği vardı. Etrafında kabaca 40 yaşla-
rında bir usta ve ona yardım eden ilkokul çağında, sanki 6-7 yaşlarında 10’a 
yakın erkek çocuk vardı. Hepsi de hafif esmer, güler yüzleriyle arı gibi ça-
lışıyorlardı. Birisi kolunu kızgın demire kazara değdirip yakmıştı ama ya-
nık ele hiçbir tedavi yapılmamış, o şekilde çalışmaya devam ediyordu. İşin 
ilginç yanı ise, spiker, bu durumu hem ustaya hem de çocuğa sorduğunda, 
her ikisinden de pek bir şikâyet gelmemesiydi. Oradan, kolu yanık çocukla 
ve onun ya küçük kardeşi veya iş arkadaşıyla birlikte, yattıkları yere gidildi. 
Oda değil de âdeta küçük bir koridora girildi denilebilir. Her yerde kap ka-
cak, karton, naylon ve kâğıtlar vardı. İnanılmaz dağınıktı ve pislik içindey-
di. Yatakları da ortalıkta gözükmüyordu. Nerede uyudukları sorulduğun-
da çocuklar, üzerinde durdukları kartonu gösterip, uzanıp nasıl yattıklarını 
gösterdiler.

Sonra biri 6-7 yaşlarında, diğeri ise 4-5 yaşlarında üstü başı perişan, saç-
ları, yüzü kir pas, yara bere içinde iki kız çocuğu, çöp kutularından, daha 
doğrusu, bir kenara biriktirilmiş çöp yığınından, ellerindeki torbalara kâğıt, 
karton ve naylonları toplarken görüntülendi. İngiliz sunucu, yanındaki ter-
cüman aracılığıyla, bu yavrucaklara bir şeyler sordu ama doğrusu pek anla-
yamadım. Hani bir film yapımcısına, böyle paçalarına kadar fakirlik ve sefa-
let akan bir sahne tasarla dense, inanın bu kadar başarılı olamazdı herhâlde.

Son olarak, oraya yakın bir ilkokula gidildi. Sınıf, orta boy bir salon bü-
yüklüğündeydi ama ilginç olan, içinde hiç sıra yoktu. Bütün öğrenciler yer-
lere oturmuş, kitap defterlerini yere sermiş, birbirleriyle konuşarak, şakala-
şarak ders görüyorlar veya görüyor gibi yapıyorlardı. Başlarında bayan bir 
öğretmen vardı ve İngilizce biliyordu. 

Televizyonlardan daha önce defalarca izlediğimde, 160 milyon nü-
fuslu Pakistan’ın, kendisi gibi Müslüman çoğunluklu kuzey komşusu 
Afganistan’da da durumun bundan pek farklı olmadığına, içim acıyarak 
şahit olmuştum. Ayrıca Afganistan, yüksek ve dağlık bir ülke olduğu için, 
Pakistan’a göre oldukça soğuk sayılırdı ki bu durum da yoksul bir toplum 
için, yakacak ve giyim açısından ilave bir sorundu…

Asya’da bulunan bu iki ülkeye benzer, aynı şekilde yoksulluk ve sefalet-
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le boğuşan, Hindistan’ın doğu komşusu, diğer bir İslam ülkesi Bangladeş’i 
de dâhil edebiliriz. Ha, Asya kıtasında bu sefaleti ve felaketi yaşayan, sade-
ce saydığım İslam ülkeleri mi? Tabii ki değil. Bunlara, nüfusu neredeyse bir 
milyarı aşkın, büyük bir bölümü Hindu dininde olan Hindistan’ı ve nüfu-
su 1,5 milyarı aşmış Budist ve Konfüçyüs dinlerinin hâkim olduğu Çin’i de 
ilave edebiliriz. Bu iki dev ülke insanlarının çoğunun da durumları, İslam 
komşularından pek de parlak değil. Ama onların 21. yüzyıldaki farkı, çağ-
daş gelişme ve bilimin farkına varmış olmalarıdır.

Şimdi, yukarıda canlı örneklerine yüreğimiz sızlayarak şahit olduğumuz, 
yüzyıllardır Afrika ve Orta Doğu’da kök salıp, Asya’ya, Uzak Doğu’ya uza-
nan ve dünyanın diğer bölgelerine irili ufaklı dağılan, içinde biz Türklerin 
de yer aldığı İslam dünyasının; uzay çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda 
yaşadığı bu içler acısı, perişan hâlinin nedenlerini hep birlikte düşünüp tar-
tışmak ve çareler aramak gerekmez mi? Hem kendime hem de siz okurlara 
soruyorum… 

Önce bir özür borcum var, ödemeliyim…

Şimdi kitaba konu olan Batı medeniyeti ve Türk-İslam sentezinin kar-
şılaştırmalı analizine geçmeden önce, bir özür borcumu yerine getirmek 
istiyorum.

Bugünün penceresinden baktığımda, aşağıda söyleyeceğim kelimeyi ol-
dukça sevimsiz ve kaba olarak değerlendiririm. Çocukken, diğer bir deyişle 
ilkokul çağlarındayken, “gâvur” sözcüğünü annemden, babamdan ama en 
çok da anneannemden duyardım. O yaşlarda, işin doğrusu, ne anlama geldi-
ğini de pek bilmezdim. Mesela; huysuzluk ettiğim zamanlar “gâvurluk edip 
durma” diye çıkışırlardı. Ben de belki de kendime kılıf arayarak; “demek ki 
gâvurlar da benim gibi huysuz ve yaramazlarmış” diye safça düşünürdüm. 
Bazen, beğenmedikleri, değersiz saydıkları insanlar için, “gâvur parasıyla 
on para etmez” denirdi. O zaman da “gâvur parası çok değerli galiba” şek-
linde bir algı oluştururdum. Birçoğumuz, çocukluk anılarını kurcalarsa, yer 
soframızda ailecek tavuklu bir yemek yerken içinden çıkan küçücük bir ke-
mikle aramızda “lades” tutuştuğumuzu hatırlayacaktır. Çatal şeklindeki ke-
miğin uçlarından tutar ve kırmadan önce birbirimize: “Ladesim lades olsun 
mu? Olsun. Vermeyen gâvur olsun mu? Olsun. Pekii nesine…” diye id-



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 35

dialaşırdık. Burada sözün yerine getirilmeme cezası “gâvur olmak”tı. Yani 
verdiğimiz sözde durmazsak, bilinçaltında kötülediğimiz birisi oluyorduk. 
Bunlardan başka “gâvur gibi inatçı”, ağır anlamında “gâvur ölüsü gibi” 
şeklinde birçok deyimimiz uzar giderdi.

Sonradan öğrendim ki bu kelimeyi, biz Müslümanlar, kendi dinlerinden 
olmayan, yani “gayrimüslimler” için kullanırmışız. Daha ileriki yaşlarım-
da, top oynarken didişilen veya herhangi bir sebepten kavga edilen bir kişi-
nin arkasından bazen, “gâvur tohumu ne olacak!” gibi hakaret edildiğini de 
duyardım. Soruşturduğumda, o kişinin dedesinin veya ninesinin daha önce 
genellikle Rum veya Ermeni olduğunu, daha sonra Müslümanlığı kabul et-
tiğini (bundan mutluluk duyulması gerekmesine rağmen), çocuklarına veya 
torunlarına bu çirkin yakıştırmanın yapıldığını, yaptığımızı görürdüm. 

İşin özü, Osmanlı ceddimizden miras aldığımız bu sevimsiz kelimeyi, 
özellikle yaşlılarımızın bazılarının ağzından, gençlik yıllarıma kadar seyrek 
olsa da duyardım. Hamdolsun ki ayıbımız, zamanımızda unutulmaya yüz 
tuttu…

Bu sevimsiz ve çirkin kelime için, şahsen tüm İslam dışı toplumlardan 
özür diliyorum.

Biraz da kendimden…

Tam bunları düşünürken, yaşlılık işte, hayallerime dalıp gitmişim; ilk ola-
rak aklıma tekrar, yukarıda bir nebze değindiğim çocukluk yıllarım geldi. 
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Karagümrük’te, etrafı bostan ve boş arsalarla 
çevrili bir bahçede bulmuşum kendimi. Bahçe içinde tek katlı, iki odalı kü-
çük bir bağdadi (beton değil, ağaç çatkılı) gecekondumuz vardı. Bahçe artı 
gecekondu diyelim. Sokağımızda, çoğu kiracı olan komşularımızdan, hani 
bu yönüyle biraz daha şanslıydık, desem daha doğru olur.

Anneannem, annem ve onların yaşıtları gibi birçok komşumuz, şimdiler-
de neredeyse çoğu rahmetli oldular. Yani bize devrettikleri bu çilekeş zor-
lu dünyayı arkalarında bırakıp gittiler. Anneannemi hep, başında başör-
tüsü, devamlı bir şeyler mırıldanırken (tabii ki dua ederken) hatırlıyorum. 
“Osmanlı kadını” diyorlardı ona. Gençliğinde evinin dışarıyla ilgili her işini 
bir erkek gibi hep tek başına halleder, ayrıca konu komşuya da bu konularda 
yardımcı olurmuş. Oldukça sert ve ciddi bir kadındı. Ama biraz da etrafıyla 
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didişir dururdu doğrusu. Ondan başka, kadın olarak annemi, teyzelerimi ve 
sokağımızdaki kadın komşularımızı, çoğu zaman bahçemize geldiklerinde 
görürdüm. O zamanlardan aklımda (kadın öğretmenler hariç); erkekler dı-
şarıda işlerinde çalışır, kadınlar da evde çocuklara ve ev işlerine bakar diye 
kalmıştı, belki de bana öyle geliyordu. 1950’lerde, toplumumuzun dünya ile 
iletişimi, radyo ve sinemalarda izlediğimiz yabancı filmlerdi. Bugünkü gibi 
televizyon kanalları nerede…

Yaşım ilerledikçe, sokağımızın biraz dışına, Karagümrük pazarına çıktık-
ça, tek tük de olsa bazı hanım doktorları, hemşireleri, bayan memurları gö-
rünce, bunun böyle olmadığını, hanımların da (az da olsa) erkekler gibi hem 
işe gittiklerini hem de evde çalıştıklarını gördüm. Bunları makara kukara ol-
sun diye anlatmıyorum. Bir toplumun gelişmesinde, çağdaşlaşmasında çok 
önemli bir faktör olan bu konunun özüne, az sonra daha fazla değineceğim.

İlk, orta derken, zar zor kazandığım İzmir Askerî Hava Lisesi’ne kapa-
ğı attım. Aklım ancak orada başıma geldi. İzne çıktığımda, hem şehrin içi-
ni hem de kenar mahallelere gittiğimde oraları görüyordum. İzmir’in içi de 
İstanbul’un Yeşilköy’üne, Beyoğlu’suna, Boğaz’ına oldukça benziyordu. Şık 
ve varlıklı insanlar, kadınlı erkekli, ana caddelerde boy gösteriyorlardı. Ama 
gelgelelim banliyö denilen kenar mahallelerde durum aynen çocukluğumun 
geçtiği sokak gibiydi. Haksızlık ettim… Bizimkinden de beterdi… O zaman-
lar, “demek ki ülkemin gerçeği bu” diye değerlendirmiştim. Daha sonra, 
ileriki yıllarda subay olarak Anadolu’ya, Malatya’ya sonra da Erzurum’a ta-
yin olup eşimle birlikte gittiğimizde, daha farklı manzaralarla karşılaştık. 
Benim sorun ettiğim İstanbul’um ve İzmir’im, meğerse buraların yanında 
âdeta cennetmiş. Tabii şehir içlerinden bahsetmiyorum, şehir varoşları ile 
kırsal kesimdeki, yani köylerdeki yaşamdan bahsediyorum. Perişanlık, sefa-
let diz boyuydu. Hepsi iyi insanlardı. Fakir fukara da olsa kendi hayatlarını 
öyle veya böyle yaşıyorlardı. Konuştuğumuzda hep şikâyet, hep şikâyet ta-
bii… Birbirimize ne kadar da çok benziyorduk ya Rabbim…

1980 askerî darbesinde, Erzurum’un 85 km doğusunda, 5.000 nüfuslu ol-
dukça küçük bir ilçesi olan Horasan’da görev yapıyordum. Orada da eği-
timsizlik, fakirlik almış başını gitmişti. Köyleri ise daha da kötüydü. Örnek 
olsun diye söylüyorum; o zaman ilçede kaymakam olan (şimdi İç İşleri 
Bakanımız) Muammer Güler, hâkim, savcı, emniyet amiri gibi dostlarla bir-
likte bir köye açılış için gittik. Şimdi, açılışın ne olduğunu haklı olarak me-
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rak ediyorsunuzdur. Söyleyeyim; “elektrik açılışı”. Anlayacağınız, o köye, 
belki yüzlerce yıllık tarihinde ilk defa elektrik verilecekti, artık gerisini siz 
düşünün gari…

Kardeşim, 1974 yılında İsviçre’ye işçi olarak gitmiş, oradan bir hanım-
la (Ursula Yenge’miz) evlenmişti. Orhan, eşini ve iki küçük yavrusunu alıp 
1981 yılında Horasan’a bizi ziyarete gelmişti. Tabii çok sevindik. Neyse, 
lafı fazla uzatmayayım, dönerken de bizi İsviçre’ye davet ettiler. İşte ne ol-
duysa, 1982 yılında eşimle birlikte İsviçre’ye gidince oldu. Daha uçak Zürih 
Havalimanı’na inmeden alçalmaya başladığında, camından aşağıya orman-
lara, yeşil arazilere, yollara ve evlere baktığımda ilk acımasız farkı görmüş, 
“vay bee!” diye iç geçirmiştik. Acı gerçek, havalimanına girince, oradan şeh-
re doğru yola koyulunca yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Burası 
neresiydi böyle! Kadını erkeği hep birlikte çağdaş yaşam felsefesini oluş-
turmuşlar, âdeta arı gibi oradan oraya koşuşturuyor, çalışıyorlardı. Her yer, 
yollar, kardeşim “bal dök yala”. Mis kokulu, rengârenk çiçekler içinde evler, 
modern tramvaylar, alışveriş merkezleri ve güler yüzlü insanlar…

Sonraları işim gereği bu ülkeye defalarca gidip geldim. Avrupa’nın orta-
sındaki bu küçük ama şirin ülkeyi daha fazla tanıma fırsatı elde ettim. Birçok 
köyünü gördüm. İnanın, büyük şehir yaşamından belirgin bir farkı yoktu. 
Ama en ilginci de hemen her köyde bir fabrika vardı. Eğitim, onların âdeta 
olmazsa olmazıydı. Dünyanın birçok ülkesinden, o ülkenin sıra dışı kolej-
lerine, yüksek bedeller ödeyerek eğitime geliniyordu. Ayrıca tüm dünyaya 
hizmet veren ilaç, elektrik ve elektronik sanayi, bankacılık ve daha sayama-
dığım birçok sektörde, dünyaya, örnek çalışmalar sergiliyorlardı. Spor yap-
mak, özellikle kayak yapmak, İsviçrelinin âdeta genlerine işlemişti. Kayak 
tesisi olmayan dağ yoktu neredeyse. Sanat, müzik hakeza onların vazgeçil-
meziydi. Aşırı alkol, uyuşturucu gibi kusurları yok muydu? Tabii ki vardı, 
bu şirin ülkede. Onlar da bu sorunun bilincinde olarak üstesinden gelmenin 
yollarını arıyorlar, yanlışlığını biliyor ve mücadele ediyorlardı. Şehir dışı, 
dağlar ise âdeta ünlü bir ressamın fırçasından çıkmış nefis bir tablo gibiydi. 
Acaba biz cennete falan mı gelmiştik? Yoksa rüyada mıydık? Hayır, bu rüya 
müya değildi dostlar. Hani bazen tevekkülle “ne olacak, yalan dünya” deriz 
ya. Burası azizim hiç de öyle yalan bir dünya değildi. Her şey tamı tamamı-
na, ne derler, dört dörtlük olmasa da düpedüz gerçekti işte...
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1987 yılında TSK’den ayrılıp ticaret hayatına atıldım. Yirmi dört yıl kadar 
süren bu dönemde, işim gereği veya gezip görme amacıyla, eşimle birlikte 
İngiltere ve Rusya dâhil birçok Avrupa ülkesine gittik. İsviçre gibi olmasalar 
bile, onlar da o ülkeye oldukça benziyorlardı.

Peki, Yüce Allah hepimizi yaratmış. Ama neden aramızda bu kadar bü-
yük farklar vardı? Bu görünür farklılığın (bir yerde sanki adaletsizliğin) se-
bebi neydi ha, söyleyin neydi! Yoksa bu acımasız fark, bizim yanlışlarımız-
dan mı kaynaklanıyordu? Acaba farkında olamadığımız veya olmak isteme-
diğimiz yanlış giden bir şeyler mi vardı? Vardı da biz mi önemsemedik, biz 
mi göremedik! Yoksa bu sorgulamayı yaparak, kendimize boşuna mı azap 
çektiriyoruz, ne dersiniz?

Acaba “Amaan boş ver, onlar öyle, biz böyleyiz, unut gitsin. Nehrin 
yatağını öyle eşeleyip durma…” gibi yatıştırmalar daha mı doğru ve kolay 
varsayım olurdu?

Ama değerli dostlar, ben cevabı biliyorum! Cevap, avucumun içinde sak-
lı duruyor. Ne mi? Tabii ki “öz eleştiri”, yani benim yakıştırmamla, “çu-
valdız”. Ünlü bir atasözümüz vardır: “İğneyi kendine, çuvaldızı başkası-
na batır.” diye. İşte ben, bu atasözündeki “iğne” kelimesini adaletsiz bulup 
değiştirdim, “çuvaldız” yaptım. Bu yüzden, iğne yerine çuvaldızı kendime 
batırıp duracağım kitap boyunca. Oram buram zaten binlerce yıl yara bere 
içinde kalmış. Biraz daha artsa ne çıkar ki… Belki biz önderlik ederiz ve dün-
ya emanetini teslim alacak olan güzel yavrularımıza, bu “çuvaldız”, daha az 
gerekli olur.

Bu kitabın içinden (hayalî de olsa) hediye bir “çuvaldız kutusu” çıkacak. 
Korkmayın, korkmayın, şöyle sıkıca batırın, irkilin bakalım, canınızın yan-
dığını benim gibi hissedin biraz. Hatta bir iyilik de siz yapıp, kutudaki diğer 
çuvaldızlardan, sevdiklerinize ve dostlarınıza hediye edin. Kim bilir belki 
zamanla; bugüne kadar hissedemediğimiz farklı bazı şeyler mi? Kim bilir!

Bunları anlatmamın asıl nedeni; eskiden ‘gâvur’ diye küçümsediğimiz, 
ötekileştirdiğimiz, hatta biraz da üstü kapalı aşağıladığımız bu insanların, 
okumakta olduğunuz bu kitaba, ağırlıklı olarak yükselen değer bazında ana 
konulardan birisi olan “Batı medeniyeti”ni oluşturmasıdır. Batı medeniyeti 
ise, Avrupa demektir, Avrupalıların, yüzyıllar önce gidip yerleştikleri ABD, 
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika Cumhuriyeti demektir. 
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Amacım; bizi tarif eden Türk-İslam sentezi ile Batı medeniyetini, krono-
lojik bir yapı içerisinde, kitaplara, belgelere, bilimsel verilere dayanarak, ger-
çeğe oldukça sadık kalmaya çalışarak irdelemek, kıyaslamak ve değerlen-
dirmek, diğer bir deyişle, “farkındalık yaratmak”tır. Unutmayalım ki tır-
manma yarışı açısından artık hık mık edecek, savsaklayacak bir lükse sahip 
değiliz. Sorunlar âdeta “tsunami dalgası” gibi gümbür gümbür üzerimize 
geliyor.

Batı toplumu, hangi problemleri hallederek, ne gibi çalışmalar yaparak 
veya yapamayarak bugünkü durumuna ulaşmış; biz Türkler ise, aynı şekil-
de, ne gibi problemlerle karşılaşıp, neleri hallederek veya halledemeyerek, 
ne gibi yenilikler yaparak veya yapamayarak günümüze erişmişiz.

Bu kitabı bilgisayarımda faremle klavyelerken zaman zaman, Batılılara 
karşı ne yalan söyleyeyim az da olsa kıskançlık duygularımla boğuşmak, 
onları baskılamak zorunda kaldım. Kimse kusura bakmasın ben de insanım, 
hem de Müslüman bir Türk’üm. Umarım ciddi bir haksızlığa ve ayrımcılığa 
imza atmamışımdır. Tabii buna, siz değerli okurlarım karar verecek. Ne der-
ler; yargılamayı sizler yapacaksınız.

Çok gevezelik ettim, haydi öyleyse, niye duruyoruz ki. Bir an önce, insan-
lığın ilk medeniyetlerine doğru birlikte yola koyulalım.
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2. BÖLÜM
TEMEL MEDENİYETLER

“Mısır, Yunan ve Roma Medeniyetleri” (Bizans dâhil) bugünkü 
Batı ve İslam medeniyetlerinin de içinde yer aldığı tüm dünya 

medeniyetlerine, dolayısıyla Türk tarihine de ışık tutan, esin kaynağı olan 
“temel medeniyetler” olmuşlardır. Bu nedenle, insanlık tarihinin gelişimi-
ni basamaklandıran, gerçekte her biri başlı başına “ayrı bir değer” olan bu 
medeniyetleri incelemeden, bilmeden, insanlığa kazandırdıkları buluşlara, 
yeniliklere değinmeden, kitaba konu olan Batı medeniyetini ve Türk-İslam 
Sentezi’ni tam ve sağlıklı olarak anlamak, sorgulamak ve değerlendirmek, 
temelsiz bir bina inşa etmek anlamına gelir. Ki bu da kanımca, işin özünde 
ciddi bir eksiklik demektir. Yalnız, lafım, bu medeniyetleri uzun uzun yazıp 
dökeceğim şeklinde anlaşılmasın. Sadece konuları özetleyerek, özelliklerini 
ve ruhunu yansıtmaya çalışacağım. 

Antik Mısır Medeniyeti

Mısır medeniyeti, milattan önce 3150 yılında başlayan ve kabaca 3000 yıl-
lık büyüklüğü ile insanlık tarihi içerisinde gelmiş geçmiş en uzun ömürlü 
kadim bir medeniyettir. 

Antik Mısır uygarlığı, insanlık âlemine birçok ilki kazandırmıştır. Başarısı, 
kısmen, Nil Vadisi’nin koşullarına uyum sağlamakta gösterdiği beceriden gelmekte-
dir. Taşkınların öngörülmesi ve verimli vadinin kontrollü sulanması, toplumsal ve 
kültürel gelişmeyi sağlayan ürün fazlasının üretilmesini sağlamıştır. Ürün fazlası-
nın kullanılmasıyla siyasi otorite, Nil Vadisi ve onun civarındaki çöl arazisindeki 
madenleri işletmek, özgün bir yazı sistemini erken evrelerde geliştirmek, karmaşık 
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tarım ve inşa projelerini hayata geçirmek, dış dünya ile ticareti geliştirmek ve yaban-
cı istilacıları uzak tutmaya ve Mısır üstünlüğünü kabul ettirmeye yönelik bir askerî 
yapılanışı sağlamak için gerekli kaynakları sağlamıştır. Bu yöndeki faaliyetleri hare-
kete geçiren ve planlayıp örgütleyen, seçkin yazmanlardan oluşan bir bürokrasi, dinî 
liderler, bir firavunun denetimi altındaki yöneticiler topluluğuydu.

Antik Mısır’da, taş ocaklarının işletilmesi, anıtsal piramit ve tapınakların, dikili-
taşların yapımına olanak sağlayan ölçümleme ve inşaat teknikleri, pratik ve etkili bir 
tıp bilgisi, sulama ve tarım teknikleri, bilinen ilk gemi yapımı, Mısır fayans ve cam 
tekniği, yeni yazın biçimleri ve bilinen en eski barış antlaşması (Kadeş MÖ 1296) 
gibi özellikleri, günümüze kalıcı bir miras oldu. Bu gizemli medeniyetin inşa ettiği 
devasa piramitler ve mumyalar gibi benzeri eserlerin bazı sırları, günümüzde hâlâ 
tam olarak çözülememiştir.*

Kaynak
* Vikipedi-Antik Mısır 

Antik Yunan Medeniyeti

Bugünkü Yunanistan topraklarında, özellikle Atina’da filizlenen Antik 
Yunan uygarlığı, kesinlikle göz ardı edilmemesi, öğrenilmeden asla pas ge-
çilmemesi gereken, insanlık âlemi için temel teşkil eden önemli yapı taşla-
rından birisidir. Çeşitli kaynaklardan yaptığım araştırmalar sonucunda, bu 
konunun, Bilim ve Teknik dergisinin Şubat 2009 sayısında, bilim ve tekno-
loji politikaları konusunda 2008 yılında ODTÜ’de yüksek lisans yapan, 2003 
ODTÜ mezunu Elektrik-Elektronik Yük. Müh. Muzaffer Özgüleş’in makale-
si ile çok güzel özetlendiğine şahit oldum. Özgüleş, şöyle diyor:

Ege’nin İki Yakasında Bilim

Eski Yunan, bugünkü Batı uygarlığının ve bilimin beşiği olarak görülür. Akdeniz 
kıyılarına, çoğu da Ege Denizi çevresine dağılmış bir dizi şehir devletten oluşan 
Helen uygarlığı, görkemli tapınakların ve göz alıcı tiyatroların yanı sıra bilimin el 
üstünde tutulduğu bir entelektüel ortam yaratmıştı. MÖ 750 yılında başlayıp MS 
330 yılları arasında kalan, yaklaşık 10 asır süren bir süre boyunca Ege’nin bir doğu 
yakasında bir batı yakasında ünlü düşünürler, bilim insanları yetişmiştir. Bilimin 
özellikle de matematiğin, geometrinin ve gökbilimin sağlam temellere oturmaya baş-
ladığı, bu uğraşlara tanrılar kadar değer verildiği bir süreç yaşanmıştır. Şimdi bu 
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coğrafyaya, özellikle de Ege’nin iki kıyısında yetişen bilim insanlarından öne çıkan-
lara, yakından bakalım.

Zeytin ağaçlarının arasına uzanıp, güneşli ve sıcak bir günde dalgaların sesine 
kulak verelim. Bize etkisi, önce Doğu’ya, sonra Rönesans’la birlikte Batı’ya sıçrayan 
ve günümüze kadar ulaşan sözcükleri fısıldayacak, dolayısıyla evreni algılayışımızın 
şekillenmesini anlatacaklar.

Şehir Devletlerinde Bilimin Pırıltıları

“Felsefe” sözcüğünün Eski Yunancadaki kökenine baktığımızda, “sevmek, 
peşinden koşmak” anlamına gelen “phileo” ve “bilgi, bilgelik” anlamına ge-
len “sophia”yı görürüz. Yani Eski Yunanlar için felsefe, kelimenin tam anlamıyla 
“bilgi sevgisi” demekti. Filozof bilim insanı, bilim insanı da filozof demekti. O yıl-
larda Eski Yunan (Helen) uygarlığı, Akdeniz havzasına dağılan birçok şehir devlet-
ten oluşuyordu. Özellikle Ege Denizi çevresinde yoğunlaşan bu şehirler, demokra-
sinin beşiği oldukları kadar matematiğin, geometrinin, gökbilimin, tıbbın ve fiziğin 
de beşiği oldular. Şimdi Ege kıyılarında bilimin filizlenme sürecine ve bu bilimleri 
filizlendirenlere şöyle bir göz atalım.

Bugünkü Batı temelli uygarlığın kökleri tam buraya, Akdeniz kıyılarındaki şehir 
devletlere, özellikle de Ege’dekilere dayanır. Kendi içlerinde özerk yönetimleri olan 
bu küçük devletlerin bağımsızlıkları, oluşturdukları bütünün içinde hep ön planday-
dı, temsilî demokrasi uyguluyorlardı ve ortak bir başkentleri yoktu. Ancak bilgi, bu 
şehir devletlerini çevreleyen surlara takılıp kalmıyordu. Bilim insanları, bilgilerini 
paylaşmak amacıyla başka şehir devletlerini ziyaret edebiliyor, oradaki meslektaşla-
rıyla kimi zaman uzun yıllar geçirdikleri oluyordu. Ünü çok uzaklardan duyulan 
kimi “okullar”, bu bilim trafiği içinde önemli çekim merkezleri hâline geliyordu.

Platon’un Atina’daki Akademi’si, Eski Yunan’daki en önemli üç merkezden 
biriydi. Öteki iki merkez ise, Afrika kıtasının kuzeyinde, Akdeniz kıyısında yer alı-
yordu. Bunlardan ilki, “eski dünyanın merkezi” olarak da anılan Mısır’daki 
İskenderiye Kütüphanesi, ikincisi de Libya’daki Sirene idi. Yaklaşık altı yüz-
yıllık bir dönem içinde bu merkezlerde birçok ünlü düşünür ve bilim insanı yetişmiş 
ve dersler vermişti. Örneğin; Öklid, eğitimini, Platon’un Akademi’sinde tamam-
ladıktan sonra İskenderiye’deki Kraliyet Enstitüsü’nde, dönemin en saygın hoca-
larından biri olarak görev yapmıştı. Arşimet, İskenderiye’de eğitim görmek üzere 
Siraküza’dan ayrılmış, memleketine döndükten sonra tüm yaşamını bilimsel ça-
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lışmalara ayırmıştı. Arşimet’in arkadaşı Eratosthenes ise, doğum yeri Sirene’den, 
İskenderiye’ye gitmek için çıkmış, daha sonra buradaki kütüphanenin başına geçmiş, 
birkaç yılını da Atina’da geçirmişti. 

Ege çevresinde, Platon’un Atina surlarının dışındaki bir zeytinlikte kurduğu, 
Bilgelik Tanrıçası Athena’ya adanmış, Akademi’den başka okullar da vardı. 
Örneğin; doğa felsefesinin ilk ortaya çıktığı yer olarak bilinen ve Tales’in öncülü-
ğünde eğitim veren Milet Okulu (Didim yakınlarında), bunlardan biriydi. Onu 
izleyen, Herakleitos öncülüğündeki Efes Okulu da (İzmir’in güneyinde) yine 
Ege’nin doğu yakasındaki başka bir bilim merkeziydi. Bu okullar, birbirlerine rakip 
“ekol”lere dönüşüyor ve kendi felsefelerini oluşturuyordu.

Eski Yunan’da Dönemler ve Filozoflar

Eski Yunan’ı, yani 1000 yıllık süreci dörde bölerek ele alabiliriz. Birincisi, MÖ 
750 ile MÖ 480 yılları arasındaki “Arkaik” dönemdir. Bu dönemde yetişen önem-
li filozoflar ise;

Thales (Milet, MÖ 624-546): Akıllarımızda geometrideki ünlü teoremiyle yer 
eden Thales, Aristoteles’in nitelemesiyle, Yunan geleneğinin ilk filozofudur. Milet 
Okulu’nun da kurucusudur. Güneşin hareketlerini gözlemlemiş, Güneş tutulması-
nı önceden hesaplamıştır.

Anaksimandros (Milet, MÖ 610-546): Zamanın koşullarına göre çok yolcu-
luk eden Anaksimandros, bu yolculukları sırasında, o zamanki bilinen dünyanın bir 
haritasını çizmişti. Güneş’in ateşten bir tekerlek, Dünya’nın da yüzeyinin düz bir 
silindir olduğunu ileri sürse de Dünya’nın ve göklerin bir ilk maddeye bağlanması 
dikkat çekiciydi.

Anaksimenes (Milet, 585-525): Maddenin farklı hâllerine, yoğunlaşmasının 
ve seyrelmenin neden olduğunu, çevremizde dağıldığı zaman görünmeyen hava-
nın suya, ısıtıldığında da ateşe dönüştüğünü ileri sürmüştü. Ona göre gökyüzü, 
kristal bir maddeden oluşmuş saydam bir küreydi, yıldızlar ise, bu kürenin üzerine 
iliştirilmişti.

Herakleitos (Efes, MÖ 535-475): Efes Okulu’nun kurucusu Herakleitos, 
doğadaki her şeyin kararsız ve sürekli değişim içinde olduğunu öne sürmüştü. 
Duygularımızla algıladığımız her şeyin geçici olduğu yönündeki görüşü, daha sonra 
yaygınlık kazanmış ve pratik gözleme verilen önemi, sınırlayıcı bir sava dönüşmüştü.
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Pisagor (Sisam, MÖ 580-500): Tarihte kendine ilk kez filozof yani “bilgi âşı-
ğı” diyen kişi Pisagor’dur. Platon dâhil kendinden sonra gelen filozofları çok etkile-
mişti. Zihnimizde en çok, kendi adıyla anılan dik üçgenin kenarlarının hesaplanması 
ile ilgili teoremi kalmıştır. Matematik ve astronomi konularında, kendisinden sonra 
geleceklere ışık tutan çalışmalarda bulunmuştur.

MÖ 5 ve 4. yüzyıllarsa bilimsel yöntemin tümüyle öne çıktığı, Helenistik 
Dönem’e bir hazırlık olarak düşünebileceğimiz “Klasik Dönem”i oluşturur. Bu 
dönemde yetişen önemli filozoflar ise;

Leukippos ve Demokritos (Selanik yakınlarında Abdera, MÖ 5. yüzyıl 
civarı): Leukippos ve öğrencisi Demokritos, atomcular olarak bilinen Abderalı iki bi-
lim insanıdır. Bunlar, maddenin temel taşının “atom” olduğunu ilk öne süren kişi-
lerdir. Böylesine erken bir dönemde, evrendeki her şeyin gözle görülemeyecek kadar 
küçük atomlardan oluştuğunu ve atomların, evreni kaplayan bir boşluk içinde yüz-
düğünü, Dünya’nın da evrendeki gök cisimlerinden yalnızca birisi olduğunu ortaya 
atmaları, tek kelimeyle devrimci bir çıkıştı.

Hipokrat (İstanköy, MÖ 460-370): Klasik tıbbın ilk merkezi sayılabilecek ve 
kendi ekolüyle Knidos’taki (Datça) tıp ekolüne rakip olan İstanköy’de (Yunanistan’ın 
Kos Adası) doğan Hipokrat, kuşkusuz dünyada en tanınmış tıp bilginidir. Büyünün 
ve metafiziğin hüküm sürdüğü bir dönemde bilimsel bir yöntemi kullanmasıy-
la dikkat çeker. Hipokrat’ın, meslektaşlarının ve öğrencilerinin öğrettiklerinden 
oluşan “Hipokrat Külliyatı”, altmış kadar önemli metin içerir. Hipokrat ayrıca 
“Havalar, Sular, Beldeler” adlı yapıtında, çevre ve iklimin, sağlık üzerindeki et-
kisini anlatmış ve tümüyle yeni bir araştırma alanı açmıştır. 

Günümüz dünyasında tıp fakültelerini bitiren doktorlar, her durum ve 
şartta dost, düşman, ırk ve din ayırımı yapmadan hastalarına tıp hizmeti 
sunacaklarına dair “Hipokrat Yemini” etmektedirler. Bu da yaklaşık günü-
müzden 2.500 yıl önce yaşamış bir bilgine verilen değerin ölçütünü göster-
meye yeter de artar bile.

Platon (Atina, MÖ 427-347): Sokrates’in öğrencisi ve Aristoteles’in hocası 
olan Platon (Eflatun), Eski Yunanistan’ın en ünlü okulu olan Akademi’nin kuru-
cusudur. Asıl amacı yönetici yetiştirmek olan üniversite düzeyindeki bu okul, mate-
matik, gökbilim ve felsefe eğitimi de veriyordu. Akademi’nin kapısında, “Geometri 
bilmeyen giremez” gibi iddialı bir söz de asılıydı. Platon da Pisagorcular gibi, ev-
rendeki düzenin kaynağının matematik ve geometri olduğunu düşünüyordu. Felsefi 
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görüşünün temelinde yer alan “İdealar Kuramı”, bilimsel çalışmalarına da yön 
vermişti. Ona göre bilimin asıl hedefi, ideaları araştırmak ve anlamaktı.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Şubat 2009 sayısı, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Elk. Yük. 

Müh. Muzaffer ÖZGÜLEŞ 

Sizlere, Platon’un, değerli hocası Sokrates’in ağzından kaleme aldığı, 
Neval AKBIYIK’ın Türkçeleştirdiği “DEVLET” isimli eseri tavsiye ederim. 
Kitabın önsözünde, özet olarak şunlar söylenmiş: 

Antik Yunan’ın ünlü düşünürü Platon’dan günümüze kadar ulaşan ölümsüz 
bir eserdir “Devlet”.

Platon, bu eserde adaletin, doğruluğun, erdemin, ahlaksızlığın ve “doğru yö-
netim”in doğasını inceler. Bilindiği gibi Sokrates’in öğrencisi olan Platon, onun 
“eşitsizlikçi” düşüncelerini işleyip genişletmiştir. İlk ipuçlarını Socrates’in verdi-
ği “bilgelerin yönetimi” düşüncesini temellendirerek canlandırmış ve siyasi dü-
şünce tarihinin ilk yönetim sınıflandırmalarından birini yapmıştır. Platon’un üze-
rinde, hocası Sokrates’in etkisi o kadar belirgindir ki Devlet’te, kendi namına değil, 
Sokrates ismiyle konuşur. Eserde, adaletin ve adaletsizliğin doğasını sorgulamaya 
başlar. Adil insanın mı yoksa adaletsiz insanın mı daha mutlu olduğunu görebilmek 
için, öncelikli olarak adil devletin kurulması ve adaletin bu yapı içerisinde gözlem-
lenmesi gerektiğini düşünerek “İdeal Devlet”i inşa etmeye girişir. 

İdeal Devlet’in kuruluşunu Platon’un dilinden okumak, gerçekten heyecan veri-
cidir. Çünkü sadece değerler kuramına değil, bunun yanı sıra varlık ve bilgi kuramı-
na ilişkin görüşlerini de sunar Platon. Akıcı bir üslupla ilerleyen bu düşünce silsi-
lesi içinde, sansürden öjenizme (bilimsel ırkçılık-zayıfı yok etme), ortak mülkiyetten 
anarşizme ya da seçkinlerin yönetimine kadar, bugün hâlâ karşısında da yanında da 
tavır aldığımız birçok olgunun öncülerini görürüz.* 

Kaynak
*Lacivert Yayıncılık, Platon, DEVLET, Türkçesi Neval AKBIYIK, 2007

Aristoteles (Atina, 384-322): Platon’un öğrencisi olan Aristo, Eski Yunan’ın 
en ünlülerinden biri, hatta simgesiydi. Platon ölünce Akademi’den ayrılan Aristo, 
daha sonra Atina’da “Lykeion” adlı kendi okulunu kurdu. Yetiştirdiği çok sayıda 
öğrenci arasında Büyük İskender de vardı. Maddenin fiziksel özelliklerinin, onun 
ideası kadar önemli olduğunu düşünen Aristoteles, gerçek bilimsel çalışmaya uy-
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gun bir ortam yarattı. Bu sayede başta biyoloji, gökbilim ve fizik olmak üzere birçok 
alanda büyük bir bilgi birikimi oluşmasını sağladı. Biyolojideki çalışmalarının değe-
ri ancak 19. yüzyılda anlaşılabildi. Kadavraları kesip incelemiş; bukalemun, yengeç, 
ıstakoz, balık gibi canlıların ayrıntılı betimlemesini yapmış; civciv embriyonunun 
gelişimini izlemişti. Aristo da tıpkı Pisagor gibi, evrenin ve dünyanın küre şeklinde 
olduğuna inanıyordu. Fakat Pisagor’dan farklı olarak Aristo, uzaklaşan gemilerin 
ufukta kaybolması gibi, gözleme dayanan bir dizi açıklama getiriyordu. Dünya’nın 
merkezde olduğu, Güneş’in ve öteki gezegenlerin, onun çevresinde iç içe halkalar 
şeklinde dizildiği evren modelinin kurucusuydu. Bu modelin etkisi, yaklaşık iki bin 
yıl sürdü.

Bilim tarihinde “Helenistik” Dönem olarak anılan MÖ 300 ile MÖ 100 yılları 
arası (üçüncü dönem), bilimsel yöntemin gerçek anlamda işlerlik kazandığı, yaratıcı 
bir dönemdi. Bu dönemin başlangıcı olarak Büyük İskender’in MÖ 323’teki ölümü, 
bitişi olarak Roma’nın MÖ 146’daki işgali de kullanılır. Daha önceki bilimsel çalış-
malar, ya pratik amaçlara yönelik ancak gözlem ve ölçme düzeyinde kalan (Mısır ve 
Babil’de olduğu gibi) ya da varlığın doğasını anlamaya yönelik ancak, sırtını metafi-
ziğe ve kurama dayayan (Arkaik ve Klasik Dönemlerde olduğu gibi) türdendi. Ussal 
çıkarım ile gözlemsel verilerin verimli bir şekilde bir araya getirildiği bilimsel yönte-
min ilk örneklerini görmek için bu, yani Helenistik Dönem’i beklemek gerekiyordu. 
Bu dönemin önemli filozofları ise:

Öklid (İskenderiye, MÖ 330-260): Eğitimini Atina’daki Akademi’de tamam-
ladıktan sonra İskenderiye’de büyük bir matematik okulu kuran Öklid, çağlar boyu, 
matematikle ilgilenen hemen herkesin gözdesi olmuştur. Geometriyi ispat ve aksi-
yomlara dayalı bir dizge olarak işleyen on üç ciltlik kitabı “Elementler”, bu alan-
daki ilk kapsamlı çalışmaydı. Kendinden önceki Thales, Pisagor, Platon, Aristoteles 
gibi matematikçi ve geometricilerin çalışmalarını temel alan Öklid’in bu yapıtı, iki 
bin yıl boyunca önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır. Düzlem geometri-
si, aritmetik, sayılar kuramı, irrasyonel sayılar ve katı cisimler geometrisi, Öklid’in, 
kitabında ele aldığı başlıca konulardı. 

Öklid’in, her önermeyi daha önceki önermelerden çıkarma yöntemi, kendisine at-
fedilen “geometrinin babası” sözünü de haklı kılar. 

Aristarkus (İskenderiye, MÖ 310-230): Sisam’da doğan ancak, Mısır’a gi-
derek İskenderiye ekolüne katılan büyük gökbilimci Aristarkus, Güneş’in Dünya 
çevresinde değil, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü söyleyen ilk kişiy-
di. Kopernik’ten 1700 yıl önce Güneş merkezli evren hipotezini ortaya koyma-
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sı, dönemin yerleşik anlayışına ters düşmesine yol açmıştı. “Güneş’in ve Ay’ın 
Büyüklükleri ve Uzaklıkları Üstüne” adlı bir yapıtı olduğu bilinen Aristarkus, 
Dünya-Güneş arasındaki uzaklığın oranını ölçmüş, Güneş diskinin çapını -hatalı 
da olsa- hesaplamıştı.

Arşimet (Siraküza, MÖ 287-212): Gelmiş geçmiş en ünlü bilim insanla-
rından biri olan Arşimet, Sicilya Adası’ndaki Siraküza’da doğmuş, öğrenimini 
İskenderiye’de tamamladıktan sonra yine memleketine dönmüştü. Ona “evreka” 
(buldum) nidasını attıran ve “sudan daha yoğun bir nesne, suya daldırıldı-
ğında, taşırdığı suyun ağırlığınca kendi ağırlığından yitirir” şeklinde ifa-
de edilebilecek ilke, “Arşimet İlkesi” olarak bilinir. Ancak onun, “Arşimet vida-
sı” gibi başka buluşları da vardır. Arşimet, özellikle mekanik alanında büyük bir 
mucitti; ama asıl ilgi alanı matematik ve geometriydi. Bu konularda, karekök alma, 
çemberin çevresinin yarıçapına oranı için “pi”ye çok yakın bir değer elde etmişti. 
Bunlardan başka detay birçok ilke imza atmıştı. Arşimet’ten günümüze kalan en 
önemli yapıt “Arşimet Parşomeni” olarak bilinen ve kısa bir süre önce içeriği gün 
ışığına çıkartılan el yazmasıdır.

Apollonius (Perge, MÖ 246-221): İskenderiye’de matematik eğitimi aldıktan 
sonra doğum yeri Perge’ye (Antalya yakınlarında) dönen Apollonius, “Konikler 
Hakkında” adlı eserin yazarı olarak tanınır. Bu yapıt, bir koniden nasıl elips, para-
bol ve hiperbol elde edileceğini ve bunlarla ilgili hesapları gösteriyordu. Matematiğin 
alanını genişleten bu yaklaşımın asıl değeri, MÖ 3. yüzyılda değil, yüzyıllar sonra 
Kepler ve Newton, gezegenlerin yörüngelerini hesaplarken ortaya çıkmıştır.

Eratosthenes (İskenderiye, MÖ 276-194): Sirene’de doğan ve Atina’da bir-
kaç yıl geçirdikten sonra İskenderiye’ye gidip oradaki büyük kütüphanenin başına 
geçen Eratosthenes, önemli birçok keşif yapmış bir matematikçi, coğrafyacı ve gök-
bilimciydi. Güneşin öğle vaktindeki yüksekliğine bakarak herhangi bir yerin enlemi-
ni hesaplayabiliyordu. Bu sayede, farklı enlemlerdeki gölge uzunluklarına dayana-
rak Dünya’nın çevresini, hatta Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğini, gerçeğe çok 
yakın bir değerle ölçmeyi başaran ilk kişiydi. Bir dünya haritası yapanlardan biri de 
oydu ve “Coğrafya” adlı eseri, uzun süre temel bir başvuru kaynağı olmuştu.

Hipparkos (Rodos, MÖ 190-120): İznik’te doğan, ancak yaşamının büyük bir 
bölümünü Rodos’ta geçiren ve orada ölen Hipparkos, Helenistik Dönem’in son tem-
silcilerinden büyük bir gökbilimci, matematikçi ve coğrafyacıdır. Çıplak gözle gö-
rülen yıldızları, parlaklıklarına göre sınıflandırmış ve 850 kadar yıldızı katalogla-
mıştır. Ay’ın ve Güneş’in uzaklıklarını bulmaya yönelik çalışmaları da olmuştur. 
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Hipparkos’un, Eski Yunan’ın en büyük gözlem ustası ve amatör gökbilimcisi oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz. Gökyüzü gözlem araçlarının arasına düzlem usturla-
bını da yine o eklemiştir. 

Bronz Çağı ile Orta Çağ arasındaki bin yıla yayılan Eski Yunan’ın son dönemi, 
“Roma Dönemi” olarak anılır. MÖ 146’daki Korent Savaşı’nı izleyen Roma ege-
menliği, MS 330 yılında Bizans İmparatorluğu’nun doğuşuna kadar sürer. Bu dö-
nem, önceki dönemlere göre daha sönüktür; ne de olsa Orta Çağ’ın karanlık yılları 
kapıdadır ve şehir devletleri, ömrünü doldurmuştur. Eski Yunan uygarlığı yavaş 
yavaş çöker. Bilimin âdeta yuvası hâline gelen İskenderiye, Araplar tarafından işgal 
edilir, ünlü kütüphanesindeki dünya mirası 700.000 el yazması kitap da yok olur. 
Bu, insanlık âlemi için çok büyük bir kayıptır. Böylece Avrupa, Orta Çağ karanlığı-
na girerken, bilimsel çalışmalar, Orta Doğu’ya ve Asya’ya kayar. Bu dönemin ünlü 
bilim insanları ise:

Batlamyus (İskenderiye, MS 83-168): Eski Yunan’ın son büyük bilgi-
ni Batlamyus (Cladius Ptolemi), İskenderiye ekolünün de son temsilcilerinden-
di. Kendisinden önceki bilim insanlarının birikimlerini temel alan, özellikle de 
Aristoteles’in ilkelerine bağlı kalan çalışmaları sonucunda geliştirdiği Dünya mer-
kezli evren modeli, 17. yüzyıla kadar geçerliliğini korumuştu. Bilim tarihinde büyük 
bir yeri olan “Almagest” adlı gökbilim kitabında, Hipparkos’un ve diğer Yunanlı 
gökbilimcilerin katkılarını derlemiş, bu sayede Kopernik ve Kepler’in de kullandığı 
bir yapıt ortaya çıkarmıştı. Optik, fizik, coğrafya ve müzik alanlarında da çalışma-
ları ve kitapları bulunan Batlamyus, doğup büyüdüğü yer olan Mısır’da ölmüştür.

Galen (Bergama, MS 129-200): Doğum yeri Bergama’dan, tıp eğitimi almak 
için İzmir’e, Korent’e ve İskenderiye’ye giden Galen, memleketine döndükten sonra, 
gladyatörler için cerrahlık yapmıştı. Daha sonra, tıp alanında birçok rakibinin oldu-
ğu Roma’ya gitmiş ve burada kendini kanıtlamıştır. Çok sayıda eseri olan Galen, bü-
yük bir araştırmacıydı ve çalışmalarının etkisi bin yıl sürdü. Fizyoloji, anatomi, ec-
zacılık ve sağlık bilgisi (hijyen), üzerinde çalıştığı konulardan yalnızca birkaçıydı.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Şubat 2009 sayısı, Bilim ve Teknoloji Politikaları Elk. Yük. 

Müh. Muzaffer ÖZGÜLEŞ 

Görüldüğü gibi, Antik Yunan medeniyeti, birçok küçük şehir devle-
tinde okullar kurarak, zamanın ilk üniversitelerini açarak, bilimsel geliş-
me yolunda, kendisinden sonra gelen tüm medeniyetlere ışık tutmuş, yol 
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gösterici olmuştur. Ama bu köklü miras, MÖ 30 yılından itibaren istilacı 
Romalıların eline geçince farklılaşmaya, geri plana itilmeye ve önemsenme-
meye başlanmıştı.

İşin en ilginç yanı da Eski Yunan tarafından bin yılda üretilen bu çok de-
ğerli bilgi hazinesi, kıymetini bilemeyen Romalıların elinden âdeta cıva gibi 
kayarak, yeni oluşan Hristiyanlığı da aşarak, ona ilgi duyan, onu incelemek 
ve araştırarak değerlendirmek, ondan yararlanmak isteyen Doğu’ya, diğer 
bir deyişle, MS 6. yüzyılda oluşan yeni din, İslam dünyasına kaymıştı. 

Yukarıda değindiğimiz bilim insanlarının ve onların ürettiği eser-
lerin etkilediği en önemli bölgelerden birisi de şüphesiz, bu kitaba ana 
konu olan Türk-İslam Sentezi’ni, zaman içerisinde içinden çıkaran İslam 
medeniyetidir. 

Şimdi gelin, Mısır ve Yunan medeniyetlerinden Romalılara, oradan 
Hristiyan âlemine ve oradan da İslam dünyasına, dolayısıyla Türk dünyası-
na akan bu “medeniyetler nehrinin” yolunu birlikte izleyelim.
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3. BÖLÜM
ORTA ÇAĞ UYGARLIKLARINDA 

BİLGİ VE BİLİM

Aşağıda anlatacağım çok önemli geçiş sürecine değinmeden önce, 
okurlarıma, “bilim” hakkında bazı görüşlerimi sunmak istiyorum. 

Ukalalık yaptığımı zannetmeyin; insanoğlunun yaşamı boyunca, yeme-iç-
me, giyinme vs. gibi asla vazgeçemeyeceği, göz ardı edemeyeceği bir olgu-
dur bilim. Roma İmparatorluğu tarafından, bu konuda affedilemez ne bü-
yük bir hata yapıldığına, aşağıda, tüm yalınlığıyla şahit olacaksınız.

Ülkemizde 1967 yılında, o zamanki bilim insanlarının ve siyasilerin or-
tak kararlarıyla yayın hayatına başlayan TÜBİTAK’a bağlı Bilim ve Teknik 
dergisini, yaklaşık son on yıldır kesintisiz takip ediyorum. Yaşım 67 oldu, 
kısmetse, Allah ömür verdiği, gözüm gördüğü sürece alıp okumaya devam 
edeceğim. İyi ki almış, iyi ki okumuş ve iyi ki sizlere öneriyorum. 

Uzun yıllar bu mecmuada; özellikle son iki yüzyıldır önem kazanan 
“Bilim Tarihi” konularında yazılar yazan değerli bilim insanımız Prof. Dr. 
Hüseyin Gazi TOPDEMİR’e, buradan şükranlarımı gönderiyorum. Şimdi 
gelin, onun hazırlamış olduğu bir makaleyle yolumuza devam edelim: 

Mısır, Mezopotamya, Babil, Hint ve Çin uygarlıklarında geliştirilen bilim etkin-
liği, MÖ 6. yüzyıldan itibaren Antik Grek (Yunan) dünyasında daha ileri bir düze-
ye taşınmış, matematik, astronomi, biyoloji, tıp ve fizik disiplinlerinde uzun yıllar 
egemen olan başarılar sergilenmişti. MÖ 3. yüzyıldan itibaren ise mevcut bilgiler, 
pratiğe uygulanmaya başlandı. Bu aşamada birçok önemli teknik araç geliştirildi ve 
başlangıçta egemen olan saf araştırma geleneği, uygulama alanı olan bilgilerin top-
lumsal açıdan yarattığı ilginin ve dikkatin etkisiyle, başat bir konum kazandı. Buna 
karşılık Antik Grek, MÖ 3. yüzyıldan itibaren siyasi bir güç hâlini almaya başlayan 
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Romalıların egemenliğiyle birlikte, bilimin kuramsal boyutu, gittikçe daha az önem-
senmeye ve imparatorluğun fiziksel gücünün gerektirdiği teknik araç-gereç yapımı-
nın öne çıkarılmasıyla da unutulmaya başlandı. Başlangıçta, bilgiye sahip olmak, 
başlı başına bir erdem olarak kabul edilirken giderek, bilginin yararı tartışılmaya 
başlandı. 

Roma İmparatorluğu, insanının iyi ve rahat yaşamasına, askerî gücüyle emni-
yetine çok önem veriyordu. Bu nedenle mimarlık ve mühendislik, ülkede değerliydi. 
Yapılan saraylar, binalar, yollar, su kanalları gibi yaşamı kolaylaştıran gelişmeler-
le övünülüyordu. Roma’nın gücünü simgeleyen, yeni teknoloji içeren silahlarla ve 
harp malzemeleriyle donatılmış ordu, imparatorluğun âdeta gurur kaynağıydı. 

Diğer taraftan, milatla birlikte tarih sahnesine çıkmaya başlayan Hristiyanlığın 
doğuşuyla, bilgi aynı zamanda “dinî kimlik” kazanmaya da başladı ve Batı’da, bü-
tün Orta Çağ boyunca egemen olacak bir yapı doğdu. Hristiyanlığın yayılmasıyla 
birlikte, düşüncenin dinselleşme süreci giderek ivmelendi ve özellikle Hristiyanlığın, 
Romalılar tarafından resmî bir din olarak benimsenmesiyle birlikte dinî düşünce, 
klasik düşünce karşısında giderek güçlendi. Klasik bilimin düşünsel birikimi-
nin bütünüyle benimsenmemesine ve yalnızca Hristiyanlığın ilkeleri ile bağdaşabi-
len kısmının benimsenmesine yol açmış olması, işte bu güçlenmenin belirgin sonuç-
larından biridir. Böylece, bilimsel etkinlik, değerini ve önemini bütünüyle yitirmiş 
ve giderek, bilginin üretilmediği “karanlık bir dönem”e girilmiştir.

Hristiyan Dünyası

Batı Orta Çağ’ı, Antik Grek döneminden, yapı ve nitelik açısından farklılık gös-
terir ve iki ayrı dönemden oluşur. Yaklaşık olarak 2. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar 
olan döneme “Patristik Dönem”, 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren döneme 
de “Skolastik Dönem” adı verilir. Her iki dönemde de Hristiyanlığı savunmak 
ve etkin kılmak düşüncesi ön planda olmakla birlikte, birinci dönem, çok daha fazla 
spekülatif düşünceye dayanmakla ikinci dönemden belirgin bir biçimde farklılaşır. 
Bununla birlikte, her iki dönem düşüncesinde ortak bazı temel özellikler vardır. Bu 
temel özellikler, skolastik yönteme dayanmak, Hristiyanlığa ve kilisenin otoritesine 
bağlılık ve dönemlerin kendi içinde gösterdiği birlik ve kapalılıktır. 

Patristik Dönem: Roma kültürünün egemen olduğu MÖ 30 ile MS 476 yıl-
ları arası, aynı zamanda Hristiyanlığın dogmalarının yorumlanmaya başlandığı, 
Orta Çağ düşüncesi için de bir hazırlık dönemi olmuştur. Özellikle MS 2. yüzyıl-
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dan itibaren hız kazanan bu etkinliğin esası, kilise babalarının egemenliği altında 
Platon ve Yeni Platoncu bir felsefe anlayışıyla Hristiyanlığın temel inanç ve öner-
melerini savunmaktan oluşmaktaydı. Bu dönemde, Hristiyanlığın henüz, Roma 
İmparatorluğu’nun resmî dini olmaması ve çok tanrıcılığın etkisinin devam etmesi 
nedeniyle, kilise babaları tarafından oluşturulan din felsefesi, kendini, Grek felsefe-
sinin kavram ve terimleriyle ifade etme olanağı buldu. Bu yüzden patristik felsefe-
nin esası, Hristiyanlığı, antik felsefe ile temellendirme etkinliği olarak kabul edilir. 
Patristik felsefenin gelişim sürecinde iki felsefi yaklaşım dikkat çeker: Gnostik ve 
apolojetik.

Gnostik yaklaşım: Tanrı’nın bilinebileceği düşüncesini temsil alan bu yakla-
şım, bu bilmenin akılla değil, mistik (ruhani) bir anlayışla olabileceğini savunur. 
Bu yaklaşımı benimseyenlere göre, Tanrı, kendisini kişiye açar ve kişi, kendinde 
Tanrı’ya ulaşabilir. Bu ulaşma duygusunun ve inancının, kişiye ait bir gizem olma-
sı nedeniyle, Hristiyanlığın resmî öğretisine gerek kalmadan, tek gerçeklik ve hakikat 
olan Tanrı kavranabilir. Bu tür kavrayış, kiliseyi karşısına aldığı için dışlanmış ve 
Hristiyanlık tarafından sapkın bir görüş olarak kabul edilmiştir.

Apolojetik yaklaşım: Dine ve dinin çeşitli dogmalarına yöneltilen itirazları, 
rasyonel kanıtlarla savunma tavrı olan apolojetik yaklaşım, Hristiyanlığın henüz 
Roma İmparatorluğu tarafından kabul edilmediği, tehlikeli görüldüğü ve Hristiyan 
olanların sürüldüğü dönemde ortaya çıkan bir düşünce hareketidir. Temel amacı, 
inancın tanrısal kökenini akıl yoluyla haklı kılma olan bu yaklaşımı oluşturan dü-
şünürler, Roma imparatoruna bir mektup yazarak ondan, diğer dinlere ve tanrılara 
gösterdiği hoşgörüyü, Hristiyanlığa da göstermesini istemişlerdir. Bu düşünürler, 
Hristiyanlığı akılla temellendirmeyi hedeflemiş ve her ne kadar Grek felsefesine karşı 
olsalar da bu felsefenin temel kavram ve terimlerini kullanarak, akılcı bir Hristiyan 
felsefesi oluşturmayı amaçlamışlardır. Onlara göre, tek hakikat olan Tanrı, insan 
aklı ile kavranabilirdi. 

Bu türden mistik ve rasyonel yaklaşımlar geliştirmelerine karşın, Grek bilimi ve 
felsefesi karşısında kendi inançlarını savunmanın güç olduğunu gören Hristiyan 
din adamları, bu uygarlığın kalıntılarını silme yoluna gittiler. Kendi alanlarının 
dışına çıkan kilise babaları, hoşgörüden yoksun bir şekilde Hristiyanlık adına bilim 
ve felsefeye saldırdı ve din, bilim ve felsefe arasında çatışma yarattı. Doğaya yöne-
lik açıklamalarda akıl ve bilimin rehberliğini terk ederek, mistik ve metafizik (doğa-
üstü) düşünceleri yeğlediler. Öyle ki Mısırlı, Babilli ve Grek astronomların, yüzyıl-
lar boyunca oluşturduğu deney ve gözlemlere dayanan bilimsel bilgi birikimini bir 
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yana iterek, örneğin; yerin bir tepsi gibi düz olduğuna ve yarım küre veya çadır bi-
çiminde bir evren ile çevrelendiğine inanmaya başladılar. Daha önce tedavi amacıy-
la açılmış olan hastanelerde, bilimsel tedaviyi terk ederek, dinî tedaviye yöneldiler. 
Bütün bunlarla da yetinmeyerek, yeterince güçlendikten sonra, geçmişin bilimsel ve 
düşünsel mirasını temsil eden kişilere ve kurumlara yönelik fiziksel saldırılarda bu-
lundular. Filistinli Cyril adlı bir rahip, kendisine bağlı fanatik keşişleri, Hypatia 
adlı bir kadın matematikçiye karşı kışkırttı ve İskenderiye Kilisesi’nde parçalatarak 
öldürttü (MS 415). İskenderiye’deki Hristiyan olmayan kimselere de baskı ve şiddet 
uygulayarak kenti terk etmeye zorlayan Cyril, İskenderiye Kütüphanesi’ni de (için-
de bulunan 700.000 kitapla birlikte) yaktırdı. Bu olumsuz durum, nihayet pagan 
ve putperestlik felsefesinin son ışığı olan Akademi’ye yöneldi ve MS 529’da, Atina 
Akademisi de kapandı.

Orta Çağ’da Batı’da Bilgi

Orta Çağ, yapısı itibarıyla yeni bir varlık, yeni bir bilgi anlayışının hizmete su-
nulması demekti. Çünkü gerçekte varlık, değişmemişti. Başka bir deyişle, artık bilim 
insanlarının araştırmayla bağlandığı dünya değişmişti. Dolayısıyla theoria (teori) 
etkinliğinin değişeceği de ortadadır. Öyle ki “theoria” terimi, Eski Grekler tarafın-
dan deneyimlemeyi, gözlemlemeyi ve bilinç aracılığıyla kavramayı açıklamak için 
kullanılırken, Hristiyanlıkta, “güven” anlamına gelecek şekilde, duanın çeşitli form-
larını ifade etmekteydi. Bunun bir sonucu olarak insan, doğa ve evren anlayışı da de-
ğişti ve artık evren, her unsurunun diğeriyle bağlantılı olduğu büyük bir organizma 
olarak görülmeye başlandı.

Orta Çağ aydını, böyle bir dünyada ve evrende bilgi üretirken, doğal olarak göz-
lem ve deneyi değil, kutsal kitabın sağladığı bilgiler ışığında kıyas yöntemini kul-
lanarak bilgi edinecektir. Bu bilgi, bir yandan dinin sunduğu bilgilere akıl yoluy-
la yapılan karşı çıkışları bertaraf etmeli, bir yandan da insanları, doğru olduğuna 
ikna etmelidir. Kıyasın öncülleri, kutsal kitaptan çıkarılmaktadır. Bu yöntemde, kı-
yas ile yapılacak akıl yürütmenin sonuçları, bir yandan dogmalara yöneltilen eleşti-
rilerin çürütülmesinde bir yandan da dogmaların doğruluğunun kanıtlanmasında 
kullanılmaktadır.

Orta Çağ’da, Batı’da bilginin yaşadığı bu serüvenin en dikkat çeken yönü, bil-
ginin artık gözlemlenen, duyumsanan, karşısında vaziyet alınan varlığın bilgisi ol-
maktan çok, düşüncede ve kanıda sağlam ve tartışmasız olanın, yani dogmanın 



İlhan Küçükbiçmen54

bilgisi olarak kabul edilmesidir. Doğal olarak bir süre sonra Batı, gerçek bilginin 
üretilmediği, dogmaların kanıtlanması ve dogmalara karşı getirilen akılcı itirazların 
çürütülmesi etkinliğinden oluşan bir döneme girdi. Yaklaşık altı yüzyıl süren 
bu dönemde Batı, bilim yapma geleneğini kaybetti ve tamamen karanlığa 
gömüldü.* 

Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Ocak 2012 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Orta Çağ 

Uygarlıklarında Bilgi ve Bilim

İslam Dünyası 

Batı’nın tam da karanlık bir döneme girdiği sıralarda, yeni bir din, İslamiyet 
doğdu. İslamiyet de bir dindi, ancak, insanların bilmeye, varlığı araştırmaya ve sor-
gulamaya yönelten tutumuyla farklılaşıyor ve dikkat çekiyordu. Daha başlangıcın-
dan itibaren İslam dünyasında bilimsel faaliyetlerin canlılığının nedeni, öncelikle 
genel anlamda İslamiyetin bilgiye, özelde de bilimsel çalışmaya ve araştırmaya ver-
diği önemden gelmekteydi. Başka bir deyişle, dinî yaşantı, bilgi elde etme yolundaki 
çabada, bir tutuculuğa yol açmıyordu. Çünkü bilginin ve bilimin kim tarafından ve 
nerede üretildiği değil, ona sahip olmak önemseniyordu. Bilgi için özel bir toprak, 
bir vatan yoktu; bilgiyi hangi kültür üretmişse üretmiş olsun, gidip o bil-
gi alınmalıydı. Bu kuşkusuz, genel anlamda bilim için olağanüstü teşvik ediciydi. 
Bilgi karşısında olumlu vaziyet alış, giderek “hasbi tecessüs”e, yani bilgiye, salt 
bilgi olduğu için itibar etme, sadece “merak duygusu” ile araştırma tutumuna 
dönüştü. Geçmişte uygarlık yaratmayı başarmış toplumlara egemen düşünce ve tu-
tum, şimdi İslam dünyasında yeniden hayat buluyordu. Artık bilgiye sahip olmanın 
başlı başına bir erdem olarak kabul edildiği, yararının tartışılmadığı bir döneme gi-
rildiği, her bakımdan anlaşılıyordu. Bu süreçte esas amaç, bilgiyi elde etmek olduğu 
için de sürecin özellikle ilk dönemlerinde, olağanüstü bir çeviri faaliyetine girişildi-
ğini anlamak kolaylaşmaktadır. Döneme egemen zihniyeti, en özlü şekilde Biruni 
(öl. 1048) özetlemektedir:

“Ben, her kişinin, kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: 
Öncellerinin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını, 
ürkmeden düzeltmek, kendisine gerçek olarak görüneni, gelecek kuşağa 
ve sonrakilere emanet etmek.” 

Görüldüğü gibi, İslam âlimi Biruni’nin, kaynağı ne veya neresi olursa olsun, ken-
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dinden önce üretilen bilgiye minnet duyması ve onu değerlendirerek, gerekirse dü-
zeltmesi ve gelecek kuşaklara aktarması düşüncesine saygı duymamak imkânsızdır. 

İslam Dünyasındaki Entelektüel Çalışmaların 
Sınıflandırılması 

Çok etkileyici ve hummalı bir çalışma temposuna girişilen İslam düşünce tarihi-
nin bu Klasik Dönemi’ni, üç evreye ayırmak mümkündür:

Birinci evrede bilgiyi elde etme, bilim nerede yapılmışsa gidip onu alma çabası 
öndedir. Bu yapılırken, bilginin üretildiği toprağın ne rengine ne de tarihine bakılı-
yordu. Grek, Hint, Farisi vs. kaynaklardan, yoğun bir çeviri faaliyeti ortaya konul-
du. Farklı kültürel başarılardan yararlanma ve onları özümsemeyle birlikte İslam 
uygarlığı, giderek parlak bir yapıya dönüştü. Akdeniz’i kapsayan topraklardaki uy-
garlık mirasının önemli merkezlerini birer birer fark etmeye ve kısa zamanda fet-
hetmeye başlayan Müslümanlar, olağanüstü bir hızla bilimsel eserleri Grekçeden 
Arapçaya çevirdiler ve bu kaynağı, ciddi bir biçimde özümlediler. 

Yabancı bilim ve kültür mirasının aktarılması süreci, 8. yüzyılın başlangıcın-
dan itibaren hem niteliksel hem de niceliksel olarak hızla gelişti ve çağın hemen he-
men bütün bilim dallarını kapsayacak boyuta ulaştı. Bu gelişim sürecinde astrono-
mi, geometri, fizik, optik, coğrafya ve simya gibi temel bilim dallarındaki çevrilerek 
elde edilen mevcut bilgiler, yeni bir yaklaşımla anlaşılmaya ve anlamlandırılma-
ya başlandı. Kısa süre içerisinde Eukleides’in “Elementler”i, Ptolemaios’un 
“Almagest”i, “Coğrafya”sı, “Optik”i, “Tetrabiblos”u, Theodosius ile 
Menelaus’un “Küre Kesitleri”, Hipokrat’ın “Aforizmalar”ı, Platon’un 
“Devlet” ve “Yasalar”ı, Aristoteles’in “Organon”u, “Şiir Sanatı”, “Oluş ve 
Bozuluş”u, “Gök Olayları”, Galenos’un “Canlı Hayvan Teşrihi” (açımla-
ması), “Ölü Hayvan Teşrihi”, “Organların Yararları”, “İlaçların Terkibi” 
(içeriği) ve “Ruh Hastalıkları”, Arapçaya aktarılmıştı bile. 

Bu dönemde Farsçadan çevrilen eserlerin çoğu, edebiyata ve tarihe ilişkin-
dir. Önemli olanlardan bazıları, Kelile ve Dimne, Rüstem ve İsfandiyar, 
Anuşirvan’ın Hayatı, Hezar Efsane, Hezar Destan ve İran Melikleri 
Tarihi’dir.

Hintçeden yapılan çeviriler de İslam bilimlerinin biçimlenmesinde etkili olmuş-
tur. Grek astronomisi ile tanışmadan önce Brahmagupta’nın “Siddhanta”sı ara-
cılığıyla Hint astronomisi ile tanışılmıştır. 



İlhan Küçükbiçmen56

Bu tercümeler yoluyla Arapçaya aktarımlar, iki köklü sonuca yol açmıştır;
1) İslam dünyasında entelektüel bir uyanış doğmuş ve bilimsel bilgi birikimi 

sağlanmıştır.
2) Klasik Dönem bilim yapma geleneği, İslam dünyasına aktarılmış ve yerleşmiştir. 
İslam düşüncesinin Rönesans’ını oluşturan ve yaklaşık iki yüzyıllık (8 ve 9. 

yüzyıllar) bir süreyi kapsayan bu etkinliğin toplumsal, siyasal ve ekonomik, önem-
li pek çok sonuca yol açtığı kuşkusuz olmakla birlikte, bilimsel açıdan taşıdığı asıl 
değer, yukarıda değinilen ikinci sonucun doğuşuna yol açmış olmasıdır. Bu etkin-
lik sonucunda Antik Yunan’da yer alan bütün bilimsel ve düşünsel gelenekler ve 
problemler, aynen İslam dünyasına aktarılmış ve her bir düşünce, ayrı ayrı taraftar 
bulmuştur.

Antik kültür birikiminin İslam dünyasına aktarılmasının, entelektüel ortamın 
gelişmesinde önemli bir rolü olmakla birlikte, kuşkusuz yeni bir din olan İslamiyetin 
de bu süreçte ciddi katkısı olmuştur. Çünkü bilgiyi, bilimi, araştırmayı ve düşün-
meyi sürekli vurgulayan İslamiyet, sonuçta bilgi ve bilimi, peşine düşülmesi ve elde 
edilmesi gereken bir değer olarak entelektüellere telkin etmekteydi. Bilimi, düşünceyi 
ve bilimsel tutumu öven ve teşvik eden bu olumlu iklimin olduğu 8. ve 16. yüzyıllar 
arasında, tüm bilim dallarında önemli buluşlar gerçekleştirildi. İslam düşüncesi-
nin Klasik Dönem’i olarak tarihe geçen bu zaman dilimindeki diğer bir önemli ge-
lişme ise, bilimin yapısı, niteliği ve yöntemi üzerine etkisi günümüze kadar süren, 
felsefi genellemelerin oluşturulmasıdır. Bugünlerde bilim felsefesi olarak adlan-
dırılan bu etkinliğin esası, bilimsel etkinliği diğer etkinliklerden ayırt etmenin nasıl 
olacağının ilke ve kurallarını belirlemektir.

Bilimin temelinde yer alan önemli bazı ilkeler ve kurallar vardır. Örneğin; ku-
ram, deney, gözlem, matematikselleştirme vb. Müslüman bilginler, bilimsel gelişme-
nin temelinde yer alan bu kavramları geliştirdikleri gibi, bunlar arasındaki ilişkinin 
nasıl olması gerektiğinin kurallarını da oluşturdular. Bilim geliştikçe kuram ve de-
neye bir de imgelem (hayal gücü) eklenebildi. Böylece araştırmacının, araştırmaya 
başlarken önce imgelemle kurgulayacağı ve düşüncenin yaratıcılığıyla işleyip geliş-
tirip kuram oluşturacağı, kurala bağlanmış olmaktadır. En sonunda da kuramı, de-
neyle sınamak söz konusudur.

Bilim tarihine, kimyada yaptığı çalışmalarla iz bırakan Cabir ibn Hayyan’ın 
(721-808), kimyayı bir bilim olarak kurarken aynı zamanda tüm bilgi etkinliğinin 
matematiksel olarak ifade edebileceğini ileri sürmesi, bu durumun en canlı örneğidir.

İkinci evre ise, bilginin sistemleştirildiği dönemdir. Bu dönemde bilgi üretilme-
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ye ve kullanılmaya, yani üretilen bilginin toplumsallaştırılmasına çalışılmaktaydı. 
Beyt el Hikme (Bilgelik Evi) gibi, bilginin hamisi olan bir kurum da bu evrede 
oluşturulmuştur. Bilimin, bilgeliğin takdir edilmeye başlandığı, yoğun bir şekilde 
teşvik edildiği bir evredir. Dönemin entelektüeli, bilginin peşinde bilgece koşarken, 
yönetenler de onları takdir ederek daha rahat çalışabilecekleri ortamlar oluşturmuş, 
bilgiyi, sorunların çözümünde kullanarak teşvik etmiştir. Huneyn ibn İshak’a 
(809-873), çevirdiği eserler ağırlığınca altın verilmesinin nedenini de böyle anlamak 
gerekir. Böylece bu dönemde, bilgi üretildikçe takdir ve teşvik edilmiş, bilim insanla-
rı da bu duruma, çalışmalarıyla karşılık vermiştir. 

Üçüncü evre, yani Klasik Dönem’in son evresi ise, özgün bilginin ve bilimin 
üretildiği, tüm tarihe mal olmuş Harezmi (780-850), el Kindi (801-873), Farabi 
(870-950), İbn el-Heysem (965-1039), Biruni (973-1048) ve İbn-i Sina (980-
1037) gibi bilim ve düşün insanlarının dönemi olan zirve dönemdir. Araştırma et-
kinliği, artık kuralları, yöntemi ve kavramları belirlenmiş bir bilimsel çalışma olma 
özelliğine kavuşmuştur. Bu dönemde İslam bilim tarihi, altın çağını yaşamış-
tır. O dönemlerde üretilmiş bazı bilgilere, modern bilimin çok daha sonra ulaşabil-
diği göz önüne alınırsa, dönemin bilim etkinliğinin tarihsel önemi daha kolay kav-
ranabilir. Bu dönem, modern Batı medeniyetinin ortaya çıkmasını sağlayan bilgile-
rin ortaya konulduğu dönem olması bakımından da dikkat çekicidir. Çünkü Batı’nın 
yaklaşık altı yüzyıl (5. ve 11. yüzyıllar arası) süren karanlık çağdan çıkması, bu dö-
nemde İslam dünyasında geliştirilen bilgileri çeviri yoluyla (Arapçadan Latinceye) 
almasıyla mümkün olmuştur. 

Bu dönemde bilim adına yapılanlardan, günümüz adına çıkarılması gereken bir 
sonuç daha vardır: Dünya entelektüel forumu içinde yer almak, diğer bir deyişle, 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu geçmek isteyen toplumlar, mutlaka kendi 
tarihlerine, bilim ve felsefe gibi üst entelektüel kültür unsurlarına akılcı ve yöntem-
sel bir yaklaşım benimsemek durumundadır. Çünkü yaklaşık iki yüz yıllık bir geç-
mişi olan bilim tarihi çalışmaları, hiçbir toplumun biteviye (kesintisiz), aralıksız 
bir ilerlemeyi gerçekleştiremediğini açıkça ortaya koymuştur. Ancak, bilim tarihi 
alanındaki çalışmalar, bir şeyi daha göstermiştir. Entelektüel kültür alanında dura-
ğanlaşmaya başlamış bir toplumun, gerekli dinamizmi yakalamasını sağlayacak un-
surlar, yani muhtaç olduğu kudret, yine kendi tarihinde saklıdır. O hâlde kendi en-
telektüel tarihimize yöntemsel, bilimsel ve akılcı bir şekilde yaklaşmamız, bir seçim 
değil, zorunluluktur.*
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Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Ocak 2012 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Orta Çağ 

Uygarlıklarında Bilgi ve Bilim

Antik Grek tarihini avuçlarının içinde bulan ve onun değerini anlayama-
yan Romalılardan ve yeni kurulan Hristiyanlık dininin kilise önderlerinin, 
bağnazlığı uğruna elinin tersiyle ittiği bu kadim uygarlığı; araştırarak, üze-
rine yeni ve gelişmiş bilgiler koyarak kendinden sonra gelen nesillere sunma 
onuru, yukarıda adları geçen İslam bilginlerine nasip olmuştur. 

İslam âlemi, bu değerli bilim insanlarıyla haklı olarak övünç duyacaktır. 
Şimdi bu bilim önderlerinin yaşam öyküleri ile yaptıklarına, eserlerine, ge-
lin bir göz atalım. 
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4. BÖLÜM
8-12. YÜZYILLAR ARASINDA 

İSLAM DÜNYASINDA YETİŞEN 
BİLİM İNSANLARI

Harezmi (780-850): Bilimsel bilginin, yani bilimin en önemli özelliği, evrensel 
bir bilgi olmasıdır. Bu, sadece bilimin ürettiği bilgilerin genelgeçer bir niteliğinin 
olması değil, aynı zamanda, herkesin yararlanabilmesine açık olması anlamındadır. 
Bu nedenle ırk, milliyet, din ve cinsiyet gibi ayrımları kabul etmez. Bu anlamda, her 
uygarlığın bilime katkısı vardır ve bilim, bu katkılarla birikir ve ilerler. Bu iki özellik, 
bilimi diğer bilgilerden ayırır. Çağımızda bilimin ulaştığı dikkat çekici düzey de yine 
bilimin birikmeci ve ilerlemeci özelliği sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu anlamda, 
verilecek en doğru karar, bilimin kazanımlarında bütün uygarlıkların payı olduğu-
dur. Greklerin, kendilerinden önceki uygarlıklardan alarak geliştirdiği bilimsel mi-
ras, Orta Çağ’da İslam dünyası tarafından devralınarak Hint ve Çin kültürlerinin 
kazanımlarını da içerecek şekilde geliştirilmiştir. Orta Çağ’da özellikle 8. ve 11. yüz-
yıllarda çok büyük bir kültürel yükseliş yaşayan İslam dünyası, bilimde de sayısız 
büyük başarı elde etmişti. O dönemlerde Müslüman bilim insanlarının yaptığı araş-
tırmalar ve keşifler, dünya bilim mirasını ciddi şekilde zenginleştirmişti. 

Dünya bilim mirasını o dönemde zenginleştiren bilim insanları arasında çok sa-
yıda Türk bilgin de vardı. Bunlardan biri de matematikçi kimliğiyle öne çıkan Ebu 
Muhammed ibn Musa el-Harezmi’dir. 

Cebir biliminin kurucusu olan Harezmi, aynı zamanda astronomi ve coğrafya 
alanında da çalışmış ve yaptığı katkılarla, bu bilim dallarının gelişmesinde önemli 
rol oynamıştır. Hayatı hakkında çok sınırlı bilgilere göre, Halife el-Memun döne-
minde, şimdilerin Bilimler Akademisi görevini ve dönemin birçok ünlü bilgininin 
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toplandığı, zengin bir kütüphanesi ve gelişmiş bir gözlemevi de bulunan Bilgelik 
Evi’nin yöneticiliğini yapmış ve saray astronomu olarak, çeşitli gözlemler gerçekleş-
tirmiştir. Tarihte ilk gözlemevini kuran, Abbasi Halifesi Memun’dur. Memun 
(dönemi 813-833), biri Bağdat’ta Şemmasiye, diğeri ise Şam’da Kasiyun 
Gözlemevi olmak üzere iki gözlemevi kurmuştur. 

Harezmi’nin asıl ünü, matematik ile ilgili çalışmalarından gelir, özellikle cebir 
alanında yaptığı çalışmalar, bu bilim dalının sonraki gelişimini doğrudan belirleyen 
bir nitelik taşır. Akademik bir disiplin olarak bilim tarihini oluşturan ünlü bilim ta-
rihçisi ve felsefecisi George Sarton (1884-1956), üç ciltlik Bilim Tarihine Giriş 
adlı eserinde, 9. yüzyılın birinci yarısını, “Harezmi dönemi” diye adlandırır. 

Harezmi’nin eserleri;
1) Cebir ve Mukabele Hesabı
2) Hint Hesabı Üzerine
3) Yerin Biçimi Üzerine
4) Sindhind Zici
5) Usturlab Yapımı Üzerine
6) Toplama ve Çıkarma Üzerine
Günümüze tam metin olarak ulaşan bu eserlerden, Harezmi’nin aritmetik, cebir, 

geometri, astronomi ve coğrafya alanlarında çalıştığı anlaşılıyor.*
Kaynak
*Bilim ve Teknik, Şubat 2012 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Harezmi

El-Kindi (Güney Arabistan, Kufe, 796-870): İlk Müslüman filozoftur. İslam 
dünyasının felsefe öncüsüdür. Batı’da, isminin Latince söylenişi olan Alkindus 
adıyla tanınır. Dinî bilimlerin yanı sıra felsefe ve matematik öğrenimi görmüş, 
Bağdat’a gittikten sonra özellikle felsefe disiplinleriyle ilgilenmiştir. Bunun nede-
ni, başka uygarlıkların entelektüel başarılarından yararlanmak için başlatılan çeviri 
hareketine Kindi’nin de katılması ve pek çok Grekçe yapıtı Arapçaya çevirerek, Grek 
felsefe birikimiyle yakından tanışması, dolayısıyla Helen ve Helenistik kültürün, bi-
limsel ve düşünsel yapıtlarını çok iyi tanıma fırsatı elde etmesidir.

Dönemin genel eğilimi olan, tek bir alanda uzmanlaşmak yerine bütün bilimlerle 
ilgilenme tutumunu Kindi de benimsemiş, büyük bir bölümü artık kaybolmuş man-
tık, felsefe, fizik, matematik, tıp ve tabiat tarihi üzerine, 200’den fazla yapıt kaleme 
almıştır. Yapıtlarından bazıları şunlardır:
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1) İlk Felsefe Üzerine
2) Akıl Üzerine
3) Bilimlerin Niteliği ve Kısımları
4) Ruh Üzerine
5) Ahlak Üzerine
6) Aritmetiğe Giriş
7) Hint Hesabının Kullanımı Üzerine
8) Üzüntüden Kurtulmanın Yolları
9) Altın ve Gümüş Yaptıklarını İddia Edenlerin Hilelerinin Çürütülmesi
10) Oluş ve Bozuluşun Etkin Nedeni Üzerine
11) Işınlar Üzerine
12) Işınların Yayılımı

Farabi (870-950): Kazakistan’ın Farab kentinde dünyaya gelmiştir. Türk asıl-
lı bu ünlü filozof bilim adamı, aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyen-
di. Yorumları ve incelemeleri sayesinde Orta Çağ İslam aydınları arasında mual-
lim-i sani, yani ikinci üstat olarak tanınırdı. Birinci üstat olarak da Aristo bilinirdi. 
Bağdat, Halep ve Mısır’da bulunduğu, hayatının önemli bir kısmında, bütün eser-
lerini Arapça yazmıştır. Farabi, ustası olarak kabul ettiği Aristo’nun ünlü mantık 
kitabı “Organon” dâhil tüm eserlerini Arapçaya tercüme etmiş, Arapça’nın, bir fel-
sefe dili hâline gelmesine büyük katkı sağlamıştır.

Farabi’nin diğer bir çalışma alanı ise doğa felsefesi, metafizik ve psikoloji olmuş-
tur. İbn-i Rüşt ve Endülüslü filozoflar, Farabi’yi mantık, psikoloji ve siyaset konula-
rında önemli bir otorite kabul etmişlerdir.*

Kaynak
*VİKİPEDİ, Farabi

İbn el-Heysem (Basra 965-1039): Modern optiğin kurucusu olan bu İslam âli-
mi, Modern Dönem öncesinde optik problemlerini bilimsel temellerde inceleyen ve 
ilkelerini koyan ilk bilgindir. Optik konusunu sistemli, tutarlı, deney ve matemati-
ğin ışığında irdeleyen El-Heysem, bir ışık uzmanıydı. 

Bazı eserleri;
1) Işık Üzerine
2) Yakan Araçlar Üzerine
3) Optik Kitabı
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İbn el-Heysem, optik ve yansımalar fiziği konusunda sayısız deneyler yapmış 
ve bunların sonuçlarını matematiksel olarak açıklamıştır. Kendinden sonra gelen 
Descartes’e (1596-1650), Galileo’ya (1564-1642) ve Newton’a (1642-1727) 
esin kaynağı ve yol gösterici olmuştur.*, **

Kaynaklar
*VIKIPEDİ İbn el-Heysem
**Bilim ve Teknik, Ekim 2012 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

YANSIMA İbn el-Heysem

El-Biruni (Harezm, 973-1061): Asya’da doğan ve ömrü Harizm, İran ve 
Gazne’de geçen, Türk asıllı olduğu iddia edilen bu bilgin, gökbilim, matematik, do-
ğabilimleri, tarih ve coğrafya konularında bilimsel çalışmalar yapmıştır. 

Biruni, astronomi üzerine yaptığı en iyi çalışmayı Gazne Hükümdarı Gazneli 
Mahmut’un oğlu Mesut’a sunmuş. Sultan Mesut da bunun üzerine bir fil yükü gü-
müşü kendisine hediye edince, o da “bu armağan beni baştan çıkarır, bilimden 
uzaklaştırır” diyerek, bu hediyeyi geri çevirmiştir. Biruni’nin eserlerinin sayısı 
180 civarındadır. (Yedi adet ünlü eser adları eski dilde olduğundan ve anlaşılama-
yacağı için yazmak istemedim.)*

Kaynak
*Vikipedi, El-Biruni

Tıbbın Hükümdarı İbn-i Sina

İbn-i Sina (Buhara, 980-1037): Batı dünyasında Avicennae adıyla “dok-
torların kralı” olarak anılan İbn-i Sina, 1510 yılında Avrupa’da “Canon 
Medicina”adıyla Latinceye çevrilerek basılan “El-Kanun fi el-Tıb”, yani “Tıbbın 
Kanunu” adlı eserinin kapak resminde, tıbbın hükümdarı olarak ortada başı taçlı, sa-
ğında ünlü Hipokrates ve solunda yine kendi gibi ilaç âlimlerinden Galenos ile bir-
likte resmedilmiştir. (Resmi bizzat görüp gururlandım.)

Bu kitap ve kapak resmi, İslam ve Türk bilim tarihi açısından dünyada haklı 
bir gurur kaynağı olmuştur. İbn-i Sina, tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği deği-
şik alanlarda 200 civarında kitap yazmıştır. Batılılarca Orta Çağ modern biliminin 
kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve “büyük üstat” ismi ile anılır. Tıp 
alanında yedi asır boyunca temel kaynak olarak bilinen “Tıbbın Kanunu” adlı bu 
kitap, İbranice, Latince, Farsça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve daha başka 
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dillere çevrilmiş, Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyılın ortalarına kadar tıp bilimin-
de temel eser olarak okutulmuştur. 

İbn-i Sina’nın en ünlü eserleri:

1) Tıbbın Kanunu: Toplam beş kitaptan oluşmaktadır;
Birinci kitapta anatomi ve fizyoloji gibi, tıp biliminin genel konularına ait bil-

giler yer almaktadır. İnsan vücudunun tarifi, anatomisi, fizyolojisi ve diğer özellik-
leri ele alınmıştır. Dört kısımdan oluşur: a) Tıbbın ana konuları, b) İnsanın maruz 
kaldığı hastalıklar, c) Nasıl sağlıklı olunacağı, hastalıkların nedenleri ve ölümün ka-
çınılmazlığı, d) Hastalıkların tedavi yöntemleri ve ilaçlar hakkında genel bilgiler.

İkinci kitap, ilaç bilimine (farmakoloji) ayrılmıştır. Mülakat adı altında has-
talıkların tedavilerinde kullanılacak, tek tertipli, yani basit ilaçlar ele alınmıştır. 
Burada bitkisel ilaçların alfabetik sırayla yazılışları ve 840 ilacın özellikleri hakkında 
bilgiler verilmektedir. İki kısımdan oluşur: a) Tıpta genel olarak çok sık kullanılan ve 
her tabibin bilmesi gereken ilaçlar b) Genel olarak ilaçların isimleri, kullanılma yer-
leri, özellikleri ve bunlardan alınacak sonuçlar

Üçüncü kitap, Galenos’un sınıflandırmasına göre düzenlenmiş iç organlara ait 
hastalıkların ve bu hastalıkların tipik belirtilerinin betimlendiği patoloji konusudur. 
İbn-i Sina, “muacelat” adını verdiği bu bölümde, genel tedavi yöntemlerinden, baş-
tan ayağa kadar vücutta meydana gelebilecek bütün hastalıklardan ve tedavi şekille-
rinden, sağlıklı kalma yöntemlerinden, hastalıkların gelişim evrelerinden söz etmek-
tedir. Kitap, 22 kısımdan oluşur. Bunlar; baş ağrıları ve beyin hastalıkları, sinir sis-
temi hastalıkları ve tedavileri, oftalmoloji (görme hastalıkları), kulak ve kulak hasta-
lıkları, burun ve burun hastalıkları, ağız ve dil yapısı, diş ve diş yapısı, diş etleri ve 
dudaklar, boğaz, akciğer ve göğüs hastalıkları, kalp ve kalp hastalıkları, meme ana-
tomisi, yemek borusu ve mide, karaciğer, safra kesesi ve dalak, bağırsaklar ve anüs, 
anüs çevresinde meydana gelen hastalıklar ve tedavi yöntemleri, böbrekler, mesane, 
idrar yolları ve üroloji, erkek tenasül organları, kadın tenasül organları, vücutta çı-
kan iç yağı, kıl bezleri ve bel ağrıları hakkındadır.

Dördüncü kitap, İbn-i Sina’nın “hummiyyat” adını verdiği, humma gibi ateşli 
hastalıklar konusundadır. Bu kitap da yedi kısımdan oluşur. Bunlar; ateşli hastalık-
lar, hastalığın en ağır ve tehlikeli dönemlerinde görülen sıkıntılar ve bunlara karşı 
alınacak önlemler, vücutta meydana gelen sivilce, çıban ve şişler, bunların ilaçları ve 
tedavi yöntemleri, kırık, çıkıklar ve tedavi yöntemleri, kırık ve çıkıkların kaynaşması, 
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zehirler, süslenme ve güzelliği korumadır.
Beşinci kitap ise, tıbbi ilaç ve malzemelere (materia medica) ilişkindir ve ilaçla-

rın terkipleri (akrabadin) yer almaktadır. İki kısımdır; genel terkipler ve her bir or-
ganda oluşan hastalıklara hangi ilaçların verileceği hakkındadır.

2) İyileşme Kitabı 
3) Kurtuluş Kitabı (metafizik konusunda)
4) Ahlak Konusunda Kitapçık
5) İşarat ve’l-Tembihat (belirtiler ile ilgilidir)
6) Kitabü’ş- Şifa (Matematik, mantık, fizik ve ilahiyat, yani metafi-

zik konularında yazılmış 10 ciltlik hacimli eser.) Bu kitap da birçok kereler 
Latinceye çevrilmiş ve Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn-i Sina, yuka-
rıda belirtilen önemli eserleri dâhil toplam 200 civarında eser üreterek, özellikle dün-
ya tıp tarihine damgasını vurmuş değerli bir bilim insanıdır.*,**

Kaynaklar
*Vikipedi İbn-i Sina
**Bilim ve Teknik, Ağus. 2012 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, İbn-i 

Sina ve Modern Tıbbın Doğuşu

İbn-i Batuta (Tanca 1304-1369): Orta Çağ’ın en büyük seyyahı ve ünlü “İbn-i 
Batuta Seyahatnamesi” yazarıdır. Batuta, 1325’teki Mekke haccından sonra, ya-
şamı boyunca dur durak bilmeden Afrika’ya, Orta Doğu’ya, Selçuklular devrin-
de Anadolu’ya, İstanbul’a (Konstantinopolis’e), Hindistan’a, Maldivler üzerinden 
Çin’e cesurca seyahatler yaptı. O bölgeleri ve oraların kültürlerini, Arap dünyası 
üzerinden tercüme yoluyla Avrupa’ya aktardı.*

Kaynak
*Vikipedi, İbn-i Batuta

İbn-i Haldun (1332-1406)

Modern “historiyografinin, sosyolojinin ve iktisadın” öncülerinden kabul edilen 
14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi. Tunus ve Fas’ta devlet görevlerinde 
bulunduktan sonra İspanya’nın Gırnata bölgesi ve Mısır’da çalıştı. Adını tarihe ge-
çiren yedi ciltlik Dünya Tarihi, “Kitabu-l İber” ve onun giriş kitabı olarak adlan-
dırılan “Mukaddime”yi yazdı. Başta Kâtip Çelebi, Naima ve Ahmed Cevdet Paşa 
olmak üzere Osmanlı tarihçileri, Osmanlı devletinin yükseliş ve çöküşünü, pek çok 
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defa onun teorileriyle analiz ettiler. 19. yüzyıldan itibaren de Avrupalı tarihçiler ta-
rafından keşfedildi ve eserleri büyük ilgi uyandırdı.* 

Kaynak
*Vikipedi, İbn-i Haldun

Bu saydığımız değerli bilim insanlarından başka, aynı dönemde yaşamış; 
El-Razi, İbn Nefis, Nasiruddin Tusi, İbn Rüşt, İbn Firnas, El-Ceziri, Battani, 
İbn Bacce, İdrisi, El-Buzcani ve Ömer Hayyam (ileride değineceğim) gibi, 
daha isimlerini sayamadığım, değerli onlarca İslam bilim insanı mevcuttur. 
Özetle bu kadar âlimin, o dönemi yeterince yansıttığı düşüncesindeyim. 
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5. BÖLÜM
İSLAM DÜNYASINDA 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN 
DURAKLAMASININ NEDENİ

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, 
Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi, değerli hocamız, 

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, bakın bu konuda neler söylüyor:
Zamanımızda son iki yüzyılda gerçekleştirilen kültür tarihi, özellikle de bilim ta-

rihi çalışmaları, Orta Çağ İslam dünyasında 750-1300 yılları arasını kapsayan süre-
de yüksek bir uygarlık yaratıldığını (daha önce değindiğimiz), birçok düşün ve bilim 
insanının yetiştiğini ortaya koymuştur. Ulaşılan bu yüksek uygarlık, 12. yüzyıldan 
itibaren ilerleme hızını kaybetmeye başlamış, 14. yüzyıla gelindiğinde ise tamamen 
durmuştur.

Bir zamanlar bilimin öncülüğünü yapan İslam dünyası, artık bilim ve felsefenin 
rüzgârlarının dindiği, yeni bilim ve düşün insanlarının yetişmediği verimsiz, çorak 
bir toprağa dönüşmüştür. Başta Osmanlılar olmak üzere zaman zaman bu kötü gidi-
şi durdurmak ve entelektüel kültürün öncülüğünü yeniden ele almak için çaba gös-
terilmişse de bu cılız çabalar ki kötü gidişi durdurmaya yetmemiş, İslam dünyası, 
uygarlık yarışından tamamen kopmuştur. Bugün de bireysel veya bölge-
sel bazı gelişmeler kaydedilse de 8. ve 14. yüzyıllar arasında görülen gör-
kemli uygarlık ateşi, ne yazık ki bir daha yakılamamıştır. İslam dünyasında 
duraklamanın başladığı sıralarda ise, yani 12. yüzyıldan itibaren Batı, yoğun ve sis-
temli bir çeviri hareketi başlatarak, İslam dünyasının seçkin bilim ve düşün yapıtla-
rını kendi kültürüne kazandırmış ve 14. yüzyıldan itibaren entelektüel kültürün ön-
derliğini üstlenerek bugüne kadar getirmiştir. Bu kısa betimlemenin apaçık sonucu 
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şudur: Bilim, takdir edildiği topraklarda yeşermekte, takdir edilmediğin-
de ise o topraklardan göç etmektedir.*

Kaynak
* Bilim ve Teknik, Ocak 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, İslam 

Dünyasında Bilimsel Çalışmaların Duraklamasının Nedenleri

İslam Dünyasındaki Bilimsel Başarıların 
Duraklamasının Kısa Bir Analizi 

Orta Çağ İslam dünyası, bilimsel başarılarını neden sürdüremedi? Modern dün-
yanın entelektüel birikimi içinde tekrar tekrar karşımıza çıkan bu soru, uzun bir süre 
bilim tarihi çalışmalarının gündemini oluşturmuştur. Çok çeşitli yanıtlar geliştiril-
miş, bu yanıtlar etrafında yoğun tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmalar sonucun-
da İslam dünyasında bilimin neden durakladığı konusunda ortak bir yanıt etrafın-
da uzlaşılamamış olmasına karşın, hatırı sayılır bir literatür oluşmuştur. Bu yazıda 
ileri sürülecek düşünce ve yargılar da muhtemelen doğrudan kabul görmeyecektir. 
Ancak, yeni bir bakış açısının oluşturulmasına hizmet edeceği açıktır. Bu sorunun 
olası yanıtını oluşturmaya girişmeden önce, kısa bir analize gereksinim vardır.

Bilim tarihi çalışmaları, bilimsel araştırma temposunun, çeşitli bölgelerde zaman 
zaman ivmelendiğini zaman zaman da durakladığını ortaya koymuştur. 

Örneğin; İlk Çağ’da Mezopotamya, Mısır ve Grek dünyasında, Orta Çağ’da 
İslam dünyasında, Yeni Çağ’da ise Avrupa’da, önemli bir bilimsel etkinlikle karşıla-
şılmaktadır. Birbiri ardına gelen çağlarda bilimsel etkinlikte görülen bu geçişler, ara-
larda kesintiler olsa da birbirinin devamını oluşturmaktadır. Demek ki günümüze 
kadar bilimsel etkinlik, çeşitli coğrafi bölgelerde ve uygarlıklarda duraklarken, başka 
bir uygarlığa veya coğrafi bölgeye geçişiyle ilerlemesini sürdürmüştür. Bilimin, uy-
garlıklar arasındaki, bir tür bayrak yarışını andıran bu geçişi, bilimsel canlanmanın 
ve ivmelenmenin de âdeta kuralı olmuştur. Sekizinci yüzyılın ortalarında bayrağı 
devralan İslam entelektüelleri, çeviri yoluyla hem geçmişin bilgi zenginliklerini elde 
etmiş hem de Arapçayı, bir bilim dili kimliğine kavuşturmuştur. Kendinden önceki 
uygarlıklardan bu yolla kazanılan bilgiler, yeni araştırmalar ışığında ve özgün bu-
luşlarla zenginleştirilmiştir. Bundan dolayı Avrupa, bilimsel yapısını geliştirmek 
için, İslam dünyasında ortaya konulan bilgilere başvurmak durumunda kalmıştır. 
Tarihsel olarak karşılaştırıldığında, İslam dünyasında bilimsel araştırma etkinliği 
azalmaya başlarken, Avrupa’da yavaş yavaş artmaya başlamıştır. Peki, durum ne-
den böyledir?
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Bu sorunun, olası birçok yanıtı olabilir. Ancak temel yanıt, bilime olan bakışın 
değişmesidir. Bilimsel çalışmayı sadece pratik gereksinimlerin yönlendirdiği Mısır 
ve Mezopotamya uygarlıklarında bile bilimsel çalışma ve bilim insanının çabası bü-
yük takdir görmekteydi. Bu takdir ortadan kalktığında, bilim de o topraklardan göç 
ederek, Grek dünyasına yerleşti. Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarını yakından bi-
len Grek yöneticileri ve entelektüelleri, bilimsel ve düşünsel etkinlikleri yoğun bir 
şekilde ödüllendirerek, bilim tarihinin altın bir sayfasını hazırladılar. Bir süre sonra 
oradan da bilimsel etkinlikler için verimli iklim ortadan kalkınca (nedeni Romalılar) 
bu kez bilim, İslam dünyasına yöneldi. Tarihin neredeyse hiçbir döneminde görül-
medik bir takdir ve itibar görmesi, bilimsel etkinlikleri yepyeni başarılara sürükledi 
ve bilimin Grek’te kazandığı başarı, neredeyse iki katına çıkarıldı. Olumlu bakış ve 
tutumun değişmesiyle birlikte bilim, İslam topraklarını terk ederek Batı’ya yöneldi 
ve bugüne kadar geldi.

Bugünkü durumu, Nobel ödüllü ünlü Müslüman (Pakistanlı) fizikçi 
Prof. Abdus Salam, Batılı bir bilim insanının kendisine sorduğu: “Salam, bilgi 
dağarcığına küçücük bir şey bile ilave etmeyen milletlere yardım etmekle 
yükümlü olduğumuz kanısında mısın?” sorusunu aktararak, cevabı şöyle 
dile getirmektedir: “O bunu söylemeseydi bile, ne zaman hastaneye git-
sem ve penisilinden bu yana bugün hayat kurtaran hemen hemen bütün 
etkili ilaçların üçüncü dünya veya İslam ülkelerinin hiçbir katkısı olmak-
sızın üretildiğini anladığımda onurum kırılırdı.”*

Kaynak
* Bilim ve Teknik, Ocak 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, İslam 

Dünyasında Bilimsel Çalışmaların Duraklamasının Nedenleri

Dünya Kız Çocukları Günü 12.10.2013

Yukarıdaki yazıyı hazırlarken, bir ara az soluklanıp hem dinlenmek hem 
de konuyu biraz kafamda dağıtmak amacıyla, internetteki gazete haberleri-
ne göz atmak istedim. Radikal’in sayfasına girince, ABD Başkanı Obama ile 
ilgili gözüme “Malala Beyaz Saray’da” başlıklı bir haber ilişti. 

Haberi okuyunca, o güne kadar ilk defa duyduğum “Dünya Kız 
Çocukları Günü” cümlesini okudum. İnanın çok sevindim. Tüm dünyada 
ama ne yazık ki en çok da İslam coğrafyasında bulunan (bazı) kız çocukları-
nın, diğer bir deyişle masum yavrularımızın, zaman zaman ne tür bir cehen-



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 69

nem hayatı yaşadıklarını görüyoruz. Evlerinin en ücra köşelerine acımasızca 
nasıl itildiklerini, bilgiden, eğitimden nasıl mahrum bırakıldıklarını, ne ya-
zık ki başlık parası kadar değeri olduklarını, bulaşık ve çamaşır leğenleri ara-
sında ömür sürdüklerini, namus korkusu ve kaygısıyla sokaklarını bile zor 
gördüklerini, çoğumuz, gazetelerde hemen her gün okuyor, televizyonları-
mızdan, olanları hüzünle seyrediyor, üzerine filmler yapıyoruz.

Bu korunmaya muhtaç yavruların, içimizden, adı maalesef “erkek” diye 
anılan, ismi konulmamış bazı canavarların tecavüzüne uğradıklarına, sonra 
da adına “töre cinayeti” dedikleri ölümlerine veya “intihar” çıkmazına sü-
rüklendiklerine hepimiz, yüreğimiz parçalanarak ama çoğu kez seyirci olma 
çaresizliği veya zavallılığı içinde şahit oluyoruz. Umarım bu çok anlamlı 
gün, onların acılarına ve sorunlarından kurtulmalarına azıcık merhem olur. 

Konunun esası ise, Pakistanlı Malala Yusufzay isimli küçük bir kızla il-
giliydi. Pakistan’da, kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele eden ve 
bu çerçevede kampanya yürüten 16 yaşındaki idealist Yusufzay, geçen yıl 
okul otobüsündeyken, Taliban militanları tarafından kendisine düzenlenen 
silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve sonra İngiltere tarafından üstlenilerek 
Londra’da tedavi edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bu yavrucak, Avrupa Parlamentosu’nun, her yıl in-
san hakları alanında verdiği “Sakharov” ödülüne layık görülmüştü. Bugün 
Başkan Obama ve eşinin, Beyaz Saray’da ağırladığı görüşmede Malala’ya, 
ülkesinde kız çocuklarının da eğitim görmesi için ilham verici ve tutkulu 
çalışmasından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Umarım bizim ülkemiz de 
bu örnek ve idealist kızımızı pas geçmez ve mütevazı bir ödüle layık bulur. 
Bekleyip göreceğiz!

Not: 2014 Ekim ayında Nobel komitesi, Malala’yı, “2014 NOBEL BARIŞ 
ÖDÜLÜ”ne layık görmüş. Bu habere inanın çok sevindim.

İslam Dünyasında Bilime Bakışın Değişmesi

Bu belirlemelerden hareketle, bilimsel çalışmaların düzeyinin ve yoğunluğunun, 
esas itibarıyla toplumlardaki bakış açısıyla yakından ilişkili olduğunu söylemek, ola-
naklıdır. Başka bir deyişle, bilimsel gelişmenin yavaşlaması, bilim insanlarının sayı-
sının azalmasına, bilimin gördüğü teşvikin ve itibarın yok olmasına, bu da bilimsel 
çalışma temposunun ve verimliliğinin düşmesine yol açmaktadır. 
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Öyleyse, 12. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında bu türden değişimlerin oldu-
ğu sonucuna varmak mümkündür. Çünkü İslam dünyasında, 8. ve 14. yüzyıllar 
arasında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların niteliğine göz atıldığında, ilk anda 
dikkat çeken yönün, bilgiye karşı takınılan olumlu tavır olduğu hemen dikkat çek-
mektedir. Bilgi, herhangi bir amacın gerçekleştirilmesinin aracı olarak görülmemiş, 
aksine bizatihi kendisi amaç edilmiş, kim tarafından ve nerede üretildiğine bakılmak-
sızın, sahip olunması gereken yüksek bir değer olarak kabul edilmiştir. Ancak, her 
nerede üretilmişse, elde edilmesi gereken bir değer olarak peşinde koşulan bilgiye, 12. 
yüzyıldan başlayarak yeterince ilgi gösterilmemeye başlanmıştır. 

Oysa 8. yüzyılda, başta Grekçe olmak üzere birçok dilden çeviriler yapılmış, çe-
virilerin sistemli ve düzenli olmasını sağlamak için de Beyt el-Hikme gibi bilim 
merkezi oluşturulmuştu. Halifeler, bilimsel çalışmalara ve bilim insanlarına sürek-
li destek olmuş, bilimsel çalışmaların verimliliğini sağlamak için gerekli olan gözle-
mevi, hastane, medrese gibi kurumlar oluşturmuşlardı. Bütün bunlar dikkate alındı-
ğında, ilk bakışta anlamak, anlamlandırmak çok kolay gözükmemekle birlikte, ortaya 
bir duraklamanın çıkması, İslam dünyasının, giderek bu faaliyetlere kayıtsız kaldığı-
nı göstermektedir. Bu kayıtsızlığın bugün de İslam coğrafyasının büyük kıs-
mında devam etmesi, gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücüdür.

Bilim ve İktidar İlişkisi 

Geçerli zihniyete göre hükümdarlar, prensler ve vezirler gibi nüfuzlu ve zengin 
kimselerin, bilim insanlarını himaye ve teşvik etmesi, bilimsel çalışmanın devamının 
en başta gelen şartıdır. Bu sebeple, bilim insanlarının, genellikle kendilerini himaye 
eden bu gibi kimselere, kitaplarını ithaf ettiğine, şükranlarını sunduğuna ve bazen 
de bilimin rağbet görmediğinden bahsedip şikâyet ettiğine şahit oluyoruz.

Ünlü matematikçi El-Kereci, 11. yüzyıl başlarında yazdığı “El-Fahri” adlı ce-
bir kitabının önsözünde, Fahr el-Mülk lakaplı vezirin, iktidara gelerek, halka re-
fah ve adaleti iade etmesine kadar devam eden zulüm ve haksızlık idaresi yüzün-
den, kitaplarını tamamlamaktan menedilmiş olduğunu söylemektedir. El-Kereci’nin 
açıklamalarında, refah ve adalet kavramları dikkat çekmektedir. Bugün de bu 
kavramların bilimsel başarıdaki rolünün önemli olduğu bilinmektedir. Ancak so-
run, El-Kereci’nin de belirttiği gibi, refahın ve adaletin halka yaygın-
laştırılamaması ve bundan dolayı da önemli bir artı değerin bu yolla 
üretilememesidir. 
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Yoksa maddi zenginlik açısından bugün İslam coğrafyasında önde gelen bir-
çok ülke bulunmaktadır ve ne yazık ki bu ülkelerin, bilime toz zerresi kadar katkısı 
yoktur. Öyleyse, bilimsel zihniyet egemen kılınmadıkça, salt zenginlik, bilimsel ba-
şarıya kapı açmamaktadır. Bunu aşmak, gerçek anlamıyla bir araştırma ve eğitim 
yapılanmasını egemen kılmaktır. Konunun bu yönünü çok dikkat çekici bir şekil-
de, bütün zamanların en büyük ve çok yönlü bilgini Biruni (973-1048), şöyle dile 
getirmektedir:

“Bilimler çok ve çeşitlidir. Eğer bilimlerin gelişim ve yükseliş devrele-
rinde, herkesçe rağbete mazhar oldukları, insanların sadece bilime değil 
fakat onun müntesiplerine (değerlendiricilerine) de saygı ve itibar göster-
dikleri çağlarda, kamu düşünce ve ilgisi, bilimlere yöneltilirse, bilimle-
rin sayısı daha da çok olabilir. Böyle bir durumu meydana getirmek, her 
şeyden önce, o insanları idare eden kimselerin, yani kralların ve prensle-
rin vazifesidir. Çünkü sadece onlar, bilim insanlarının zihinlerini, günlük 
gailelerden ve hayatın ihtiyaçlarından serbest hâle getirerek insan tabiatı-
nın özünü teşkil eden şöhret ve itibar kazanma gayretlerini tahrik edebi-
lirler. Zamanımız böyle bir çağ olmadığı gibi, tam zıt vasıflardadır. Bu se-
beple, zamanımızda yeni bir bilimin veya yeni bir araştırma dalının doğ-
ması imkânsızdır.” 

Biruni’nin de belirttiği üzere, bilimsel başarı ve bu başarının devamlılığı, sade-
ce birkaç bilginin entelektüel çabasıyla gerçekleşecek bir durum değildir. Aksine, bi-
limsel yükseliş ve gelişme dönemlerinde insanlar, sadece bilime güven ve bağlanma 
duygusuyla hareket etmez, aynı zamanda bilginlere de saygı ve itibar gösterirler. 
Öyleyse, bir uygarlıkta, bilimsel başarı için, kamunun düşüncesini ve ilgisini bilime 
yöneltmek, temel bir gerekliliktir.

Yukarıdaki alıntının son cümlelerinde, Biruni’nin, kendi çağından, bilimin iler-
lemesine elverişli şartlar bakımından memnun olmadığını açıkça ifade etmesi, bir 
yüzyıl sonra duraklamanın başlayacağının da açık göstergesidir.

Bilimin Kültürel Altyapısının Zayıflaması 

Bu açıklamalardan, İslam dünyasında bilimsel etkinliklere karşı ortaya çıkan ka-
yıtsızlığın ve ilgisizliğin, giderek, geniş toplum kesimlerince bilimsel bilginin talep 
edilmediği bir sürece dönüştüğü anlaşılmaktadır. Öncelikle, bilimsel etkinliklere in-
sanların bakışının olumsuz hâle gelmesine yol açan bu tutum değişikliği, zaman içe-
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risinde ve doğal olarak, bilimin gelişmesini sağlayan temel kaynaklara ve kurumlara 
karşı da kayıtsızlığa yol açmıştır. Bilimin gelişmesini sağlayan temel kaynak kitap 
kurumlardan biri de kütüphanedir. Klasik Dönem’de İslam dünyasındaki durakla-
manın önemli bir nedeninin, kitaba ve kütüphaneye karşı gelişen olumsuz yaklaşım 
ve kayıtsızlık olduğu, bugün açıkça görülmektedir. Çünkü Orta Çağ İslam dünya-
sı, başlangıçta genel olarak kitap ve kütüphane bakımından zengindir ve bunların, 
çok iyi koşullarda korunduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla yukarıda değinilen par-
lak dönemin önemli nedenlerinden birinin, zengin kitap koleksiyonlarına sahip kü-
tüphaneler olduğu açıktır. Hatta özel ve halka açık kitaplıkların, İslam dünyasında 
çok güzel örnekleri vardır. İspanya’nın Dokuzuncu Emevi Halifesi El-Hakem 
(961-971) tarafından kurulan özel kütüphanede, dört yüz bin cilt bulunduğundan 
ve bu kitapların sadece basit bir listesini içeren kataloğun, kırk dört cilt oluşturdu-
ğundan söz edilmektedir. Bu hükümdar, kitap temini için İslam dünyasının her ta-
rafındaki önemli şehirlere görevliler göndermiş, ayrıca sarayında da çok sayıda müs-
tensih (el yazması eserleri elle çoğaltan), ciltçi, minyatürcü ve tezhipçi (yazı süsleme 
ustası) çalıştırmıştır. 

Benzer şekilde Meraga (İran’da şehir) Gözlemevi yanında kurulan Meraga 
Kütüphanesi’nin de kitap sayısının, dört yüz bin cilt olduğu söylenmektedir. Bu 
kütüphane özellikle Bağdat, Musul ve El-Cezire’den (Sudan’da eyalet) temin edi-
len kitaplarla oluşturulmuştur. Şu hâlde duraklama başlamış, ardından da bilim, bu 
topraklardan göçmüşse, bakış değişmiş demektir. Duraklamanın başladığı dönemde 
kütüphanelerin artık zengin olmadığına ilişkin bilim ve düşün insanlarınca dile ge-
tirilen düşünceler, gerilemenin temel bir nedeninin bu olduğunu açıkça göstermek-
tedir. Bu durumu da iki tarihî kişiliğin açıklamalarıyla belgelendirmek olanaklıdır.

Duraklamanın hızının artmaya başladığı bir zaman diliminde yaşayan 
Kalkaşandi (öl. 1418), “Subh el-A’şa” adlı kitabında eski kütüphaneleri övmekte 
ve kendi zamanında bunların ihmale uğramış olduğundan üzüntüyle bahsetmekte-
dir. İbn Haldun da (öl. 1406) kitap ve kitaplık konusunda bir gerileme bulundu-
ğunu düşünmekte, özellikle kitapların ve resmî evrakın kopya edilerek nüshalarının 
artırılması işinin eskisi kadar gayretle devam ettirilemediğini dile getirmektedir. 

Bilim ve Teknoloji İlişkisinin Kavranamaması

Klasik Dönem’de bilimsel etkinliğe karşı kayıtsızlık, kültürel altyapının zayıfla-
ması ve olumsuz tutum, giderek bilimi anlayamama noktasına varmıştır. Bilimin 
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nasıl bir etkinliği olduğu, doğası ve elde ediliş yöntemi böylece geniş kitlelerin ilgi-
sine uzak düşünce, ister istemez İslam entelektüelleri bilim ile diğer entelektüel et-
kinlik, örneğin felsefe arasındaki farklılıkların ayırdına varamamıştır. Başlangıçta 
Greklerin entelektüel tutumlarının etkisi altında kalan Müslüman düşünürler, bü-
tün Orta Çağ boyunca felsefi etkinlik ile bilimsel etkinliğin birbirlerinden çok farklı 
ilkelere dayanan iki ayrı düşünsel işlev olduğunu açık bir biçimde belirleyememiş-
tir ve örneğin, Aristoteles’in ontolojik (varoluşçu) yargılarıyla biyolojik yargılarını 
aynı bakış açısıyla değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla filozoflarla kelamcılar (din-
sel bilimciler) arasında geçen tartışmaların, kelamcılar lehine sonuçlanmasından 
sonra, bilim de felsefe gibi kuşkuyla bakılan bir alan durumuna gelmiş, giderek geniş 
kitlelerin bilime kayıtsız kalmasına yol açmıştır. 

O zaman işin doğrusu; bilimin doğasının topluma anlaşılır bir şekilde kazandı-
rılması, bilimsel zihniyetin etkin kılınması şarttır ve bunun yolu da etkin bir bilim 
eğitiminden veya eğitimin bilimsel bir temelde yapılanmasından geçer. 

Benzer bir sıkıntı da bilim ve teknoloji ilişkisinde söz konusudur. 
Bugün bütün İslam dünyası, Batı’da gerçekleştirilen teknik ilerlemelerden haber-

dardır. Ancak bilim ve teknoloji arasındaki karşılıklı ilişki, yeterince ve doğru bir şe-
kilde anlaşılamadığı, teknolojinin, aslında bilimsel bir temelde gerçekleşen bir etkin-
likler dizisi olduğu kavranmadığı için, teknolojinin bilim temeli göz ardı edilmekte 
ve sadece teknoloji ithal edilmeye çalışılmaktadır. Bu tutum, Klasik Dönem’de baş-
layan gerilemenin güçlü bir şekilde devam etmesine hizmet etmekten başka bir işe 
yaramamaktadır. 

Bunun açık örnekleri, Osmanlıların Batılılaşma hareketlerinde görülmekte-
dir. Fransa’ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’ye, 
“Fransa’nın vesa’it-i ümran ve ma’arifine dahi layıkıyla kesb-i ıttıla’ ede-
rek kabil-i tatbik olanların takriri” (Fransa’nın uygarlık ve eğitim araçla-
rının gerektiği biçimde incelenerek, uygulanması olanaklı olanların ra-
por edilmesi) talimatı verilmesi de gerilemenin ne boyutlara ulaştığını yeterince 
açıklamaktadır. Artık amaç, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve o düzeyi aşmak 
olmaktan çıkmış, uygulanması olanaklı (dinen sakıncalı olmayan) olanların alınma-
sına dönüşmüştür.

Teknolojinin bilime dayandığını kavrayamama durumunu (daha önce bahset-
tiğimiz), ünlü fizikçi Abdus Salam da eleştirmekte ve şunları belirtmektedir: 
“Teknolojinin bir güç kaynağı olduğunu anladığımız bugün dahi, teknik 
için kestirme yollar olmadığını, yani temel bilim ve bilgi üretiminin, bi-
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limi başarıyla uygulamanın bir ön şartı olduğunu değerlendiremiyoruz.” 
Böylece bugün de İslam dünyasının, gerilemenin nedenlerini yeterince kavrayama-
dığına ve Batı’dan bilgi aktarırken bile çok yanlış tutum içerisinde bulunduğuna 
işaret edilmektedir.

Çevresel Etkenler

Bunlardan ilki, İslam dünyasının birliğini ve bütünlüğünü bozan dinî ve siyasi 
çatışmalardır. Bu çatışmaların başlangıcı, Dört Halife Dönemi’ne kadar gitmekte-
dir. Birlik ve bütünlüğün kurulduğu dönemlerde bilimsel etkinliklerin arttığı, da-
ğıldığı dönemlerde ise azaldığı gözlenmektedir. Emeviler ve Abbasiler gibi merkezî 
güçlerle, bunlara bağlı yerel güçler arasındaki siyasi çatışmalar kadar, mezhep ayrı-
lıklarına bağlı gerginlikler ve çatışmalar da İslam inancının öngördüğü ve hedefle-
diği birlik ruhunu yıkan gerilim odakları oluşturmuş, çekişmelerin ve çatışmaların 
yoğunlaştığı dönemlerde ve bölgelerde, insanların düşünsel etkinlikleri, doğal olarak 
hasımlarını güçsüz bırakmaya koşullanmıştır. Bu durum, yeğinliği (şiddeti) değişse 
de Klasik Dönem’den başlayarak bugüne kadar devam etmiştir. 

İslam toplumlarının ulaşmış olduğu yüksek maddi olanaklar, bunlardan yoksun 
olan Moğolların ve Avrupa’da yaşayan Hristiyan toplumların ilgisini çekmiş ve 
Müslümanları, bunlardan gelecek saldırılara karşı maddi (ve doğal olarak manevi) 
birikimlerini koruma zorunluluğuyla yüz yüze bırakmıştır. Bu nedenle, özellikle 13. 
ve 14. yüzyıllar, içeriden gelen tehlikeler yanında dışarıdan gelen tehlikeler nede-
niyle de siyasi istikrarın kaybolduğu ve var oluş savaşının güncelleştiği bir dönem 
olmuştur. Böyle bir dönemde bilimsel beceriden çok, askerî beceriye gereksinim du-
yulması doğaldır.

Rönesans’ı Yeniden Yaratmak 

İslam dünyasının, yeniden bilim bayrağını ele almak için Batı’nın kendisini inşa 
etmek için gerçekleştirdiği 12. yüzyıl Rönesans’ına benzer bir Rönesans, yani “ye-
niden doğuş” gerçekleştirmesi gerekmektedir. 8. ve 12. yüzyıllar arasında İslam 
dünyası, bilimsel açıdan zamanın en ileri toplumuydu, karanlık çağ içinde bulu-
nan Avrupa için, bilgiyi elde edebileceği tek kaynak, İslam dünyasındaki bilimsel 
eserlerdi. 12. yüzyılda İspanya ve Sicilya’da Arapçadan yapılan tercümeler, modern 
Avrupa biliminin temelini oluşturmuştu. İslam dünyasının, 12. yüzyıl Rönesans’ını 
ya da 8. yüzyılda Yunancadan tercümelerle Eski Yunan biliminin Arapçaya kazan-
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dırılıp bunların üstüne katkıların yapıldığı dönem gibi bir dönemi gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiği ise apayrı ve çok 
önemli bir husustur. Çağdaş bilimin dünya ölçeğinde kaydettiği başarıları doğrudan 
bilen bir bilim insanı olarak Abdus Salam, bu konunun aciliyetini fark etmiş ve 
bazı önerilerde bulunmuştur:

“Tıpkı geçmişte (Orta Çağ’da) olduğu gibi İslam dünyasındaki araş-
tırmacıların bir araya gelerek kaynaklarını birleştirmeleri gerekir. 
Yöneticilerin cömert himayeleri altında (gayrisafi millî hasıladan makul 
bir miktar temel bilim araştırmalarına ayrılarak) bilim insanlarının yö-
neticiliğini yaptığı araştırma merkezlerinde, araştırıcılar güvenlik ve sü-
reklilik içinde, güç ve kaynaklarını birleştirerek çalışabilmeli, uluslara-
rası platform ile daima ilişki içinde olmalılar. Her şeyden önce de genç-
ler, şevkle bilimsel araştırmalara yöneltilmeli, nüfusun yarısından çoğu-
na temel bilim eğitimi verilmeli, teknoloji için kestirme yol olmadığı hiç 
unutulmamalıdır.”* 

Kaynak
* Bilim ve Teknik, Ocak 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, İslam 

Dünyasında Bilimsel Çalışmaların Duraklamasının Nedenleri
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6. BÖLÜM
TÜRK-İSLAM SENTEZİ

(10-13. YÜZYILLAR ARASI)

Buraya kadar Antik Mısır, Antik Yunan ve Roma medeniyetleri ile 
İslam medeniyetinin yapılarını, birbirlerine geçiş süreçlerini ve etki-

leşimini inceledik. Hepsinin ayrı ayrı, yükseliş ve düşüş nedenlerini örnek-
leriyle gördük. 

Bundan sonra, kitabın ana konulardan birisini oluşturan Türk-İslam 
Sentezi’nin oluşum evrelerini değerlendireceğiz. İlk basamağımız ise şüphe-
siz, Orta Asya’daki Türklerin, İslamiyete geçiş öncesindeki “Şaman” inancı-
nı tanımak olacaktır.

Türklerin İlk Dinî Kültürü “Şamanizm” 

Orta Asya’daki Türkler, İslamiyeti kabullerinden önce, “Şamanizm” inancına 
sahiptiler. Yaklaşık 10. yüzyıla kadar Şamanizm, Türkler arasında en yaygın din ol-
muştur. Yapılan araştırmalar, Türk Şamanizmi ile İslamiyetin, inanç yapıları açı-
sından ilginç benzerlikler taşıdığını ortaya koymuştur. Şimdi özet olarak bunlara bir 
göz gezdirelim:

1) Her ikisi de “monoteist”, yani tek tanrılı dindir. İslam’daki “la ilahe illal-
lah” ile Türk düşüncesindeki “tengri teg tengri” arasında fark yoktur.

2) İki dinde de “ahiret” inancı vardır. İslamiyetteki “cennet, cehennem” kav-
ramlarının Şaman dinindeki karşılığı “aruun suyund ve tamu”dur.

3) İslam’daki, insanın doğumundan ölümüne kadar sağ ve sol omuzlarında du-
rup iyilik ve kötülüklerini yazan melekler, Şaman inancında da vardır. Sağ omuzda-
ki meleğe “Yayuçi”, soldakine “Körmes” denir.
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4) İslam’daki ölüm meleği “Azrail”, Şamanizmdeki “Erlik”in karşılığıdır.
5) İkisinde de ölen vücuttur, ruh ölümsüzdür.
6) “Sırat Köprüsü”, Şaman dininde de vardır. At kılından olan bu köprüden 

dönüş yoktur. Geçenler tamudan kurtulur, geçemeyenler ise oraya geri döner.
Daha çok sayıda benzerlik vardır ki aralarında bir iletişim olmuş mudur sorusu-

nu akla getirir. Olmuşsa hangisi hangisini etkilemiştir orası bilinmez.*
Kaynak
*Uludağ Sözlük, İslamiyet ile Şamanizm Arasındaki Benzerlikler

Laf “Şamanizm”den açılmışken, buraya, konu ile ilgili 27 Şubat 2015 ta-
rihli AYDINLIK gazetesinde okuduğum, Ethem Gönenç’in “Suyla Yolculuk” 
temalı kaleme aldığı bir makaleyi sıkıştırmayı doğru buldum.

Kitabi dinler öncesi doğa anlayışı nasıldı?

Suyla yolculuğumuzda; sevgili Timur Davletov (Şamanizm araştırmacısı) ve 
Nedim Acar (Taoizm araştırmacısı) yoldaşlığında geriye, milat öncesi yıllara doğru 
uzanıp, Türklerin ve Çinlilerin doğa betimlemeleriyle bir soluklanalım.

Şamanlıkta doğa: Türklerin “Şamanlık” inancına göre, evren üç katmandan 
oluşmaktadır. En üstteki katman “Kök Tengri” (mavi ya da gök), en alttaki “Yağız 
Yer” (Toprak Ana) olarak adlandırılmakta ve bu iki katmanın arasında, bitkiler ve 
hayvanlar âlemiyle birlikte insanlar yaşamaktadır. Evrenle sınırlı olan doğada; 
insan âleminde var olan “güzel ve çirkin”, “doğru ve yanlış”, “iyi ve kötü”, 
“inanan ve inanmayan”, “sevap ve günah”, “cennet ve cehennem” gibi 
kavramlar geçerli değildir, bunları, doğanın ritmi belirler. Çünkü doğa, 
insan gönüllü değildir, karıncayla sultana aynı şekilde davranır, rahmeti-
ni iyiden de kötüden de esirgemez, iyinin bahçesine de yağmur yağdırır, 
kötünün bahçesine de.

Günümüzde de hâlen varlığını sürdüren Şamanların tapınağı yoktur, onlar için 
tapınak, doğadır. Doğanın sınırı, evrenin sınırsızlığıyla sınırlıdır ve buna göre, in-
san her zaman, her yerde zaten tapınağın içindedir. Şamanlıkta, yazılı bir kutsal ki-
tap olmadığından, bunun tebligatçıları (peygamberler) ve misyonerleri (halifeler) 
de yoktur. Şamanlar iyi bilirler ki hiçbir kutsal kitap, hayatın tüm karmaşıklığını 
kucaklayamaz, metinleri statik olup yazıldıkları zamana aittir ve bunları değiştir-
mek de pek mümkün değildir. Yaşadıkça içi doldurulur, zamanla ortaya çıkan yeni 
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kavramları, değerleri, uyum ve uyumsuzlukları, tezatları bir arada içerir. Böylece 
Şamanlık, dinamizmini hiç kaybetmez, hep akar. 

Burada, “Şamanizm” ile ilgili iki görüşümü sizlerle paylaşmak isterim. 
İlki; Orta Asya’daki Türk atalarımızın benimsediği, doğayı özümsemiş ve 

iyi betimlemiş “Şamanizm” öğretisi veya dinini, bu kitabı kaleme alana ka-
dar neden yeterince inceleyip araştırmadığım için kendimden utandığımı ve 
bu nedenle “çuvaldızı” kendime batırdığımı söylemem.

İkincisi ise; doğa dostu “Şamanizm”e saygı ve hayranlık duyduğumu, 
burada ifade etmemdir. 

Türklerin İslamiyete Geçişi 

İslamiyet öncesi, Türkler ile Müslüman Arapların ilk karşılaşması, 7. yüzyılda, 
Halife Ömer döneminde gerçekleşmiştir. 723 yılında Hazar Türkleri, Müslüman 
Arapları yenilgiye uğratınca, büyük bir ordu ile Hazarların üzerine yürüyen 
Emeviler, Halife Hişam bin Abdülmelik döneminde Hazarları, Kafkasların do-
ğusuna kadar atmayı başardılar. 

750 yılında Emevi hanedanı yıkılıp İslam Devleti’nin başına Abbasi hanedanı 
geçince Türkler, bu yönetime sıcak baktılar ve Abbasi ordusunda önemli komutan-
lıklarda görev aldılar. Çin işgali altında bulunan Karluk Türkleri, Abbasilerden 
yardım talebinde bulundular. Çinlilere karşı 751 yılında yaptıkları ortak Talas 
Savaşı’nda galip geldiler. Bundan sonra İslamiyet, Türkler arasında yayılma-
ya başlamış, Karluk’tan sonra Oğuz Türkleri de İslamiyeti kabul etmiştir. İlk 
Müslüman Türk Devleti Karahanlılardan (840) sonra, Oğuzların devamı 
olan Büyük Selçuklu Devleti de (1038) İslamiyeti kabul etmiştir.*

Kaynak
*Vikipedi, Türklerin İslamiyete Girişi

11. ve 13. yüzyıllar arasında Anadolu’daki Türk 
Devletleri 

Türkler, 10. yüzyılda, küçük topluluklar hâlinde, Bizans İmparatorluğu’nun 
hâkimiyetinde bulunan Anadolu topraklarına akınlar yapmış ve bölük pör-
çük de olsa yerleşme imkânı bulmuşlardır. Ama en önemli geliş, Büyük 
Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i, 
Doğu Anadolu’daki Malazgirt Meydan Muharebesi’nde (1071) yenmesiy-
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le oluşmuştur. Böylece Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kollarından biri-
si olan Anadolu Selçuklu Devleti, medeniyetlerin beşiği olan bu kadim top-
raklarda hükümranlığına başlamıştır. 

Dokuzuncu yüzyılda Hazar Denizi’nin doğusundaki Maveraünnehir 
havzasında başlayan Türk-İslam Sentezi (birlikteliği), 10. yüzyılda Anadolu 
topraklarına yerleşmiş ve yaklaşık 10 asır süren yolculuğu günümüze kadar 
sürmüştür.

Buraya kadar, Türklerin, Müslümanlığı kabullendiklerinden önceki me-
deniyetleri, tüm özellikleriyle inceleyip değerlendirdik. 

Bundan sonra ise, çağlar bazında Türk-İslam Sentezi ile Batı medeniyeti-
ni kıyaslayarak incelemelerimizi sürdürecek ve âdeta keskin virajlarla dolu, 
taşlı topraklı bu zorlu ve meşakkatli yolu, sonuna, yani günümüze kadar bir-
likte takip edip yürüyeceğiz.

Anadolu Selçuklu Devleti 

1071 yılında Anadolu topraklarında yerleşmeyle başlayan serüven, İlhanlıların 
1308 yılında, son Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesut’u tahttan indirmesiyle son 
buldu. Bu süre zarfında devletin başına sırasıyla; Süleyman Şah (1077-1086), I. 
Kılıç Arslan (1092-1107), I. Mesut (1116-1155), II. Kılıç Arslan (1155-1192), 
I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1205-1211), I. İzzeddin Keykavus (1211-1220), I. 
Alaeddin Keykubad (1220-1237), II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) ve 
II. Mesut (1302-1308) gibi dirayetli hükümdarlar geçmiştir. Hemen hemen hepsi 
açık fikirli ve ileri görüşlüydü. Zamanın imkânlarına göre ülkeyi ve ülke insanını 
iyi yönetmiş, komşuları Bizanslılara karşı yaptıkları mücadeleleri, büyük bir oranda 
başarıyla sonuçlandırmışlardır. Devlet yapısı itibarıyla; Anadolu Selçukluları’nın 
toprakları, hanedanın mülküydü. Hükümdar genellikle, bu toprakları oğulları (me-
likler) arasında paylaştırırdı, sonraları sorun olunca, bu düzen kaldırıldı. Topraklar 
genel olarak üç bölüme ayrılıyordu. Bunlara dirlik, mülk ve vakıf deniyordu. 
Dirlikler, sultan tarafından asker yetiştiren ve besleyen Türkmen beylerine; mülkler, 
üstün hizmette bulunanlara ve vakıf arazileri de han, hamam, medrese, hastane gibi 
kurumların giderlerini karşılamak için kullanılıyordu. 

Anadolu Selçukluları döneminde, ülkenin hemen her yerinde, yoksul halka, öğ-
rencilere ve yolculara parasız yemek verilen imarethaneler yapılmıştı. 

Başlıca eğitim kurumları, başta Konya, Sivas, Tokat ve Amasya olmak üzere bir-
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çok şehirde kurulan medreselerdi. Darüşşifa denilen hastaneler, daha çok Divriği, 
Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Konya ve Kastamonu gibi kent merkezlerinde yo-
ğunlaşmışlardı. Kent ve kasabaları birbirine bağlayan ana yollar üzerinde han ve 
kervansaray denilen konaklama yerleri inşa edilmişti. Beyşehir’deki Eşrefoğlu 
Camii (1296), Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan en 
önemli örneklerden biridir. Konya’da Alaeddin Camii, Karatay Medresesi, 
İnce Minareli Medrese, Niğde’de Alaeddin Camii, Ankara’da Aslanhane 
Camii, Kayseri’de Huand Hatun Camii ve Külliyesi, Afyonkarahisar’da 
Ulu Camii, Erzurum’da Çifte Minareli Medrese, Sivas’ta Gök Medrese, 
Buriciye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese, Kırşehir’de Melik Gazi 
Kümbeti, Ahlat’ta Ulu Kümbet ve Çifte Kümbetler ile Nevşehir’de 
Tuzköy ve Kızılkaya Camiileri, diğer türde Nevşehir Kalesi ile Çankırı’da 
Taş Mescit, önemli mimari yapılardır. 

Anadolu Selçukluları, ticarete ve yol güvenliğine çok önem verdiler. Bu nedenle, 
Anadolu’da ticaret çok gelişti. Karadeniz ve Akdeniz’deki limanlar, önemli dış tica-
ret merkezleri hâline geldi. Dokumacılık ve demir, bakır, gümüş madenciliği geliş-
me gösterdi. 

Anadolu Selçukluları, özellikle II. Kılıç Arslan ve oğlu Rükneddin Süleyman de-
virlerinde, ilim ve sosyal yapı bakımından çok başarılı bir dönem geçirmiştir. Gerek 
bu sultanlar ve onları takip edenler, ilim bakımından Anadolu’yu bir cazibe merkezi 
hâline getirmiş, Urfa, Suriye, Irak ve İran taraflarından birçok âlim, filozof, edip ve 
sanatkâr davet ve himaye edilmiştir. 

Bu konuda ilginç bir örnek olarak; felsefi eserleriyle ünlü Şehabettin Sühreverdi 
isimli bir filozof, Anadolu’ya gelince, II. Kılıç Aslan’ın iltifatına mazhar olmuş, ken-
disinin mensup olduğu “İşrakiyun” felsefesini Anadolu’ya yaymasına müsaade 
edilmiş. Ama aynı zat, daha sonra, felsefi görüşünden dolayı Halep ulemasının ver-
diği “fetva” ile Selahaddin Eyyubi tarafından katledilmiştir. Burada Selçukiler ile 
Eyyubiler arasındaki anlayış farkı, tüm açıklığıyla görülmektedir. 

Selçuklu Devleti’nde, Fars ve Arap edebiyatının etkisiyle, edebiyat ve düşünce 
alanında da büyük gelişmeler oldu. Resmî dil Farsça olduğundan, hemen hemen bü-
tün eserler Farsça yayımlanmıştır. Necmeddin İshak, Muhyiddin İbn Arabi, 
Şeyh Sadreddin Konevi, Necmeddin Daye, Burhaneddin Tirmizi, Mevlâna 
Celaleddin Rumi, Sadeddin Fergani, Nasıri gibi bilgin, yazar ve şairler yetişti. 
Ayrıca siyaset konusundaki eserleriyle El-Zencani de unutulmamalıdır.*,**



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 81

Kaynaklar
*Büyük Osmanlı Tarihi I. Cilt, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu 

Selçukileri
**Vikipedi, Anadolu Selçuklu Devleti

Genel bir değerlendirme yapacak olursak; bu dört yüz yıllık dönemde, 
özellikle Anadolu Selçukluları zamanında Türk-İslam Sentezi’nin oldukça 
başarılı bir başlangıç ve gelişme süreci geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. 
Hükümdar ile halk arasındaki uyum, dayanışma ve halkın ihtiyaçlarına gös-
terilen ilgi, dikkat çekicidir. 

Yalnız, daha önce değerlendirdiğimiz İslam medeniyetinde olduğu gibi, 
bu dönemde de toplumda kadın olgusu ne yazık ki oldukça “silik” kal-
mış, pek adından bahsedilmemiş, genel anlamda “ataerkil” bir aile yapısı 
Selçuklu’ya da egemen olmuştur. 

Meydana getirilen mimari eserler tüm canlılığı ve sağlam yapılarıyla 
günümüze kadar korunmuştur. Sultanların bilim ve edebiyata verdiği de-
ğer ve âlimleri koruyup kollamaları sonucunda, komşu ülkelerden Arap, 
Acem (İranlı) ve Türk kökenli birçok bilim insanı, başta Konya olmak üze-
re Anadolu’nun birçok şehrine gelmiş ve değerli çalışmalar yapmışlar ve 
üretilen, özellikle dinsel ağırlıklı edebî birikim, daha sonra gelen Osmanlı 
İmparatorluğu’na aktarılmıştır. 

Özellikle Mevlâna Celaleddin Rumi’nin, ünlü eseri “Mesnevî”sine konu 
olan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm insanlığı kapsadığı, Tanrı ve insan 
sevgisi üzerine oluşturduğu küresel kültür, tüm zamanlara damgasını vur-
muş, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde oluşturulan “Mevlevihaneler” 
yoluyla, büyük kabul görmüştür. Günümüzde de global ilgi, artarak devam 
etmektedir.

Onuncu ve 13. yüzyıllar arasında İslamiyeti kabul edip Orta Asya’dan 
Küçük Asya’ya, yani Anadolu’ya yerleşen Türklerin geçirdikleri evreleri yu-
karıda özetledik. Şimdi ise, yine aynı dönemlerde Avrupa’nın ne gibi işler 
yaptığına bir göz atalım.
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7. BÖLÜM
10. VE 14. YÜZYILLAR ARASINDA 

AVRUPA 
(BATI MEDENİYETİ)

Türkler, Anadolu’da Bizanslılarla cebelleşirken, onları korumak ve 
kollamak amacıyla Roma’da oturan Papa, etrafında bulunan Katolik 

ağırlıklı Hristiyan âlemini, Anadolu ve Orta Doğu’da güçlü durumda bulu-
nan ve gücünü ve yayılımını gittikçe artıran İslam dünyasına karşı “Haçlı 
orduları” düzenleyip, üzerlerine gönderiyordu. Anılan yüzyıllar arasında, 
Avrupa’da yayılım sürecini hemen hemen tamamlamış olan Papa önderli-
ğindeki Hristiyan dünyası, Müslümanlarla sık sık yayılım odaklı üstünlük 
mücadelesi içindeydi. Ama o zamanlar kazanan taraf ise, Arapların başa-
rıyla İslamlaştırdığı Türkler, yani diğer bir deyişle, o çağların İslam dünyası 
oluyordu.

Bu dönemde Avrupa’da yaşanan en önemli değişiklik ise; Papalık kont-
rolünde olan Katolik din babalarının etkisiyle bilimselliğin dinselleşmesi dö-
nemi olan “skolastisizm”den kurtulma çabalarıdır. Şimdi, bu geçiş dönemi 
nasıl oluşmuş, görelim.

12. Yüzyıl Rönesansı ve Batı’nın Skolastisizmden 
Kurtuluşu

Bilim tarihi çalışmaları, her uygarlığın üç boyutu olduğunu ortaya koymuştur: 
Kendinden öncesi, kendisi ve kendinden sonrası. Uzun süre karanlıkta kalan 
Hristiyan Batı’nın, Modern Dönem’den başlayarak kazandığı gelişmişliğin de bir 
kendinden öncesinin olduğu açıktır. Bu kendinden öncesi, 8. ve 12. yüzyıllar arası-
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nı oluşturan zaman diliminde, entelektüel kültürün bilim ve felsefe gibi yüksek nite-
likli alanlarında önemli başarılar sergilemiş ve bu bağlamda insanlığın gelişmesinde 
temel rol oynamış pek çok bilgin ve düşünür yetiştirmiş olan İslam uygarlığıdır. 

Aynı dönemde Batı’da gözde olan ise, daha çok, ansiklopedik nitelikli bilgile-
rin yer aldığı çalışmalardı. Batı âdeta akıldan, bilimden ve doğadan uzaklaşmıştı. 
Düşünce tarihine “Skolastik Dönem” olarak geçmiş olan bu dönemin en belirgin 
özelliği, Hristiyan dininin dogmaları ile Helen felsefesini uzlaştırma çabasıdır. Bu 
çaba, tasımsal (çıkarıma dayalı) bir akıl yürütmeye dayanır. Duygu ve kanıda sağ-
lam ve tartışmasız olan, kuşkusuz ki kutsal kitabın öğretileridir ve bundan dolayı 
da skolastik, öğretmek ve öğrenmek için işlenmiş, sistemleştirilmiş olan bir teoloji-
den (din bilimi) başka bir şey değildir. Dolayısıyla da skolastiğin yöntem bakımın-
dan yapmak istediği, aklı, vahyin doğrularına uygulayarak, inanç konularını kavra-
nır yapmak ve vahye karşı akıl yönünde ileri sürülmüş itirazları karşılayabilmektir. 
Bunun için yapılması gereken, temellendirmek ve çürütmektir; yeni bir şey bulmak 
değil. Böylece 12. yüzyıla gelindiğinde İslam uygarlığının sahip olduğu olağanüstü 
başarı, doğal olarak, Batı’nın ilgisini çekmeye başladı ve Arapça yazılmış yapıtların 
Latinceye çevrilmesiyle ilgi son buldu. Başlatılan çeviri etkinliği sonucunda İslam 
dünyasında gerçekleştirilen bilimsel birikimin önemli bir bölümü Latinceye kazandı-
rılmıştı. Elde edilen bu bilgiler, gelecek üç yüz yıllık dönemde bütünüyle özümsendi 
ve ardından özgün yapıtlar verilmeye başlandı. Böylece Müslüman entelektüeller, 
yapıtlarıyla, bilimsel düşünce geleneğinin Avrupa’da yeniden canlanmasını sağla-
mış oldu.

Batı’da Bilim Geleneğinin Yeniden Doğuşu (12. Yüzyıl)

Cebir: İslam dünyasında cebir, gelişmiş bir bilim kimliği kazanmıştı. Bu geliş-
miş disiplini Bathlı Adelard (1080-1152), Sevillalı John (öl. 1130) ve Chesterli 
Robert (12. yüzyılın ilk yarısı), çevirileri ile Batı’ya aktardı. 

Geometri: İslam dünyasında ayrıntılı bir şekilde irdelenen Eukleides geomet-
risi, Arapçadan Latinceye Bathlı Adelard tarafından çevrildi.

Astronomi: Müslüman astronomlar Cabir ibn Eflas (MS 1160’lar) 
ile Magripli astronom Bitruci (öl. 1204), Antik Çağ’ın en büyük astrono-
mu Ptolemaios’un (MS 150’ler) Almagest’ini düzeltme çabası içindeyken, 
Batı’dakiler, Cremonalı Gerard (1114-1187) gibi astronomlar ise, daha onu ancak 
anlamaya çalışıyorlardı. 
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Tıp: Tıpta da durum aynıydı. İlk önce İslam dünyasından edindikleri tıbbı anla-
maya çalışıyorlardı. Salerno, en önemli merkezdi.

13. Yüzyıl

Birçok bakımdan ilginç gelişmelerin gözlendiği bir dönemdir. İslam dünyasında 
okutulması ve öğretilmesi asla yasaklanmayan ve bilgisine saygı gösterildiğini be-
lirtmek için muallim-i evvel diye taltif edilen Aristoteles’in düşüncelerinin oku-
tulması, bazı yönlerden Hristiyanlar arasında hoş karşılanmadı. İlginçtir ki huzur-
suzluğun çatışmaya dönmemesi için, bu yüzyılın başlarında Paris’te bir konsey top-
landı ve Aristoteles’in fiziğinin ve metafiziğinin okutulması yasaklandı.

Astronomi: Batı’da yapılan çalışmaların tamamı, İslam dünyasında yapılan çe-
virilerden ibarettir. İslam dünyasında ise parlak dönem bitmesine karşın, bu yüzyıl-
da kurulan Meraga Gözlemevi’nde (1259) hâlâ çalışmalar yapılıyordu. Buranın 
geniş bir astronom kadrosu, zengin bir kütüphanesi ve mükemmel bir alet koleksi-
yonu vardı.

Trigonometri: Bu alanda da İslam dünyasında katkı yapılmaya devam edilir-
ken, Batı, bu bilgileri aktarmakla yetiniyordu. Örneğin 1229’da Marrakusi, ardın-
dan da Nasıreddin-i Tusi (1201-1274), ilk kez bağımsız trigonometri kitapları 
yazıyordu.

Optik: Bu konu bütünüyle Müslüman bilginlerin tekelindeydi. Elden ele do-
laşan tek çalışma İbn el-Heysem’in (965-1039) “Kitab el-Menazır”ın Latince 
çevirisiydi.

14. Yüzyıl

Bu yüzyıl, Batı’nın, yaklaşık iki yüzyıl boyunca yaptığı çeviri etkinliğinden edin-
diği bilgilerle, kendi bilimsel çalışma geleneğini başlatmaya hazırlandığı bir yüzyıl-
dı. Kilise otoritesi yıkılmak üzereydi. Bilimsel ve akılcı görüşler ne kadar lanetlenir-
se lanetlensin, alttan alta devam ediyordu. Aristoteles’in düşünceleri, ilk önceleri 
inancı desteklemekte kullanılıyordu. Zamanla inancın akılla ispatlanamayaca-
ğı, hatta inancı zayıflatacağı anlaşıldı. Bu kavrayış Batı’ya kurtuluş yolunu 
açtı. Yavaş yavaş bilimsel çalışmalara başlandı. Önceki yüzyıllarda yapılan çeviri-
ler, matematik, astronomi ve fizik alanında Batı’ya, gerekli malzemeyi sağlamıştı.

İngiltere’de Merton Okulu, 1325-1350 yılları arasında temelde Grek-İslam 
çalışmalarına dayansa da Batı’da ilk önemli matematik ve fizik çalışmalarının ya-
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pıldığı merkez oldu. Bu dönemdeki hekimler de bundan önceki yüzyıllarda oldu-
ğu gibi, İslam dünyasındaki çalışmaların etkisi altında kalmıştır. Ayrıca Galen ve 
Hipokrat’ın çevirileri de Batı tıp tarihinde önemli bir adım oluşturmuştu. Tıp ala-
nında bu yüzyılın en önemli doktoru Fransız Guy de Chauliac’tır (öl. 1386), cer-
rahi konusundaki kitabı, 16. yüzyıla kadar kullanılmıştır.

Bu yüzyılın ikinci yarısının en önemli matematikçisi ve fizikçisi, Nicole 
Oresme’dir (1328-1382). Yerin durağanlığı düşüncesine karşı çıkmıştır. Bu dö-
nemde ünlü yazar Dante de (1265-1321) bir astronom olarak görüşler ileri sür-
müştür. Ünlü yapıtı “İlahî Komedya”da betimlediği (tarif ettiği) evren tasarı-
mını, Fergani’nin “Cevami el-İlm el-Nücum ve el-Harekat el- Semaviyye” 
(Astronominin Özeti ve Göksel Hareketlerin İlkeleri) adlı kitabından 
türetmiştir.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Şubat 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 12. 

Yüzyıl Rönesans’ı Batı’nın Skolastisizmden Kurtuluşu

On iki ila on dördüncü yüzyıllar arasında Batı medeniyetinin, âdeta 
İslam dünyasına sırtını dayadığını, yukarıda net olarak görmekteyiz. Çünkü 
Hristiyan din adamlarının tahakkümü altında bulunan ve eli kolu bağlı olan 
Avrupa, arayış içindeydi ve bu cendereden kendine çıkış yolu arıyordu. 
Sonunda buldu da…

Skolastisizmden Kurtuluş

Özgün bilimsel başarılar, parlak uygarlık dönemlerinin sönmeyen meşaleleridir 
ve her ulus, bu meşalelerle hem şimdisini hem de geleceğini aydınlatır. Böyle par-
lak dönemlerden biri olan Klasik Dönem İslam dünyası da etkin olduğu zaman di-
limini aydınlattığı gibi, geleceğin Batı dünyasını aydınlatmayı da başarmıştır. Bu 
aydınlanma o kadar güçlüdür ki düşünce tarihinde söz konusu edilen Rönesans, 
Aydınlanma ve Modern Dönemlerin tümünü kapsayacak çapta ve büyüklüktedir. 
Açıkça anlaşılabilmesi için, somut birkaç örnek vermek gerekir.

Dönemin seçkin bilim insanlarından İbn el-Heysem, bilimsel çalışmadan ne 
anladığını ve ne anlaşılması gerektiğini, “Işık Üzerine” adlı makalesinin girişinde 
şöyle betimler:
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“Işık nedir, sorusunun araştırılması, doğabilimlerine aittir; ancak ‘ışık 
nasıl yayılır?’ sorusu, ışığın doğrular boyunca yayılıyor olması nedeniy-
le, matematiksel bilimlerin bilgisini gerektirir. Benzer şekilde ‘ışık ne-
dir?’ sorusu, doğabilimlerine ait olurken, form ve görünüşlerinin incelen-
mesi ise, matematiksel bilimlere aittir. Işığın nüfuz edebildiği nesnelerde 
de durum aynıdır. ‘Saydamlık nedir?’ sorusu, doğabilimlerinin konusunu 
oluştururken, ‘ışık, saydam nesnelerde nasıl yayılır?’ sorusu ise, matema-
tik bilimlerinin konusuna girer.”

Gerçekten de ister ışık olguları olsun, isterse diğer doğal olgular olsun, tümü bu-
gün de matematik aracılığıyla betimlenmekte ve açıklanmaktadır. Öyle ki 17. yüz-
yılda Galileo’nun (1564-1642), 18. yüzyılda Newton’un (1642-1726), serbest 
düşme ve fırlatma hareketlerini betimlemekte bu yaklaşımı kullandığı bilinmektedir. 
Bu başarı, bütünüyle İslam dünyasından yapılan çevirilerden edinilmiştir. 

İbn el-Heysem’in, bilimsel açıklamada ve kanıtlamada matematiğin, daha doğ-
ru bir anlatımla geometrinin taşıdığı önemi yeterli ve gerekli bir biçimde kavradı-
ğının diğer bir örneği ise, bilim dünyasına armağan ettiği “hızlar dörtgeni” tek-
niğidir. İbn el-Heysem, bu tekniği, ışık ışınlarının aynalarda yansıması durumun-
da ortaya çıkan açıların eşitliğinin nedensel açıklamalarını yapmakta kullanmıştır. 

Tıp alanında seçkin bir yere sahip olan İbn-i Sina’nın şöhreti, İslam dünyası 
ile sınırlı değildir. Kendisi Avrupa’da da çok önemli bir konuma sahiptir. Bu alan-
da vermiş olduğu yapıtı, asırlar boyunca üniversitelerde ders kitabı olarak okutul-
muştur. 13. yüzyıldan itibaren İbn-i Sina’nın “Tıp Kanunu”, İtalya’da büyük 
kabul görmüş ve önce Bologna, sonra Padua’daki yükseköğrenim kurumlarında 
okutulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 14. yüzyıldan başlayarak sonraki iki yüzyıl 
boyunca İtalya’da, Tıp Kanunu’nun, özellikle tıbbın temel problemlerinden ve ana-
tomiden söz eden birinci bölümü, 11 bilim insanı tarafından ayrı ayrı yorumlan-
mış, üzerine ekler yazılmıştır. 14. yüzyılda Montpellier, Bologna, Padua ve Paris 
Üniversitelerinde, 15. yüzyılda ise Leipzig ve Tübingen Üniversitelerinde ders kita-
bı olarak okutulmuştur. 

Skolastisizmin kıskacından kurtulmayı amaçlayan Batı, İbn-i Sina’yı, sadece tıp 
çalışmalarında değil, aynı zamanda doğa felsefesi alanındaki düşünceleriyle de al-
mış ve benimsemiştir. Bunun en güzel örneğini, İbn-i Sina’nın bilimsel bilgi tanı-
mında görmek mümkündür. Ona göre, bilimsel bilgi, bir şeyin nedenini veren bilgi-
dir. Dolayısıyla nedensellik ilkesi, bilim için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu 
gerçekten hareketle İbn-i Sina, “nedenli şeylerin varlığının kendilerinden 
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önce gelen şeylerle varlık bakımından ilgili olduğunu, çünkü nedenin so-
nuç için varlığını olumlamadıkça, akılda mutlak nedenin varlığı ve bir ne-
den olduğu fikri teşekkül etmez” sonucuna ulaşmıştır.

Bu açıklamalarıyla, nedensellik ilkesine farklı bir yaklaşımda bulunan İbn-i 
Sina, daha sonra Modern Dönem’de, Davit Hume’un (1711-1776), nedensellik 
ilkesine yönelttiği tarzda bir eleştiri yönelterek: “Duyular bize yalnızca bir ar-
dışıklığı verir. İki şeyin art arda gelmesi ise birinin, diğerinin sebebi olu-
şunu zorunlu kılmaz. Duyu ve deneyimin sunduğu verilerin çokluğu ne-
deniyle nefsin ikna olması kesinlik bildirmez, kesinlik ancak, çoğunlukla 
gerçekleşen şeylerin, doğal ve seçimli olduğunu bilmekle olanaklı olur.” 
demektedir. Bu, gerçekten çok güzel bir anlatımdır ve Hume’un, “nedenselliğin, 
olayların art arda gelmesi sonucunda oluşan alışkanlıktan başka bir şey 
olmadığını” belirten açıklamasını çağrıştırmaktadır. 

Bu anlatım ise, ünlü bir başka filozof John Stuart Mill’in (1806-1873) neden-
sellik açıklamasını anımsatmaktadır. Mill, ünlü mantık ve yöntembilim çalışması 
olan A System of Logic ( Mantık Sistemi, 1843) adlı eserinde, evrendeki ilişki-
leri “aynı andalık” ve “ardışıklık” olmak üzere iki tür olarak sınıflamış ve ardı-
şıklık ilişkisinin, doğadaki nedenselliğe götürecek olan ilişki tipi olduğunu belirtmiş-
tir. Kökeninde İbn-i Sina olan, iki anlatım arasındaki olağanüstü benzerlik, konuyu 
yeterince açıklamaktadır.

İbn-i Sina’nın Batı’yı aydınlatmadaki etkinliği bunlarla da sınırlı değildir. 
Modern Dönem’de Batı’da ortaya çıkan bilim anlayışının temellerini attığı da yine 
çalışmalarının ayrıntılarında dikkat çekmektedir:

“Şu hâlde bu ilim (metafizik), varlığın hâllerini ve onun kısımları ve 
türleri konumundaki şeyleri inceler. İnceleme sürecinde doğa ilminin ko-
nusunun ortaya çıktığı bir özelleşmeye ulaştığında ise, özelleşmiş varlı-
ğı doğa ilmine (fizik); matematiğin konusunun ortaya çıktığı bir özelleş-
meye ulaştığında, o varlığı matematiğe teslim eder.” Bu tümceler, 16. ve 17. 
yüzyıllarda çokça işlenmiş olan bilimler sınıflandırmasına kaynaklık yapmış görün-
mektedir. Bu yapı, Francis Bacon’un (1561-1626) bilim ve bilgi anlayışının bütü-
nüyle aynısıdır. Buna karşılık Rene Descartes’in (1596-1650), bilimler sınıflama-
sının da ilk örneğini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Bacon’a göre bilimsel bir 
araştırma, uygun bir şekilde düzenlenmiş bir önermeler piramidinin tabanından te-
pesine adım adım, tümevarım yoluyla yükselmektedir. Burada söz konusu olan pira-
midi Bacon, tabanda doğa tarihinin, onun üzerinde fiziğin ve en üstte de metafiziğin 
yer aldığı bir piramit şeklinde düşünür.
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Descartes ise, Bacon’un tikelden (kısmiden) tümele (bütüne) doğru yürüyüşü-
nü baş aşağı çevirmekten başka bir şey yapmamıştır. En genel olduğunu varsaydığı 
“ego cogito ergo sum sive existo”, yani “ben ki düşünüyorum öyleyse ol-
maktayım ya da varım” önermesinden çıkarım yoluyla, tekillerin bilgisinin elde 
edildiği bir önermeler düzenini esas almıştır. Her iki açıklamanın da İbn-i Sina’nın 
bilgi ve bilim anlayışından kaynaklandığı, çok açık olarak görülmektedir. 

Bütün bu anlatımların belki de en güzel yanı, artık bu etkileşimin gizlenmemesi, 
inkâr edilmemesidir. Ünlü filozof Rocer Bacon’un (1214-1294) şu sözleri, oldukça 
dikkat çekicidir:

“İlahî hikmet, İbranilerle başlamış, oradan Yunanlılara, oradan da İbn-i 
Sina’nın öncülüğünde Araplara geçmiştir. Bu üç milletin kullandığı üç dil 
(İbranice-Grekçe-Arapça), insanlığın sahip olduğu üç büyük kültür dili-
dir. Zira evrensel kültür, Hz. İbrahim ile başlayıp Aristoteles ile devam 
etmekte ve İbn-i Sina ile son bulmaktadır. Latinceye gelince, bu dilde, 
önemli felsefi fikirlerin ifade edilmesi mümkün olmadığı gibi, Latinler 
arasında felsefe asla gelişme imkânı bulamamıştır. Latin dünyası yaratıcı 
olmadığı için, Latinlerde, düşünme yeteneği de yoktur. Bu sebeple, özgün 
bir Latin uygarlığı bulunmamaktadır. Öyleyse Latinlerin, evrensel düşün-
cede yerleri yoktur. Onların arasından ne bir peygamber çıkmıştır ne de 
Aristoteles ve İbn-i Sina gibi bir filozof.”

Burada belirtildiği üzere, evrensel kültürün, İbn-i Sina ile sona erdiğini söylemek 
kolay olmamakla birlikte, modern Batı uygarlığının temel düşünce içeriklerinin, 12. 
yüzyıldan başlayarak İslam dünyasında yapılan çevirilerle gerçekleştiğini söylemek, 
apaçık bir gerçekliği ifade etmektir.

Ayrıca Roger Bacon’un, bu denli yüceltmesine karşın, etkilendiği tek düşünür 
İbn-i Sina değildir. Ünlü filozof Farabi’nin, boşluğun olanaklı olup olmadığını sor-
guladığı “Boşluk Üzerine” adlı makalesinde dile getirdiği, “hava ile su arasın-
da komşuluk ilişkisi vardır” düşüncesinden de etkilenmiş ve “doğadaki bütün 
nesneler birbirinin devamıdır ve doğa, boşluktan sakınır” biçimine dönüş-
türerek genelleştirmiştir.

Bacon’un bu değerlendirmesi, İbn-i Sina’nın Batı kültürünün oluşumunda bı-
raktığı derin izleri ortaya koymaktadır. Bu etkinin, yalnızca Bacon ile sınırlı ol-
madığı da anlaşılmıştır. Orta Çağ Hristiyan düşüncesinin kurucusu olan Büyük 
Albert de (Albertus Magnus, 1193-1280) İbn-i Sina’nın görüşlerinin etkisi al-
tında kalarak onun, “sudür anlayışı” (olma, meydana gelme anlayışı) ile 
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Saint Augustine’in “işrak görüşü”nü (manevi sezgicilik görüşü) uzlaştır-
maya çalışmıştır. Saint Thomas (1225-1274) ise, İbn-i Sina’yı üstat olarak kabul 
ederek, yapıtlarında sık sık ona atıfta bulunmuştur.

Batı’nın, skolastisizmden kurtuluşunu sağlayan bir diğer kaynak da matema-
tikçi, gökbilimci, filozof, hekim ve şair Ömer Hayyam’dır (1048-1131).

Dörtlükleriyle (rubaileriyle), her dönemde adından söz edilen Ömer 
Hayyam’ın, “Makalat fi el-Cebr ve el-Mukabele” isimli kitabı, cebrin gelişme-
sine büyük katkı yapmıştır. Ömer Hayyam, Semerkant’ta cebir çalışırken, denklem-
de bilinmeyen sayılara, “şey” diyormuş. Bu sözcük, Endülüs’te, İspanyolca yapıtla-
ra önce “xey” şeklinde sonra da “x” harfine dönüşerek yerleşmiş. Ömer Hayyam’ın, 
taban açıları dik, kenarları eşit olan bir dörtgende, dörtgenin geriye kalan iki açısı 
hakkında üç hipotez ileri sürerek gerçekleştirdiği yaklaşım ise, 18. yüzyılda İtalyan 
matematikçi Girolamo Saccheri (1667-1733) tarafından tekrarlanmıştır. Daha 
doğrusu, Ömer Hayyam’ın dörtgenini kullanmıştır.

Ömer Hayyam’ın bir diğer katkısı da cebiri geometriye uygulama konusunda ol-
muştur. Koni kesitleri öğretisinin koordinat sistemleri üzerinde bilimsel çalışmalar 
yapmıştır.* 

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Şubat 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir 12. Yüzyıl 

Rönesans’ı Batı’nın Skolastisizmden Kurtuluşu
    
Yukarıda, Ömer Hayyam’ın şair yönünden de bahsetmiştik. Onun edebî 

eserleri, özellikle dörtlükleri, yani rubaileri, zamanımızda bile tüm dünya-
da ilgi ve beğeni ile okunmaktadır. Aşağıda, bu değerli bilim insanı ve şairin 
birkaç dörtlüğüne yer vermek istedim. 

Okuyunca; 11. yüzyılda, İslamiyeti iki yüzyıl kadar önce kabul etmiş olan 
İran’da, değerli olanlarının yanında, çıkar ve riya peşinde koşan bazı hacı ho-
calar hakkındaki dörtlüklere ve zamanımızdan sekiz asır önceki düşünme ve 
ifade özgürlüğünün boyutlarına şahit olacaksınız. Bugünün Türkiye’sinde 
düşünürlerimiz, siyasilerimiz, bilim insanlarımız, yazar ve şairlerimiz, aca-
ba ne kadar özgürler! 

Müslümanlar olarak birçok yerde, bazen camilerimizde diğer dinleri, 
özellikle Hristiyanlığı ve Museviliği, birçok hataları ve yanlışları şeklinde-
ki (tek taraflı) değerlendirmelerimizle (hoşgörüsüzce) tenkit ediyor ve bazen 
de acımasızca kötülüyoruz. Ama laf dönüp dolaşıp kendimize gelince, ma-
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şallah toz kondurmuyor, hiçbir tenkide veya karşıt görüşe tahammül göste-
remiyoruz. Sonra da kendimizi haklı buluyor veya haklı bulunmamızı baş-
kalarından bekliyor veya başkalarına dayatıyoruz. 

Ömer Hayyam’ın, cennetteki ödül şarap ve hurilerle ilgili bir dörtlüğü-
nü (beğenelim veya beğenmeyelim) internet ortamında paylaşan dünyaca 
ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gel-
medi. Mahkeme mahkeme dolaşıyor garibim. Adaletimiz hem ceza verip 
hem de ertelemek gibi bir kılıf arıyor da… Kendisinden (suçlu gibi) ulu orta 
bir özür bekleniyor işte… 

Not: Konu ile ilgili 28 Kasım 2014 tarihli HÜRRİYET gazetesinin beşinci 
sayfasında bir yazı okudum. Bilgi için aktarıyorum:

Yargıtay Başsavcılığı, SAY’a beraat istedi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Piyanist Fazıl Say’a Twitter’daki mesajı ne-
deniyle verilen hapis cezasının bozulmasını ve beraatine karar verilmesini istedi.

Fazıl Say, hakkında, attığı tweet nedeniyle açılan davada, “halkın bir kesiminin 
benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 10 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı (sanki bir babanın, çocuğuna; “bir 
daha yaramazlık yapma, yaparsan kulağını çekerim ha” demesi gibi). Temyiz 
yolunun kapanması üzerine Say’ın avukatı, İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi, hük-
mün açıklanmasının geri bırakılması kararını iptal ederek, Say’ın yeniden yargı-
lanmasına hükmetti. Bunun üzerine yeniden yargılamada Say, 10 ay hapis cezası-
na çarptırıldı ve cezası ertelendi. Say hakkında iki yıllık denetim süresi belirlenme-
siyle temyiz yolu da açıldı. Say’ın avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dos-
ya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Savcılığın tebliğinde, Say hakkın-
daki kararın bozulması ve beraatine karar verilmesi istendi. Tebliğnamenin bağla-
yıcı niteliği bulunmuyor. Say ile ilgili son kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesi verecek. 
(Bekleyip sonucu göreceğiz.) 

İşte şimdi, kendime batırdığım “çuvaldızı” size uzatıyor ve değerlendir-
meyi, siz değerli okurlarıma bırakıyorum. 
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Sizler için Ömer Hayyam’dan üç rubai seçtim.

İçin temiz olmadıktan sonra
Hacı hoca olmuşsun, kaç para!
Hırka, tespih, post, seccade güzel:
Ama Tanrı kanar mı bunlara?

Sen sofusun, hep dinden dem vurursun;
Bana da sapık, dinsiz, der durursun.
Peki, ben ne görünüyorsam oyum:
Ya sen? Ne görünüyorsan o musun?

Beni özene bezene yaratan kim? Sen
Ne yapacağımı da yazmışsın önceden
Demek günah işleten de sensin bana
O zaman nedir o cennet cehennem.
Kim senin yasanı çiğnemedi ki söyle?*

Kaynak
*Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ÖMER HAYYAM Dörtlükler-

Rubailer, Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu
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8. BÖLÜM
BATI’DA BİLİM                                           

GELENEĞİNİN DOĞUŞU 
OXFORD VE PARİS ÇEVRELERİ

On üçüncü yüzyılın başlarında, Latinceye çevrilen Arapça ve Grekçe bilim 
ve düşün yapıtlarının kazandırdığı ivmeyle, Avrupa’da bilim geleneği ye-

niden doğdu ve giderek tırmanışa geçti. Erken Orta Çağ döneminin katedral okul-
larının yerini alan ve kıtanın her yanında sayıları hızla artan üniversiteler ise, 
bilimsel gelişmenin merkezleri oldu. İlk kurulanlardan biri, İtalya’daki Bologna 
Üniversitesi’ydi (1088). Onu Fransa’da Paris (1150), İngiltere’de Oxford 
(1167), İspanya’da Palenzia (1178), İtalya’da Reggio (1188), Vicenza (1204), 
İngiltere’de Cambridge (1209), İspanya’da Salamanca (1218) ve İtalya’da 
Padua (1222) kurulan ilk 10 üniversite ile İtalya’da Salerno Tıp Okulu’nun 
(1173) yeniden açılması izledi. İlerleyen yıllarda 10 üniversite daha kuruldu. 14. 
yüzyılda 25, 15. yüzyılda 35 üniversite daha… 1500 yılına gelindiğinde, Avrupa’da 
80 üniversite olmuştu. Böylece üniversiteler, Avrupa’da 12. yüzyılın başlarında 
Grek-İslam biliminin ilk kez edinilmesiyle başlayan muazzam düşünsel canlanma-
nın merkezleri oldu.

Bologna Üniversitesi, hukuk ve tıp alanında, Paris Üniversitesi mantıkta ve tan-
rı biliminde, Oxford ise felsefede ve doğabilimlerinde öne çıktı.

Oxford Üniversitesi’nde eğitim gören ve daha sonra aynı üniversitenin rektörlü-
ğüne atanan ünlü bilim insanı Robert Grosseteste (1168-1253), başta doğabilim-
leri olmak üzere, mantık, felsefe, fizik, matematik, optik gibi birçok alanda bilimsel 
çalışmalar yaptı ve düşünceleriyle, kendinden sonra Roger Bacon, John Pecham, 
John Duns Scotus, John Dumbleton gibi birçok Oxford Üniversitesi’nin 
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genç araştırmacılarına örnek oldu. Grosseteste’nin başlattığı bilim geleneğini ba-
şarıyla izleyenlerden birisi de Albertus Magnus’tur (1193-1276). Onun, bilim 
dünyasına katkıları ise, botanik ve yaşam bilimleri alanlarında olmuştur. Oxford 
Üniversitesi’nde yetişen ve Grosseteste’nin izleyicileri arasında en ünlüsü olan ise 
Roger Bacon’dur (1220-1292). Bacon, doğa felsefesine ve matematiğe olan ilgisini, 
Oxford’da öğrenim gördüğü sırada edinmiştir. Bacon, zamanının bilgi birikimini, 
eleştiri süzgecinden geçirmiştir. Bu çabası sonucunda, bilgi birikiminin büyük bir 
kısmının yanlış olduğunu görmüştür. Bu durum, kafasında şu sonucun oluşmasına 
yol açmıştır. İnsanları bunca yanlışa iten şey nedir? Bacon bunu araştırmış 
ve kendince bazı nedenler bulmuştur. Ona göre, insanları yanlışa iten en 
önemli nedenler şunlardır: Otoritelere (özellikle dinî) bağlılık, eleştirel 
düşünmenin yokluğu, insanların doğaya yönelmelerini ve yaklaşımlarını 
belirleyecek doğru bir yöntemin olmaması.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Mart 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Batı’da 

Bilim Geleneğinin Doğuşu, Oxford ve Paris Çevreleri

Oxford konusunu incelerken aklıma gelen, İbrahim Tatlıses’in, seneler 
önce söylediği bir söz vardı, sizle paylaşmak istedim. Bir televizyon sohbe-
tinde Tatlıses’e, neden okumadığı sorulur, o da: “Urfa’da Oxford vardı da 
biz mi okumadık?” der…

Grosseteste’nin, İngiltere Oxford’da başlattığı bilimsel çalışma hareketine, Paris 
Üniversitesi’ndeki izleyicileri de katıldı. Böylece, bir yandan Aristoteles’in bilim ve 
düşün yapıtları yeniden anlaşılır ve yorumlanırken, bir yandan da İslam dünyasın-
dan kazanılmış bilgiler yardımıyla, geleneksel bilim konularına yeni yaklaşımlar ge-
tirilmeye çalışılıyordu. Oxford’da olduğu gibi, Paris Üniversitesi’ndeki çalışmalar 
da büyük ölçüde, o günkü anlamıyla doğa felsefesi, yani fizik ağırlıklıydı. Değişim ve 
devinim, en çok ele alınan konulardı.

13. yüzyılda Oxford’da başlatılan yeni doğa, yeni evren ve yeni insan an-
layışına yönelik çalışmalara önemli bir katkı da Paris Üniversitesi bilginlerinden 
geldi. Parisli bilim insanlarının da öncelikli gündemini, doğaya ilişkin yeni ve doğ-
ru bilgilerin üretilmesi oluşturuyordu. Özellikle Oxford Üniversitesi’nin Merton 
Koleji’nde yapılan doğa felsefesi çalışmaları, doğayı anlamanın iyi bir yolu olarak 
algılanıyordu. Böyle bir kabulden hareket eden 13. yüzyılın önemli bilim insanla-
rından Jordanus Nemorarius (1225-1260), doğa felsefesinin önemli bir kısmını 
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oluşturan ve günümüzde statik denilen alana yönelen ve katkı yapan ilk Parisli 
bilgin oldu. Ayrıca 1328 ve 1340 yıllarında iki kez Paris Üniversitesi rektörlüğü de 
yapan Jean Buridan (1295-1358), önemli bir Aristoteles yorumcusudur. Fizik bi-
limine yaptığı en önemli katkı ise, İbn-i Sina’nın (987-1039) “zorunlu hareket” 
(el-meyl el-kasri) betimlemesini yeniden ifade etmesidir. Aslında “kasri meyil” de-
yimi, daha önce Latinceye “inclinatio violenta” (hız eğimi) olarak çevrilmişti. Bu 
ifadeyi Buritan, “etkileyici itim gücü” (impetus impressus) şeklinde çevirerek, mo-
dern fiziğin momentumuyla aynı olan kütle ve hızın ürünü olarak tanımlamıştır. 
Düşüncelerinin ayrıntısı bütünüyle İbn-i Sina’ya ait olan Buridan, fırlatılan bir cis-
min hareketinin sürekliliğini, ilk hareketi sağlayan güce bağlar ve engelleyen karşı 
bir güçle karşılaşmadığı sürece hareketin sonsuza kadar süreceğini söyler. 

Fizik konusunda bir diğer bilgin ise, Nicole Oresme’dir (1320-1382). 
Astronomi konusundaki çalışmalarıyla Levi ben Gerson (1288-1344) ve 
Freiburglu Theodoric de (1250-1311) önemli bilim insanları arasında yer 
almaktadır.* 

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Nisan 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Batı’da 

Bilim Geleneğinin Doğuşu, Oxford ve Paris Çevreleri

12. yüzyılda başlayıp 14. yüzyıla kadar süren 300 yıllık bir geçiş sürecin-
de Avrupa medeniyeti, kara dönem dedikleri “skolastik” anlayıştan, Grek-
İslam medeniyetlerinin bilimsellik ışığını fark etmiş, eserleri Latinceye ter-
cüme etmiş, çağının üniversitelerini peş peşe kurarak, uzak kaldığı bilimi 
tekrar kucaklamış ve aydınlığa yönelmiştir. 

Bu değişim, görüldüğü gibi, tabii ki pek kolay olmamış, Hristiyan dini-
nin dogmalarıyla ciddi bir mücadele sürecinden geçilmek mecburiyetinde 
kalınmıştır.

Peki, bahsi geçen bu süreçte biz Türkler, Anadolu’ya yerleşen Selçuklu 
Devleti’nin dağılmasından sonra neler yapmışız? Kendimizi Batı medeniye-
tiyle karşılaştıracak olursak acaba artı veya eksi ne gibi farklılıklar oluşmuş? 
Şimdi gelin birlikte, bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. 
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9. BÖLÜM
14. YÜZYILDA ANADOLU’DA OS-
MANLI BEYLİĞİ’NİN KURULUŞU

Anadolu Selçuklu Devleti, 1308 yılında, acımasız Moğol istilalarına 
daha fazla direnç gösteremeyip yıkılarak, tarih sahnesini terk etti. 

Anadolu tamamıyla Moğol İlhanlı İmparatorluğu’nun kontrolüne geçti 
ama Selçuklu yerine Anadolu Beylikleri kuruldu (21 adet). Bunlardan baş-
ka Bizans sınırı yakınlarına kurulan uç beylikleri de vardı. 

İşte bu uç beyliklerinin en küçüğü, Eskişehir-Sakarya-Söğüt dolaylarına 
yerleşmiş, daha sonra dünya tarihinde Osmanlı İmparatorluğu adıyla anıla-
cak olan Osmanlı Beyliği idi. 

Osmanlı Beyliği

Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey, Kayı boyundan gelen Oğuz aşiretlerinin 
ittifakıyla, 1299 yılında Bilecik’in Söğüt kasabası dolaylarında, kendi adıyla anılan 
Osmanlı Beyliği’ni ilan etti ve başına geçti. O civarın çok tanınmış, bilgeliği ile 
ün yapmış, İslam ilahiyatçısı, din bilgini Şeyh Edebali’nin kızı ile evlilik yaptı. 
Edebali, zamanında, ünlü düşünürler Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli 
gibi bilgelerin toplantılarına katılmış, sohbeti dinlenilen, sözü özü doğru bir bilge 
idi.

Burada Şeyh Edebali’den bahsetmemin amacı; onun, damadı ve kurduğu 
beyliğe baş olan Osman Gazi’ye yaptığı tarihî öğüdüdür. 

Edebali der ki:
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; gö-

nül almak sana… Suçlamak bize; katlanmak sana… Âcizlik, yanılgı bize; 
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hoş görmek sana… Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmaz-
lıklar bize; adalet sana… Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağış-
lama sana…Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana…Üşengeçlik 
bize; uyarmak, gayretlendirmek sana yakışır.*

Kaynak
*Vikipedi, Şeyh Edebali 
 
Lütfen yukarıdaki öğüdü bir daha ama sindirerek, tekrar okuyun. Bana 

göre bu öğüdün, TBMM’nin ana girişine, bir daha asla silinmeyecek şekilde 
kazılarak yazılması yararlı olurdu. Dikkatlice değerlendirdiğimizde, günü-
müz siyasilerinin ve tabii ki bizlerin, o öğütlere ne kadar ihtiyacımız olduğu 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Osmanlı Beyliği, ahi bilgeler kararıyla Osman Gazi’nin (yaşlılığın-
dan dolayı) oğlu Orhan Bey’e devredildikten sonra, komşuları İznik Rum 
İmparatorluğu ve Bizanslılarla yapılan savaşlar sonucunda Bursa’nın fethe-
dilmesiyle (1326) bir devlet yapısına büründü ve adı Osmanlı Devleti ola-
rak tarih sahnesinde yerini aldı. Çok özet olarak Orhan Bey’i (1324-1362), 
Sultan I. Murad Hüdavendigâr (1362-1389), Sultan Yıldırım Bayezid (1389-
1402), Çelebi Sultan Mehmed (1402-1421), Sultan II. Murad, Fatih Sultan 
Mehmed (1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512) takip ettiler. 
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10. BÖLÜM
RÖNESANS DÖNEMİNDE 

AVRUPA’DA BİLİM

Rönesans, dünya bilim tarihinde, insanlığın karşılaştığı birkaç önemli zaman 
diliminden birisidir. Bu dönemin daha belirgin bir şekilde gündemde tutul-

masının nedeni ise, ortaya çıkan gelişmelerin, diğer zaman dilimlerindeki gelişme-
lere göre, insanın gündelik yaşamını düşünsel, dinsel ve estetik açılardan çok daha 
fazla etkilemiş olmasıdır. Rönesans’ı kabaca, Orta Çağ ile Modern Çağ arasında ge-
çen zaman olarak tanımlayabiliriz. Ancak, Orta Çağ birdenbire sona ermediği gibi 
Modern Çağ da aynı şekilde başlamadı. Ayrıca, Orta Çağ’ın sona erişi ve Modern 
Çağ’ın başlangıcı, her ülkede aynı şekilde yaşanmadı. Hiçbir dönem ne bütün ülke-
ler için ne de bir ülkenin tümü için geçerlidir. Çünkü belirli bir zamanda yaşayan 
insanlar, birbirlerinin düşüncesel çağdaşları değildir. 

Bizim çağdaşlarımızdan bir kısmı, Rönesans’a bile yetişememiştir ve hâlâ Orta 
Çağ’da yaşamaktadır; hatta diğer bir kısmı ise henüz o kadar bile ilerleyememiştir 
ve neredeyse Taş Devri’ni yaşamaktadır. Teknolojik gelişmenin bu kadar ürkütücü 
oluşunun nedeni de bu eşitsizliklerdir. 

Türk halk kahramanı Köroğlu (16. yüzyıl), “tüfek icat oldu, mertlik bozul-
du” diyerek, eşitsizliğin yarattığı kaygıyı dile getirirken, günümüzde bu kaygı, de-
rin bir ruhsal sıkıntıya dönüşmüştür. Bugün, barbar olan insanların eline bir kitle 
imha silahının geçmesi fikrinin ürkütücü olması bundandır.

Rönesans, diğer bütün özelliklerinin yanı sıra, Orta Çağ’ın düşünsel yapısına bir 
başkaldırıdır. Orta Çağ’ın karakteristik özelliklerinden biri, yeniliklere karşı duyu-
lan korkuydu. Rönesans, yeniliklere karşı daha hoşgörülü olmuştur. Bilim alanında 
yapılan yenilikler ise devrim niteliğindedir. Tarihte hiçbir şey, bilimsel bilginin geli-
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şimi kadar çağ açıcı olmamıştır; her türlü toplumsal gelişimin kökeninde bilim bulu-
nur. Rönesans döneminin bilim insanı, yeni bir bakış değil, yeni bir oluşum ortaya 
koymuştur. Bu yüzden, bilimde ortaya çıkan yeniliklere, “yeniden doğuş”tan da 
öte “gerçek doğuş” demek gerekir.*

Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Temmuz 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

Rönesans Döneminde Bilim

Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Evren, Yeni Bir İnsan

Rönesans döneminin önemli gelişmelerinden biri, Dünya’nın coğrafi keşfidir. 
Coğrafi keşiflerin bu dönemde ortaya çıkmasının nedeni de yukarıda değinilen yeni-
liklere duyulan ilgidir. Denizci Henri’nin başlattığı keşif hareketi, Bartholomeu 
Dias (1451-1500), Kristof Kolomb (1451-1506), Vasco da Gama (1469-1524), 
Amerigo Vespucci (1454-1512) ve Ferdinand Magellan (1480-1521) tarafın-
dan sürdürülmüştür. Bu dönemde, bilinen Dünya yüzeyi, iki katına çıkmıştır ve bu 
keşifler sonucunda arktik bölgeler, çöller, tropik dünya, yeni iklimler ve doğanın yeni 
yüzleri ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunlara karşın belki de Dünya hakkında ortaya çıkan en temel yenilik, bü-
tün Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca dinsel, düşünsel ve fiziksel olarak merkezî bir 
konumda bulunmasına karşın, Rönesans’ın, geleneksel olan her şeyi bir kenara bı-
rakma tutkusunun bir sonucu olarak Dünya’nın, evrenin merkezinden uzaklaştırıl-
masıdır. Dünya, Antik Çağ’da, sağduyuya dayanılarak, her şeyin merkezine yerleş-
tirilmişti. Çünkü gündelik yaşamın akışı içinde insanlar, düşen veya bırakılan nes-
nelerin, sürekli Dünya’nın merkezine doğru, yani yere doğru gittiğini ve Güneş’in 
her gün doğup battığını gözlemlemekteydi. Yinelenen gözlemler, ister istemez in-
sanların; Dünya’nın, evrenin merkezinde olması gerektiğini düşünmesine neden ol-
muştu. Antik Çağ’ın büyük doğa filozofu Aristoteles’in açıklamaları, bu hususun 
anlaşılmasını kolaylaştırır ve der ki: İnsan, benzer birkaç durumu gözlemlediğin-
de genellemeye gidebilir. Dolayısıyla uzun yıllar Güneş’in günlük hareketlerini ve 
nesnelerin sürekli merkeze doğru düşmesini gözlemleyen insan, bu gözlemlerinden, 
Dünya’nın, evrenin merkezinde ve durağan olduğu düşüncesine ulaşmıştır.

Antik Çağ’da geliştirilen sağduyu temelli bu düşünce, Orta Çağ’da büsbütün 
başka kaygılarla yinelenmiş ve Dünya, merkezî konumunda bırakılmıştı. Buna 
göre Dünya, evrenin merkezindedir; çünkü Tanrı’nın yaratma amacı olan insan, 
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Dünya’nın üzerindedir. Böylece Antik Çağ’da tamamen gözlem ve deneyime dayalı 
olarak kurgulanan Dünya’nın konumu, Orta Çağ’da, teolojik (dinsel) bir gerekçeye 
dayandırılmıştır. 

Bu kavrayış, yeniyi bulmak üzere harekete geçmiş olan Rönesans’ın, Dünya’nın, 
evrenin merkezinde olmadığını ve herhangi bir gök cismi olmaktan öte derin bir 
anlamının da bulunmadığını ileri sürmesiyle bütünüyle değişime uğramıştır. Bu 
değişimin mimarı, kendisi de bir teolog (din adamı) olan Mikolaj Kopernik’tir 
(1473-1543).

Kopernik’ten bahsetmişken, onla ilgili günümüze ait BİLİM VE TEKNİK 
mecmuasında yayımlanan bilimsel bir çalışmayı, aktüel açıdan size aktar-
mak istiyorum:

Kilisede Bulunan Kemikler Kopernik’e mi Ait?

1543 yılında 70 yaşında ölen, ünlü astronom Mikolaj Kopernik’e ait olduğu ile-
ri sürülen mezarlıktaki mezarından elde edilen veriler, 7 Kasım 2005’te kamuoyu-
na sunuldu. Kazıyı yapanlar, Varşova’ya kemikleri gönderirken kime ait olabileceği 
hakkında ipucu vermedi. Ama yeniden yüz yapılandırma çalışmaları sonrası ilginç 
bir şey ortaya çıktı. Bir kaşının üstünde yara izi olan ve burnunun da kırık olduğu 
anlaşılan bu kişinin yüzü, Kopernik’in, 1500’lü yıllardaki portresine çok benziyor-
du. Bunu ispatlamak için, Kopernik’in amcasının mezarı açıldı. DNA çalışmaları, 
kimin kim olduğunu gün yüzüne çıkardı. 2008 yılında Kopernik’in kitaplarının bi-
rinin arasından alınan saç teli ve bu iskeletten elde edilen veriler, kilisedeki mezarın 
Kopernik’e ait olduğunu ispatladı. Adli tıpta son yılların popüler konusu olan SNP 
(tek nükleotid polimorfizmi) analizleri ile iskeletin HERC2 geninin, CC genotipinde 
olduğunun bulunması da ilginçti. Bu genetik yapı, mavi gözlü kişilerde daha sık gö-
rülür. Nitekim Kopernik de açık mavi gözlüydü.*

Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Mart 2014, Sayfa 66, Doç. Dr. Kadir Demircan, Kilisede 

Bulunan Kemikler Kopernik’e mi Ait?

Kopernik, 1543 yılında yayımladığı “Gök Kürelerinin Döngüsel Hareketi” 
adlı kitapta, aslında Güneş merkezli evren modelini yeniden gündeme getirmekten 
daha fazlasını yapmamıştı. Bu modelin temel ilkeleri ve dayandırıldığı mantıksal çı-
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karımlar, Antik Çağ’da Sisamlı Aristarkhos (MÖ 310-230) tarafından ileri sü-
rülmüştü. Bu nedenle, Kopernik’in eserinin devrimci bir yapısı yoktu. Ancak 18 
yüzyıl göz ardı edilen Aristarkhos’un kuramını yeniden ileri sürmesi, tekrar değil 
de âdeta yeniden yaratma etkisi gösterdi. Güneş yeniden evrenin merkezine yerleşti-
rilmiş ve Dünya, bir gezegen konumuna indirgenmiş oldu.

Kopernik, sistemin gereksinim duyduğu hesaplamalarda, Joachim 
Rhaeticus’tan (1514-1574) yardım almış, gözlem temeli neredeyse yok denecek ka-
dar az olan evren modelini, yeninin kolaylıkla kabul edilebildiği Rönesans sırasın-
da geliştirebilmiştir. Zayıf kurgusuna karşın, bu modelin, Danimarka Kralı II. 
Friedrich’in dikkatini çekmesi ise, tamamen bir tesadüftür. Kral, emrindeki soy-
lulardan biri olan Tycho Brahe’ye (1546-1601), hakikati belirleme görevi vermiş, 
Brahe de hakikatin ancak dakik gözlem yapmakla bulunacağını belirterek, Kral’dan 
bir ada ve yüklü bir maddi destek alarak, Hven Adası’nda, Batı’nın o zamana kadar 
görmediği büyüklükte ve yetkinlikte bir gözlemevi inşa ettirmiştir. Bununla birlikte 
yer merkezli evren modelinin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla yaptığı gözlemle-
rin, beklediğinin aksine Güneş merkezli evren modelini desteklemesi, kafasının büs-
bütün karışmasına yol açmış, sonuçta yer merkezli evren modeli ile Güneş merkez-
li evren modelinin ortak noktalarını birleştiren yer-Güneş merkezli evren modelini 
önermiştir. Bu model de Antik Çağ’da Herakleides (MÖ 390-310) tarafından za-
ten ileri sürülmüştü. Dolayısıyla Kopernik’in, sadece varsayım düzleminde kalan 
görüşlerinin kabul edilebilir hâle gelebilmesi için, bazı düzeltmelerin yapılmasına 
gerek vardı. Bunu yapacak olan da gezegen yörüngelerinin daire değil, elips olduğu-
nu belirleyen Johann Kepler’di. 

Johann Kepler (1571-1630)

Kepler yasaları

1. Yer de dâhil olmak üzere bütün gezegenler, odaklarının birinde Güneş’in bu-
lunduğu bir elips üzerinde dolanır.

2. Güneş’i gezegene bağlayan doğru parçası, eşit sürede eşit alan tarar.
3. Gezegenlerin periyodlarının karelerinin Güneş’e olan uzaklıklarının küplerine 

oranı birbirine eşittir. 

Kepler’in çalışmaları, aslında salt matematiğe veya geometriye dayanıyordu ve 
fizik temelinden yoksundu. Yörüngelerin daire değil elips olduğunu bulması, geze-
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gen hareketlerinde gözlemlenen, bazen merkeze yakınlaşma, bazen uzaklaşma gibi 
düzensizlikleri çözmüştü, ama temel sorun, bütünüyle toprak ve su gibi ağır un-
surlardan meydana geldiği kabul edilen Dünya’nın, fiziksel olarak nasıl hareket et-
tiğiydi. Bu konuda ne yazık ki Kepler’in yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü fizik bil-
miyordu. Bu nedenle, gezegen yörüngelerinin neden elips olduğunu açıklamak için, 
Güneş’ten çıktığını ileri sürdüğü merkezî bir güçten (anima motrix) söz etmekle ye-
tindi. Aşağıda açıklandığı üzere, aslında sorun, Rönesans dönemindeki fiziğin ye-
tersizliğinden kaynaklanmaktaydı. Bu dönemde fizikte gerçekleşen değişiklikler, di-
ğer alanlarda olanlar kadar radikal değildi. Orta Çağ’da mekanik ile ilgili fikirlerin 
gelişimini, büyük ölçüde Simon Stevin (1548-1620) gerçekleştirmiş, ancak istatis-
tik ve hidrostatik alanında birkaç fikir ortaya atmaktan öte bir şey de yapamamıştı. 
Fizikteki asıl gelişmeler, daha sonra ortaya çıkacak, Kopernik’in başlattığı yeni ast-
ronominin fizik temeli, Galileo Galilei (1564-1642) tarafından geliştirilecek ve bir 
yüzyıl sonra Isaac Newton (1642-1727) tarafından tamamlanacaktır.*

Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Temmuz 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

Rönesans Döneminde Bilim, Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Evren, Yeni Bir İnsan

Galileo demişken, Rönesans’a âdeta damgasını vurmuş, modern bilimin 
önderlerinden olan bu büyük dehayı tanımadan geçmek, büyük bir eksiklik 
olur.

Galileo Galilei (1564-1642)

Modern bilimin kurucularından biri olarak görülen Galileo Galilei, 5 Şubat 
1564’te, İtalya’nın Pisa kentinde doğdu. 1581’de Pisa Üniversitesi’ne kaydolan 
Galileo, asıl amacı tıp okumak olmasına karşın, matematiğe yoğun bir ilgi duydu ve 
sonunda Marki Guido Ubaldo del Monti’nin aracılığıyla, aynı üniversitenin mate-
matik kürsüsüne okutman olarak atandı (1585). Matematiğe olan tutkusu, astrono-
mi ve fiziğe olan yaklaşımını da etkiledi ve çalışmaları sonucunda kendisinden önce 
Aristoteles felsefesinin bir kolu olarak görülen fizik; matematiksel ve deneysel bir 
bilim hâline geldi. Pisa’da bulunduğu dönemde, “Hareket Üzerine” (De Motu, 
1590) adlı kitabını hazırladı. Bundan sonra, Aristoteles felsefesini reddeden görüşler 
geliştirmeye koyulan Galileo, bu görüşlerinden dolayı ağır eleştirilere uğradı ve so-
nunda, matematik profesörü olarak görev yapacağı Padua Üniversitesi’ne geçmek 
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zorunda kaldı. Burada kısa sürede tanınan Galileo, matematik ve fizikten sonra bi-
limsel ilgi alanları arasına astronomi ve hidrostatiği de ekledi. 

Bu dönemde, kendi geliştirdiği teleskopuyla yaptığı gözlemlerin sonuçlarını top-
ladığı Yıldız Habercisi (Sidereus Nuncius, 1610) adlı kitabını yazdı. Galileo, dü-
şünceleriyle, gözlemleriyle gökyüzünün sabit, değişmez ve Dünya’nın da bütün 
hareketin merkezi olduğunu varsayan kilise onaylı Aristotelesçi dünya görüşüne 
aykırı düştü. Günümüzde de geçerli olan Güneş merkezli sistemin doğruluğunu, 
Dünya’nın, altı (Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn) Güneş uydusun-
dan biri olduğunu savundu. Kilise tarafından uyarılan Galileo, Tuscano grandükü-
nün baş matematikçisi olarak Floransa’da bulunduğu sıralarda, Papa VIII. Urban’ın 
karşı çıkmasına rağmen, “İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog” (Dialogo 
Sopra i due Massimi Sistemi del Mondo, Ptolemaico e Copernicano, 1632) adlı kita-
bını yayımladı. Bu kitabında, Kopernik sisteminin doğruluğunu göstermek için bir 
dizi kanıt geliştirmiş olması nedeniyle, Papa VIII. Urban tarafından engizisyona 
gönderildi.

Galileo, 1633’te, bu kitapta ileri sürdüğü fikirlerini geri aldığını belirtmesine 
karşın, göz hapsine mahkûm olmaktan ve bilimsel yayın yapmama cezası almaktan 
kurtulamadı. Galileo, mahkûmiyeti boyunca da boş durmayarak “İki Yeni Bilim 
Üzerine Konuşma” (Discorsi e Demostrazioni Mathimaticea Intorno a due Nouve 
Scienze Attenenti alla Mechanica, 1638) adlı kitabını yazdı ve dostlarının yardı-
mıyla Leyden’de yayımlayarak, Aristoteles fiziğinin tutarsızlığını göstermekten geri 
kalmadı. Galileo, 8 Ocak 1642 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Galileo’nun, modern bilime üç önemli katkısı oldu;
1. Doğanın matematik yapıda olduğunu ileri sürerek, yeni bir bilim anlayışını 

ortaya koydu.
2. Teleskopla gökyüzünü gözlemleyerek, evrenin gerçek yapısının anlaşılmasını
sağladı.
3. Eylemsizlik ilkesini ortaya koyarak, fizik biliminin önünü açtı.*
Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Eylül 2010 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Galileo 

ve Modern Bilim
 
Rönesans’ın sonlarına doğru, William Gilbert’in (1544-1603), o zamana ka-

dar manyetizma hakkında geliştirilmiş görüşleri derlediği “Mıknatıs Üzerine” 
(1600) adlı çalışması, Kepler’e, elips yörüngeleri yeniden açıklayabileceğini düşün-
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dürdü ve bu kez, Güneş’i de gezegenleri de birer mıknatıs kabul eden bir açıklama 
geliştirdi. Buna göre Güneş, bir mıknatıstır. İki kutbu vardır, eksi kutbu dıştadır, 
artı kutbu ise Güneş’in içindedir. Gezegenler de birer mıknatıstır. Bir gezegen ile 
Güneş’in aynı kutupları karşı karşıya geldiğinde Güneş, gezegeni itecek, farklı ku-
tupları karşı karşıya geldiğinde de çekecektir. Böylece gezegenler, Güneş’in çevresin-
de elips çizecektir. Güneş’ten çıktığını kabul ettiği merkezî güce göre, bu biraz daha 
kabul edilebilir bir düşünce gibi görünse de Kepler’in bu açıklaması da dönemin bi-
lim topluluklarınca kabul edilmedi.

Bu dönemde kimyanın durumu ise çok daha karışıktı. Çünkü fiziksel olaylara iliş-
kin süreçler, kimyasal olanları içermiyordu, ancak, kimya içerisindeki temel fikirle-
rin bilimsel olanlarıyla olmayanların birbirinden ayrılıp tanımlanması daha güçtü. 
Özellikle değersiz madenlerden altın ve gümüş elde edilebileceği gibi asılsız söylen-
celerin etkin olduğu simya, kimyayı gölgelemekteydi. Asıl ilginç olan ise, her türlü 
yeniyi öne çıkarmayı amaç edinmesine karşın, Rönesans’ın, simyayı yenilgiye uğ-
ratmaması, aksine simyanın, bu dönemde altın çağını yaşamış olmasıdır.

Her yeniden doğuş, kendini eğitim alanında da belli etmek zorundadır. Çünkü 
devrimi taşıyacak olan, yeni nesillerdir ve onlara devrimi anlatmanın yolu da eğitim-
dir. Bu kural, yeni bir bilimsel kuram geliştirildiğinde de geçerlidir. Yeni kuramın 
öğretilebilmesi için, eğitimin bir parçası hâline getirilmesi zorunludur. Rönesans 
ile birlikte insanlar, yeni duygular ve düşünceler içine girdiğinden, eğitimlerini de 
kendi ruhsal değişimlerine denk düşecek şekilde değiştirmek durumundaydı. Çünkü 
yeni pedagojik (eğitim bilimi) fikirler, belli ölçüde kalıcı bir eğitim sistemine dâhil 
edilmedikçe başarıya ulaşamazdı. Bu nedenle, yeni kültürel yapıyı bireylere kazan-
dıracak eğitim kurumlarının açılması ve sayılarının hızla artırılması gerekiyordu. 
Rönesans döneminde de böyle yapıldı. 

Başlangıçta Ortak Hayatın Kardeşliği Tarikatı, Kuzeybatı Avrupa’da çok 
sayıda okul açmıştı. 15. yüzyılın ortalarına doğru okul sayısı 150’yi geçti. Cusa 
Kardinali Nicolas (1401-1464) ve Roterdamlı Erasmus (1466-1536), bu okul-
larda yetişmişti. 16. yüzyılın ikinci yarısında, bunların yerini, ünlü rasyonalist 
(usçu) filozof Rene Descartes’ın da (1596-1650) okuduğu Cizvit Kolejleri aldı. 
Giderek halka açık okul sistemi gelişti ve bugünkü ilkokullar oluşturuldu. Bu sis-
temin fikir babası ve kurucusu, Philip Melanchton’dur (1497-1560).

Rönesans döneminde, yeni insanı yaratmak için gerekli olan tek aracın eğitim ol-
duğu, açıkça kavranmıştı. Bu konuya Erasmus şöyle dikkat çekmekteydi: “İnanın 
bana, insanlar doğmaz, imal edilir.” Bu tümcede dikkat çeken yön, insanın dö-
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nüştürülebilir bir doğasının olduğunun kabul edilmesidir. Buna göre insan, doğa-
nın (iyi veya kötü) her türlüsüne dönüşebilir, zira hangi özelliği tercih ediyorsa, o 
özelliğe ulaşma gücüyle donatılmıştır. Bu dönemde insanın doğası hakkında ileri sü-
rülen bu iyimserlik, ister istemez eğitime önem verilmesine yol açmıştır. Buna göre; 
“insan doğası kutsaldır, ancak kapasitesinin en yüksek seviyeye gelebil-
mesi için, beslenmeye ihtiyacı vardır”. Bu noktada, eğitim ile uygarlık arasın-
daki bağ, açıkça ortaya çıkar. Uygarlık, aslında bir bilgi sorunudur ve uygarlık ya-
ratan bilgiye sahip olamamak, uygarlaşamamanın da temel nedenidir. Dolayısıyla 
uygarlaşma, bireylerin büyük düşünebilmelerinin ve özgürleşmelerinin yollarını aç-
mak demektir. Bunun için de bireylerin zihinlerini, uygarlık yaratan bilgiyle donat-
mak gerekir.*

Kaynak 
*Bilim ve Teknik, Temmuz 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

Rönesans Döneminde Bilim, Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Evren, Yeni Bir İnsan

Yeni Bilgi Teknolojileri

Tarihin her döneminde, devre dışı kalmayan tek teknoloji, “savaş teknolojisi”-
dir. Rönesans’ın büyük sanatçısı Leonardo da Vinci (1452-1519) bile, bu konuya 
ilgi göstermekten geri durmamıştı. Bununla birlikte, Rönesans’ın en büyük bu-
luşu “matbaa”dır. Matbaanın geliştirilmiş olmasının, kültürün yayılması açısın-
dan ne kadar önemli olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Matbaa ile bilgi sadece 
yayılmamış, aynı zamanda standartlaşmıştır. El yazması her eser, pek çok açıdan 
özgündü ancak, çoğaltılması sonucunda eserde ciddi eksiklikler veya fazlalıklar olu-
şuyordu. Bu da aynı eseri okuyan iki kişinin, farklı bilgiler edinmesine, yani bilgide 
standartlaşmanın olmamasına yol açıyordu. Matbaa ilk kez tek seferde, birbirinin 
aynı olan yüzlerce kopyanın yayımlanmasına olanak tanıyordu. Artık belli bir kita-
bın belli bir sayfasına atıfta bulunmak, dipnot olarak göstermek (daha önce hiç olma-
dığı kadar) mümkün olmuştu. Bir üniversitedeki bilim insanının herhangi bir esere 
yaptığı bir atıf, artık bir başka üniversitedeki meslektaşı tarafından kontrol edilebi-
lir hâle gelmişti. Bu şekilde gerçekleşen bir “denetleme”nin, ilerlemenin sürekliliği 
açısından hayati bir önemi vardır. Çünkü ilerleme, önceden atılan her adımın doğru 
atılmış olmasına bağlıdır ve bu denetleme artık kıyas kabul etmez ölçüde kolaylaş-
mıştı. Matbaa, 15. yüzyılın ortalarında Almanya’da, Johannes Gutenberg 
(1398-1468) tarafından geliştirildi ve ilk baskı gerçekleştirildi.
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Matbaayla aynı dönemlerde “gravür” sanatı da zenginleşti. Ağaç oymacılığı ve 
bakır levhalar grafik alanına, matbaanın yazı alanına yaptığı katkının tam olarak 
aynısını sağladı. Sanat ürünleri yaygınlaşmaya ve standartlaşmaya başladı. Bu iki 
buluş, yani baskı ve gravür, bilginin gelişiminde çok büyük önem taşır. Baskı, ma-
tematiksel ve astronomi ile ilgili tabloların, gravür ise bitkiler, hayvanlar, anatomi 
ya da cerrahi ile ilgili detayların, kimyasal araç gereçlerin, kitaplara çizim ve resim 
olarak girmesine olanak sağladı.* 

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Temmuz 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

Rönesans Döneminde Bilim, Yeni Bilgi Teknolojileri

İnsan Bedeninin Yeniden Keşfi ve Yeni Tıp

Evreni, dünyayı ve insanın dünyadaki konumunu yeniden belirleyen Rönesans, 
şimdi, insanın fiziksel olarak da yeniden keşfedilmesine yönelmişti. Anatomi ve fiz-
yoloji çalışmaları çok artmıştı. Yeni anatomi, Leonardo da Vinci ve Andreas 
Vesalius (1514-1563) tarafından kuruldu. Leonardo, kapsamlı diseksiyon (organ-
dan parça alma) çalışmaları yapmış bir sanatçıydı ve bu bilgisini, çizdiği anatomi re-
simlerine de yansıtmaktan geri durmamıştı. İnsan anatomisine ilişkin bilgilerin, an-
cak insan bedeni üzerine yapılan çalışmalarla elde edilebileceğini savunan Vesalius 
ise, 1543 yılında, bir anda şöhrete ulaşan ve yeni bir dönemin başlangıcına işaret 
eden “Fabrica”yı yayımlamıştır. Tarihe dikkat edelim, 1543, hem yeni astronomi-
nin hem de yeni anatominin başladığı yıldır. Dolayısıyla 1543, Rönesans’ın altın 
yıllarından biri olmuştur.

Tıp çalışmaları sadece anatomiyle de sınırlı değildi. Dönemin önemli hekimle-
rinden ve iatrokimyanın (kimyanın tıbba uygulanmış şekli) kurucusu İsviçreli 
Paracelsus (1493-1541), zihinsel hastalıklarla ilgili çalışmalar yaptı. Ayrıca, ma-
dencilerin yakalandıkları hastalıklarla ilgili araştırmaları da meslek ya da endüstri 
hastalıkları konusundaki ilk çalışmalar kabul edilebilir.

Bir diğer hekim, Girolamo Fracastoro (1478-1553) ise, hastalıkların bulaşması 
konusuna yöneldi ve yaptığı çalışmalarla, bulaşmanın, hastalıklı bir insandan sağ-
lam bir insana, kendi kendilerini çoğaltma yeteneğine sahip küçük varlıkların akta-
rılması ile gerçekleştiğini ortaya koydu. Ambroise Pare (1510-1590) ise bir cerrah-
tı ve cerrahi konusuna birçok katkı yaptı.

Aşağıdaki satırlar, Rönesans’ın, aynı zamanda yeni hastalıkların da ortaya çık-
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tığı bir dönem olduğunu gösteriyor. 1348-1352 yıllarında ortaya çıkan ve nüfusun 
dörtte birinin ölümüne neden olan vebanın ardından, Rönesans bu kez de frengiy-
le uğraşmak zorunda kaldı. Frengi, 1495’te Yeni Dünya’da tamamen yeni bir has-
talık olarak ortaya çıktı. Çünkü 1495’e kadarki Yunan, İslam ve Latin belgelerinde, 
bu hastalığın belirtilerine yönelik bir anlatım ve frengiyi destekleyen hiçbir hastalık 
tanımlaması yoktu. 15. yüzyılda frengi çok arttı ve Avrupalılar, bu hastalığa tama-
men hazırlıksız yakalandı. İlacı da Kuzey Amerika yerlilerinin, kendi dillerinde gu-
aican dedikleri bir bitkiydi.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Temmuz 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

Rönesans Döneminde Bilim, İnsan Bedeninin Yeniden Keşfi ve Yeni Tıp 

Yeni Matematik, Yeni Botanik, Yeni Zooloji

15. ve 16. yüzyılların şaşırtıcı verimliliği, özellikle trigonometri ve cebir ile ilgi-
lidir. Trigonometri, Regiomontanus (1436-1476) ve Bartholomaeus Pitiscus 
(1563-1613); cebir ise, Scipione del Ferro (1465-1526), Nicola Tartaglia (1499-
1557) ve Lodovice Ferrari’nin (1522-1565) çabalarıyla geliştirildi. Geliştirilen iş-
lem simgeleri, bugünküne benzer denklemlerin yazımına olanak verdi, böylelikle, 
denklem kuramları oluşturulabildi. Burada, özellikle üçüncü dereceden denklemle-
rin çözümü için bir yöntem bulan ve balistik biliminin kurucusu olan Tartaglia’yı 
anmak gerekir. Bu dönemde matematik, en üst noktasına, Rafael Bombelli (1526-
1572), François Viete (1540-1603) ve Simon Stevin tarafından ulaştırıldı ve on-
dalık kesirler, ağırlıklar ve ölçüler geliştirildi.

Matematiğe olan ilgi sonucunda perspektif gelişti ve perspektif kuralları, çizim 
ile resme uygulandı. Böylece mimari ile matematiğin, fizik ile mühendisliğin yakın 
ilişkisi görüldü. Sonuçta mimarlar ve ressamlar, yeni geometrik perspektif hakkında 
daha fazla bilgiye gereksinim duydu ve bu gereksinim de doğrudan optik bilgisinin 
ve onun temel konuları olan ışık, gölge ve renk hakkında araştırmaların hızla artma-
sına ve gelişmesine yol açtı.

Eski çağların büyük botanik kitaplarının bazı baskıları mevcuttu, ancak bun-
lar resimli değildi. Bitkilerin tanımları, doğru olsalar bile kafa karıştırıcıydı; çünkü 
bunlar, Batı Avrupa’dan farklı bir bitki varlığına aitti. Bu durumda, bitki tanımla-
ma işine yeniden girişilmesi gerekti. “Botaniğin öncüleri” olarak adlandırılan bir 
grup bilim insanı, yeni bitkilerin çizimli anlatımını yaptı. O zamanlar botanik, tıp 
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öğreniminin temel bir parçasını oluşturuyordu ve bitki resimlerinin kullanılması, 
doğrudan gözlem gereksinimini artırdı. Artık bitkileri görüp onlara dokunmak iste-
ği hâkimdi. Böylece tıp okullarına botanik bahçeleri eklendi ve yeni botanik doğdu.

Bitkiler gibi hayvanlar da Rönesans döneminde heyecanla incelendi. Doğa tari-
hi öğrencileri, bilinen coğrafyadaki pek çok hayvan çeşidini hâlihazırda biliyordu. 
Ancak coğrafi keşifler sonucunda yeni ülkelerin keşfedilmesiyle birlikte, bilinen hay-
vanlara, çok farklı ve yeni hayvan türleri eklendi. Bu gelişme, seyahat eden, doğa 
düşkünü bilimsel araştırmacılardan oluşan yeni bir bilim insanı türünün ortaya 
çıkmasına yol açtı. İlk günlerin hırslı maceracılarının yerini, bilgi peşinde koşan in-
sanlar almıştı. Bu insanlar, sadece uzak diyarlardaki bitki ve hayvan çeşitlerini öğ-
renmekle kalmadı, giderek kendi ülkelerinin hayvan ve bitki çeşitliliğini de yeniden 
tanımlama gereksinimi duydu. Böylece her ülke, kendi doğasında görülen tüm hayat 
türlerinin daha iyi öğrenilmesi için araştırmalar başlattı.

Rönesans döneminde bilgi öylesine artmış ve çeşitlenmişti ki giderek, bu bilgile-
rin derli toplu bir şekilde ve özet olarak anlatılacağı “ansiklopedi yazarlığı” or-
taya çıktı. Bu yazarlardan biri olan Conrad Gesner (1516-1565), beş ciltlik bir 
“Hayvanlar Tarihi”, Ulisse Aldrovandi (1522-1605) ise 14 ciltlik bir “Doğa 
Tarihi” yazdı.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Temmuz 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, 

Rönesans Döneminde Bilim, Yeni Matematik Yeni Botanik Yeni Zooloji

Rönesans dönemini biraz detaylı incelemek gerekiyordu. Çünkü 
Rönesans, daha önce bahsettiğimiz 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa’da ardı 
ardına açılan üniversitelerin üzerine inşa edilen bilimin, bahar çiçekleri gibi 
rengârenk açıldığı, insanlık tarihi açısından olağanüstü bir dönem olmuştur.

Şayet 21. yüzyıl Türkiye’sini ve dinî açıdan bağıntılı olduğu İslam dün-
yasını sağlıklı olarak analiz etmek ve şimdikinden daha iyi yerlere taşımak 
istiyorsak; Batı’nın ürettiği Rönesans gerçeğine, geçmişte büyük ölçüde yap-
tığımız gibi sırtımızı dönmemeliyiz. İnsanlık yaşamının olmazsa olmazı “bi-
limsel gelişmeyi” kabullenme, özümseme, sahiplenme ve geliştirme hede-
fini (Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri’ni elimize alarak) beynimize iyice 
yerleştirmeliyiz. 

Şimdi bu harikulade dönem içerisinde başlatılmış olan coğrafi keşifleri 
izleyelim...
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11. BÖLÜM
COĞRAFİ KEŞİFLER                               

(RÖNESANS DÖNEMİNDE)

İnsanların, üzerinde yaşadıkları Dünya’nın, sanıldığından daha geniş oldu-
ğunu anlamalarını sağlayan coğrafya keşifleri, Denizci Henry (1394-1460) 

tarafından başlatılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Rönesans’ın başlatıcılarının 
İtalyanlar değil Portekizliler olduğunu söylemek doğru olur. Sonradan başka ülke-
lerin kâşiflerinin de katıldığı Denizci Henry’nin girişimi, özü itibarıyla bilinmeye-
ne yönelmiş olması dolayısıyla, cesaret isteyen, kahramanca bir iş olarak görülebilir. 
Bu türden girişimlerde bulunma cesaretini gösterenlerin sayısının, tarihin diğer dö-
nemlerinde görülmedik ölçüde çoğalmasıyla, Rönesans aynı zamanda Dünya’nın da 
yeniden doğduğu bir dönem olmuştur. Dünya’nın bilinen yüzünü bütünüyle değiş-
tiren bu keşiflerin büyük kısmının Rönesans döneminde gerçekleşmesi, bu dönemi, 
coğrafya keşiflerinin gerçek anlamda altın çağı yapar. Zira 1600 yılına gelindiğinde 
Dünya yüzeyinin bilinen kısmı, iki yüzyıl öncesine göre iki kat artmıştı. Bu, ger-
çekten inanılmaz bir gelişmeydi ve sadece nicelik açısından değil, nitelik açısından 
da dikkat çekici bir artıştı. Keşiflerle yeni iklimler ve doğanın yeni yüzleri ortaya çı-
karıldı, denizlere ilişkin bilgiler arttı. Giderek okyanuslar fethedildi, kutup bölgele-
ri, çöller ve tropik dünya, bilinir hâle geldi. Oysa fazla değil, birkaç yüzyıl öncesine 
kadar Antik ve Orta Çağ denizcileri, seferlerini genellikle sahili izleyerek gerçekleş-
tiriyordu, günlerce karayı görmeden seyahat etmeleri çok nadirdi. Bilinen toprakla-
ra yeni kıtaları ve sayısız adayı ekleyen coğrafya keşiflerinin dikkat çekilmeyen asıl 
şaşırtıcı yönü ise, Avrupa’nın ortasındaki doğanın yeni yüzünün, yani o zamana 
kadar insanların gitmeye korktukları yüksek Alplerin de bu dönemde keşfedilmiş ol-
masıdır. Bu tam anlamıyla, eskinin kalbinde doğan yeni bir dünyadır. Alplerin sert 
ve tehlikeli iklimi, Orta Çağ aklını, buralarda cinlerin ve şeytanların yaşamakta ol-
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duğuna inandırmıştı. Bu bakımdan Orta Çağ insanı Hindistan, Çin ve Japonya’daki 
Budistlerin gerisindeydi. Çünkü onlar, dağların kutsal olduğuna inanmış, eğimli 
yerlerinin yüksek noktalarına tapınaklar inşa etmişti. Oysa Alplere ilk yolculuklar, 
14. yüzyılda yapıldı. Alpler, 16. yüzyıla kadar da kayda değer bir konuma gelemedi. 
16. yüzyılın sonunda, 47 kadar zirve noktasına erişilmişti.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Coğrafi keşifleri başlatan nedenler; ekonomik gereksinimler, teknolojik ge-
lişmeler, kültürel, dinsel ve siyasal yayılmacılık gibi birkaç başlık altında top-
lanabilir. Coğrafi keşifler büyük ölçüde Rönesans döneminde gerçekleşmiştir ve bu 
durum tesadüfi değildir. Çünkü Rönesans, Orta Çağ yaşamında büyük değişimlerin 
oluştuğu ve evrensel Orta Çağ devletinin ulus devletlere bölünmeye başladığı bir 
dönemdir. Bu dönemde feodal düzenin çökmesi ve orta sınıfın girişimciliği-
nin gelişmesi sonucu ekonomide yeni gelişmeler ortaya çıkmış, kilisenin maddi 
gücü sarsılmış ve derebeyliğin dayanakları ortadan kalkmıştı. Bu yeni durum, 
şehirli ve orta sınıfın alışkanlıklarını da değişime uğratmış ve başta eğitim olmak 
üzere artık kiliseden kopuk davranma ön plana çıkmaya başlamıştı. Böylece ge-
leneğe ve onun getirdiği değer ve anlayışa başkaldırmak düşüncesi yaygınlaşmış ve 
sonuçta birliğe ve bütünlüğe dayanan Orta Çağ anlayışının yerine artık, doğruya 
varmak için birden çok yolun olduğu kabul edilmeye başlanmıştı. Bununla birlikte, 
farklı yaklaşımların ortak noktası vardı; skolastiği reddetme. Böylece Aristoteles 
ve onun büyük otoritesinin kırılmasına yönelik çalışmalar, bu çağın en büyük ba-
şarısı oldu. Sonuçta Batı, Rönesans düşüncesiyle toplumsal, ekonomik ve kültürel 
alanlarda, özellikle de bilim, sanat ve felsefe alanlarında, tarihinin hemen hemen hiç-
bir döneminde rastlanmayan büyük bir atılım gerçekleştirmişti. Bu temel atılım, do-
ğaya ilişkin yeni ve güvenilir bilgiler üretilmesini sağlamış, matbaanın icadı da 
bu bilgilerin doğru ve hızlı bir biçimde geniş halk kitlelerine ulaştırılmasını olanaklı 
hâle getirmişti. Bu dönemde Kristof Kolomb’un (1451-1506) yeni kıta bulmasıyla 
birlikte büyük keşif yolculuklarına aşırı merak duyulmaya başlanmış, bunun sonu-
cunda edinilen coğrafi bilgilerle de dünyanın o dönemdeki çehresi hayli değişmişti.

Ekonomik Gereksinimler

Katolik kilisesinin çevresinde toplananların oluşturduğu Evrensel Orta Çağ 
Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte, ulusçuluk temelinde kurulmaya başlanan yeni 
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devletlerin monarşi yönetimleri, Avrupa’yı saran yoksulluk kıskacından, kapalı bir 
ekonomik yapılanmayla değil, yeni kaynak alanlarının ele geçirilmesiyle kurtulabi-
lineceği düşüncesini benimsedi. Bunun bir sonucu olarak yayılımcı bir politika izle-
meye başladılar. Yeni oluşmaya başlayan ve ekonomik dönüşümü temsil eden mer-
kantilizm (küresel ticaret) ekseninde zengin olma düşü, ticareti olmadık ölçüde 
öne çıkardı ve ham maddeye olan gereksinimi her geçen gün artırdı. Bu dönemde 
Doğu’da gözlemlenen maddi zenginlik, bilimde, sanatta ve felsefede kaydedilen ge-
lişmeler, dikkatleri İslam dünyasına ve Hindistan’a yöneltti. Özellikle baharat ve 
kumaş, en gözde ticari değer hâline geldi.

Ham madde gereksiniminin ve zengin olma düşünün siyasi bağlamdaki yansı-
ması, yayılmacılık olarak belirginleşti. Feodal dönemin, yani düzenin bir gereği ola-
rak gerçekleşmiş olan, toprakların derebeylerin arasında paylaşılması sistemi, ortaya 
bir merkezî otorite boşluğu çıkarıyordu. Başka bir deyişle iktidar, derebeyleri arasın-
da bölünmüştü. Feodal düzenin çöküşüyle kurulan mutlaki yönetimler, bölünmüş-
lüğü ortadan kaldırdı. Mutlakiyetçilik, kazandığı merkezî gücün bir sonucu olarak 
yayılmacılığa daha yatkın bir zemin hazırladı ve bu yönetimler, dışa açık bir ekono-
mik modeli uygun gördü. Çünkü yeni gelişen merkantilizm, değerli maden stoku 
üzerine kurulmuştu ve bu yüzden özellikle İspanya ve Portekiz Krallıkları, değer-
li madenlere ulaşılması için, gemicileri destekledi. Altın ve gümüş arayışları, ham 
madde, baharat, kumaş ve ilaç yapımındaki materyale gereksinim her geçen gün ar-
tıyordu. Bu artışa bağlı olarak şiddetlenen yayılmacılık, giderek açık bir sömürge-
ciliğin doğmasıyla son buldu. 

Teknolojik Gelişmeler

Felsefe tarihinin seçkin filozoflarından Francis Bacon (1561-1626), 
Rönesans’ın, pusula, matbaa ve barutun icadının bir sonucu olduğunu be-
lirtir. Ona göre bu üç icat, savaşma tarzını ve denizciliği tümüyle değiştirmiştir. 
Barutun yaygın olarak savaşta kullanılması, sadece savaş tarzının değişmesine yol 
açmakla kalmamış, bunun yanı sıra derebeylik sisteminin yıkılmasında da büyük 
payı olmuştur. Derebeylik, Avrupa’da 5. ve 17. yüzyıllar arasında hüküm süren bir 
siyasal ve toplumsal düzendir. Derebeyleri, halkı her bakımdan yöneten küçük hü-
kümdarlardı. Halk, köylüler ve şehirliler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Köylüler, köle 
durumundaydı. Her derebeyinin bir şatosu, ordusu ve arması vardı. Zengin derebe-
yi, barutlu topa sahip olunca, ordusunu da güçlendirdi ve diğer derebeyine saldırıp, 
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topraklarını ele geçirmeye başladı. Böylece derebeylik sistemi yerini, mutlak monar-
şiye bırakmış oldu.

Bu dönemde coğrafya bilgisinin artmasını sağlayan bir unsur da pusulanın, et-
kin bir şekilde gemicilikte kullanılmasıdır. Pusulayla birlikte gemiciler, sadece bili-
nen denizlerde dolaşmaktan kurtulmuş, okyanuslara açılabilme cesareti kazanmış-
tır. Dolayısıyla da pusulanın bulunması, denizciliğin gelişmesinin başat etkeni ol-
muştur. Çünkü artık, yön bulmak için karaya bağlı olarak hareket etmek gerekmi-
yordu. Yeni karaların, iklimlerin, dağların ve koyların keşfedilmesinin altında yatan 
teknik etmen, pusuladır.

Pusula kadar etkili olan bir diğer araç da teleskoptur. Teleskopun bulunması da 
hem gemicilikte hem de bilimde büyük bir bilgi birikimi sağlamıştır ve dünya hızla 
“bilgi çağına” doğru gitmeye başlamıştır. Böylece Batı, kültür dünyasında önemli 
ve çığır açıcı gelişmeler kaydedebilmiştir. Bunun sonucunda yeni bir döneme girmiş 
olan Batı, kısa sürede bilim ve felsefe gibi üst entelektüel alanlarda dev adımlar atma-
yı başarmış ve sonuçta 18. yüzyıl bilimsel devrimini gerçekleştirmiştir.

Kültürel, Dinsel ve Siyasal Yayılmacılık

Avrupa’nın, sahip olmadığı ama Doğu uygarlıklarında olduğunu bildiği zen-
ginliklere (baharat, ipek ve diğer maddi kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve ucuz 
yol arayışı kuşkusuz yayılmacılığın en önemli nedenleridir. 15. yüzyılın sonlarına 
gelindiğinde, Avrupa ülkelerinin zenginliği, neredeyse bütünüyle deniz ticaretine 
dayanıyordu. Hatta Portekiz ve İspanya, çoktan birer deniz imparatorluğu hâline 
gelmeye başlamıştı bile. Ekonomik gereksinimlerden hareketle başlayan bu keşifler 
sonucunda, Avrupa’nın, dünyanın geri kalan kısmı hakkındaki bilgisi, temel bir dö-
nüşüme uğradı. 1600’lere gelindiğinde, haritası olmayan ya da eksik olan yerler, sa-
dece Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Pasifik’ti. 

Dikkat çeken diğer bir nokta da önemli keşiflerin çoğunun, kısa bir zaman dili-
minde yapılmış olmasıdır. Kolomb’un, 1492’de Atlantik’i geçişini izleyen otuz yıl 
içinde Portekizliler, Ümit Burnu’nu dolanmış, Çin’e ve Japonya’ya kadar ilerlemiş-
ti. 1521’de Pasifik geçilmiş ve dünya ilk kez, denizden dolaşılmıştı. Portekizli deniz-
cilerin gayretleri sayesinde baharat ticaretindeki Venedik tekelini kırabilecek yeni bir 
deniz hattı oluşturulmuştu. Bu keşifler Avrupa’nın, dünyanın geri kalan bölgeleri 
hakkındaki bilgisini dönüştürmekle de kalmadı, aynı zamanda yeni keşfedilen kıtala-
rın ve bölgelerin doğal zenginliklerinin, Avrupa’nın ekonomik, ticari, bilimsel, tek-



İlhan Küçükbiçmen112

nolojik gelişimine kaynak olarak aktarılmasına da yol açtı. Misyonerlik faaliyetleri 
başta olmak üzere, Avrupa’nın, kültürünü ve dinini yaymak istemesi de yayılımcı-
lığı besleyen önemli bir etken oldu.

Burada bir noktaya daha dikkat çekmekte yarar var. Coğrafya keşiflerinde belir-
leyici etkisi olan din, sadece Avrupa’nın dışının keşfinde değil, Avrupa’nın kendisi-
ni keşfinde de etkili oldu. Daha önce değinilen Alp yolculuklarının nedenleri dikka-
te alındığında bu açıkça görülebilir. Alplere yapılan yolculukların iki nedeni vardı: 
Birincisi; estetik ve dinsel, ikincisi ise bilimsel. İnsan, bu tehlikeli yüksekliklerde do-
ğanın güzelliğini yaşamak ve Tanrı’nın yüceliğini anlamak için, yükseklerde görü-
len gizemli iklimi tanımak, dağların, bitkilerin ve hayvanların nasıl olduğunu öğ-
renmek için hayatını riske atabiliyordu.

Coğrafi Keşifler

Nedenleri ne olursa olsun, 1400-1600 yılları arası, “Coğrafi Keşifler Çağı” 
olarak adlandırılır. Bu iki yüzyıllık dönemde yeni kıtalar keşfedildi, Dünya, deniz-
den ilk defa dolaşıldı, ticaret, dünya ölçeğinde yapılmaya başlandı. İlk kez denizaşı-
rı imparatorluklar kuruldu. Denizlerde sağlanan bu egemenlik, Avrupa’nın, hemen 
hemen bütün kıtalar üstünde sömürgeciliğe dayanan kalıcı bir baskı kurmasına yol 
açtı. Avrupa’nın coğrafya bilgisinin büyümesi, ticaretinin de bu büyümeye koşut 
olarak denizde ve karada hızla genişlemesiyle sonuçlandı. Portekiz, 1600’e kadar 
Brezilya ve Batı Afrika’dan Çin Denizi’ne uzanan bir deniz imparatorluğu kurmuş-
tu. İspanya’nın Amerikan İmparatorluğu da Teksas’tan Şili’ye kadar uzanıyordu.

Orta Çağ’ın sonlarında Doğu Akdeniz, en verimli ticaret alanıydı, Ceneviz ve 
Venedik gemicileri, Çin ve Hint mallarını taşıyarak ticaret yapıyordu. Fakat 15. 
yüzyıla gelindiğinde Akdeniz; Hristiyan Avrupa ve onun Müslüman komşuları 
arasında bölündü. Aslında Portekiz ve İspanya, 8. yüzyılda bütün bölgeyi ele geçi-
ren Müslümanları adım adım geri itmekte başarı sağlamıştı. 15. yüzyıla gelindiğin-
de, Müslümanların elinde sadece 1492’de kaybedecekleri Granada kalmıştı. Fakat 
buna rağmen Portekizliler ve İspanyollar, Haçlı Seferlerini, Cebelitarık Boğazı’nın 
ötesine ve Müslüman Kuzey Afrika’ya taşımakta güçlüklerle karşılaşmaktan kurtu-
lamadı. Kuzey Afrika’ya doğru başlatılan ilerlemeyi, önce yerel Müslümanların di-
renci, daha sonra da Osmanlılar engelledi. Çünkü 15. yüzyıldan başlayarak, 
özellikle de 16. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Akdeniz’in doğu ucun-
da ve Yakın Doğu’da Osmanlılar, büyük üstünlük kurmuştu. Bu dönemde, 
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Bizans’tan geriye kalan son şehir, İstanbul fethedildi, 1516-1517’de de Mısır’da ve 
Suriye’de hüküm süren Memlûkler yenilgiye uğratıldı. Ve böylece Akdeniz, giderek 
Osmanlıların üstünlük kazandığı bir deniz hâline geldi. Bu şartlar, Avrupa’yı etkin 
bir biçimde sınırlıyor ve Afrika ve Asya’nın yakın alanlarına doğru genişlemesinin 
doğal yollarını kapatıyordu. Bu durum, ticareti kısmen felce uğrattı ve başka yollar-
dan Çin ve Hindistan’a ulaşma düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Buralara ulaşmak 
için iki yol vardı: Biri, Afrika’nın batı kıyılarını takip etmek, diğeri ise yerin küre bi-
çiminde olması dolayısı ile hep batıya giderek Doğu Asya kıyılarına ulaşmak. Birinci 
yol, Portekizli denizciler tarafından kullanılıyordu. İkinci yol ise ancak 15. yüzyılın 
ikinci yarısında denenmeye başlandı.

1400’lü yılların başlarında ilk önemli seyahatleri, Portekizli Denizci Prens 
Henry gerçekleştirdi ve Afrika’nın batı kıyılarını dolaştı. Bu seyahatle birlik-
te, Afrikalıların derilerinin, ekvatordaki sıcaklık nedeniyle siyah olduğu türünden 
bazı söylenceler de sonlandı. 1487’de Denizci Henry’nin gezilerinden ilham alan 
Bartolomeu Dias (1451-1500), Ümit Burnu’nu keşfetti. Ardından Vasco da 
Gama (1469-1524), 1498’de Ümit Burnu’nu dolaşarak, Afrika’nın doğu sahillerine 
ulaştı. 1502 yılında bu yolculuğu bir kez daha tekrarladı. 1513 yılında da Çin’e ve 
Japonya’ya yolculuk yaptı.

Coğrafya keşiflerinin en çok dikkat çekeni ise kuşkusuz, Amerika’nın keşfidir. Bu 
keşfin kısa öyküsü şöyledir: Floransalı kozmograf Paolo Dal Pozzo Toscanelli 
(1397-1482), batı yolu ile Hindistan’a nasıl ulaşılacağını açıklamak için, “Charta 
Navigationis” (Denizcilik Haritası) adlı bir kitap yazar ve Portekiz Kralı 
Ferdinand Martines’e gönderir. Kitapta, bir ifade dikkat çekmektedir: “Batıya gi-
dilerek sonunda doğuya ulaşılır.” Bu ifadeden etkilenen Kolomb, 1480’de, ça-
lışmanın bir kopyasını Toscanelli’den ister ve kitapta dile getirilen bu düşüncele-
rin nasıl hayata geçirileceğini planlar. Planı şudur: Yer, küre şeklinde olduğuna 
göre, okyanus geçilerek Hindistan’a gidilebilir. Bu amacını gerçekleştirmek için des-
tek arayışına başlayan Kolomb, Venedik ve Portekiz yöneticilerinden destek ister, 
ama aradığı desteği bulamaz. Önerisini son olarak İspanyollara götürür ve onlardan 
destek alır. 3 Ağustos 1492 tarihinde Nina, Pinta ve Santa Maria adlı üç gemiyle 
yola çıkar. Zorlu bir yolculuktan sonra, Asya’nın doğu kıyılarına vardığını sanarak, 
San Salvador adını verdiği Bahama Adalarına ve Küba’ya ulaşır. 1493’te geri dö-
ner. 1493-1496 yıllarında ikinci seyahatini yapar ve 17 gemi ve 1200 adamla, Küçük 
Antil Adalarından pek çoğunu, Portoriko ve Jamaika sahillerini keşfeder. 1498’de 
de altı gemiyle üçüncü seyahatini gerçekleştirir ve Trinidad, Tobago, Granada ve 
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Margarita Adalarını keşfeder. Kolomb, dördüncü ve son seyahatini, 1502-1504 yıl-
ları arasında gerçekleştirir. Dört gemi ve 150 askerle Panama’ya kadar yol alır. 
Bütün bu yolculukları sırasında hep Hint Adalarına ulaştığını sanan Kolomb, ulaş-
tığı yerin, yeni bir kıta olduğunu öğrenemeden ölür (1506). Bu yerin yeni bir kıta 
olduğunu ilan eden, Amerigo Vespucci (1454-1512) olmuştur. Sonuçta Amerika, 
İspanyol sömürgeciliğine açılır.

Kolomb’un keşiflerinin ardından Giovanni Gabotto, Kuzey Amerika’yı 
(1497), Amerigo Vespucci ise Güney Amerika’nın kuzey kıyılarını keş-
fetti (1499-1502). Bu dönemde gerçekleştirilen keşiflerin önemlilerinden biri de 
1519’da Ferdinand Macellan’ın (1480-1521), dünyanın etrafını dolanmak üze-
re yaptığı yolculuktur. İspanya Kralı I. Charles’ın desteklediği yolculuğa, 1518’de 
İspanya’dan beş gemiyle başlayan Macellan, 1520’de, daha sonra kendi adı verilecek 
olan boğazdan geçerek ve hep batıya doğru giderek, 1521 yılında Filipin Adalarına 
ulaştı. Ancak burada Macellan, yerliler tarafından öldürüldü. Onun yolculuğunu, 
1522’de, Sebestian del Cano (1487-1526) tamamladı ve yeri dolaştı. 

Yeryüzünü ikinci kez dolaşan ise Francis Drake’tir (1540-1596). Drake, birin-
cisi 1567, ikincisi 1569 ve sonuncusu 1577-1580 arasında olmak üzere üç yolculuk 
yaptı. Kraliçe I. Elizabeth görevlendirmişti ve yolculukları sonucunda Filipinlere ve 
Orta Amerika’ya ulaştı. Üçüncü seyahatinde Macellan Boğazı’ndan geçerek Kuzey 
Amerika’ya, oradan Hint Okyanusu’na ulaştı ve Afrika’dan İngiltere’ye geldi.

Yapılan bu yolculuklar sonucunda, bu yeni ülkenin; altın, gümüş gibi yer altı 
servetleri bakımından hayli zengin olduğu anlaşıldı ve kıtanın iç kısımlarındaki ser-
veti ele geçirmek için birçok kişi harekete geçti. Bunlardan Pizarro, İnkaların ül-
kesini; Ferdinand Cortes, Yeni İspanya’yı (Meksika) işgal etti. Yapılan bu 
gibi seferler sonucunda, Portekizliler ve İspanyollar, tropikal kuşağın en verimli böl-
gelerini paylaştılar.

17. yüzyılın ikinci yarısına kadar yapılan keşiflerin hemen hemen hepsi, ticari 
ve sömürü amaçlıydı. Bilimsel amaçlı keşif yolculukları ise, ancak 18. yüzyılın ikin-
ci yarısında başladı. Bu yolculuklar, astronomi yolu ile yön ve konum belirlenmesi, 
bir derecelik yayın ölçülmesi gibi bazı bilimsel meseleleri çözmek ve belirli bölgele-
rin coğrafi özellikleri hakkında bilgi edinmek için yapılmıştır. Bu yolculukların en 
önemlileri, James Cook’un (1728-1779) ve Alexander von Humbolt’un (1769-
1859) yaptığı yolculuklardır. Cook, ilk yolculuğunda, Avustralya’nın gerçek şeklini 
belirledi. Diğer iki yolculuğunda da birkaç ada keşfetti ve 1779’da keşfettiği Hawaii 
Adalarında öldü.
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1797 senesinde Humbolt, İspanya Hükümeti’ne başvurarak, Orta ve Güney 
Amerika’daki İspanyol kolonilerini gezmek için izin aldı. Fransız botanikçi Aime 
Bonpland ile birlikte, 1799-1804 arasında Orta ve Güney Amerika’nın çeşitli yer-
lerini dolaştı ve hayli zengin bir bilgi yüküyle Fransa’ya döndü.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Rönesans sırasında ve sonrasında yapılan keşifler ve yolculuklar, coğrafya bilgi-
sini geliştirdi ve özellikle kartografik ve topografik bilgilerin artmasıyla coğrafya, bir 
bilim hâline geldi. Önemli ülkeleri tanıtan bazı coğrafya kitapları yazıldı. Yeni öğ-
renilen yerler, bilim hayatını harekete geçirdi, yeni veriler, dünyanın yeniden tas-
vir edilmesi ihtiyacını doğurdu ve yeni haritaların ortaya çıkmasını sağladı. Sonraki 
dönemlerde coğrafya terimi içine iklim, nüfus, insan, ekonomi de girdi. 16. yüz-
yılın ortalarına doğru Gerhard Mercator (1512-1594), kendini Rönesans devri-
nin ve Ptolemaios’un kartografya bağlarından kurtarabildi. 1554’de çıkardığı tasviri 
Avrupa ve büyük Dünya haritaları (1569) ile bilimsel coğrafyaya giden bir yol açtı. 
Mercator, ilk defa 1569 tarihinde yaptığı Dünya haritasında, paraleller arasındaki 
genişliğin, ekvatordan kutuplara gidildikçe arttığını ve bugün kendi adını taşıyan 
yapım sistemini ortaya koydu.

Astronomi alanındaki gelişmeler de modern kartografinin gelişimini büyük ölçü-
de etkiledi. Jean Dominique Cassini (1625-1712), Jüpiter’in uydularının yardı-
mı ile konum belirleme yöntemini geliştirdi. Yeni Dünya haritaları için yeni enlem 
ölçümleri yapıldı. Jean Picard (1620-1682), bir derecelik meridyen yayının büyüklü-
ğünü yeniden belirledi. Böylece coğrafi keşifler, kartografyayı zenginleştirdi.

Açık deniz seferlerinin ekonomik etkileri derhâl kendini gösterdi ve kalıcı 
oldu. Takip eden yıllarda Amerika’daki madenlerde, şeker ve tütün çiftliklerinde, 
Afrika’dan esir olarak getirilen insanların köleleştirilerek çalıştırılması, İspanya’ya 
ve diğer sömürgeci ülkelere, daha istikrarlı bir gelir kaynağı sunarken, köle ticare-
ti nedeniyle, dünyanın unutamayacağı büyük bir insanlık trajedisinin yaşanmasına 
da neden oldu. Ayrıca ilk seferlerde sağlanan başarı, gemi yapımcılığına ve deniz-
ciliğe olan talebi artırdı. Pusula ve harita işleriyle uğraşan nitelikli insan gücüne 
duyulan gereksinim sayesinde, yeni bir zanaatkâr sınıfı ortaya çıktı. Bu doğrultuda 
Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa’da denizcilik okulları açıldı. 

Coğrafi keşiflere ilişkin olarak altın, gümüş, değerli metaller, baharat ve kumaş 
gibi malların yanı sıra, aydınlatma ve yağlama işleri başta olmak üzere daha pek çok 
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iş için kullanılan balina ve fok yağı, şeker, çivit, tütün, pirinç, kürk, kereste, patates, 
mısır gibi diğer mallar, Avrupa’nın toplam zenginliğini ve refahını artırdı. Daha 
sonra bunlara tahıl, çeşitli etler ve pamuk da eklendi. 1500’den sonraki üç yüz yıllık 
süreçte karşımıza çıkan Avrupa hegemonyası, okyanus ötesi ticaretin çok hızlı bir 
şekilde gelişerek, ticaret hacminin1510-1550 yılları arasında sekiz kat, 1550-1610 
yılları arasında da üç kat artması ile daha da pekişti. Avrupa mucizesini yaratan ve 
sürekli bir etkileşim içinde olan ekonomik liberalizm, politik ve askerî çoğulculuğun, 
gücün ve düşünce özgürlüğünün bir bileşeni oldu.

Kuşkusuz, coğrafi keşiflerin bütün sonuçları olumlu değildi. Gidilen bölgeler-
de karşılaşılan yerli halka yönelik tutum hayli sertti. Çoğu zaman, yerlilerin içten 
tavırlarına, yağmayla ve köleleştirmeyle karşılık verildi. İnsanlık tarihinin ilk ve 
önemli uygarlıklarından olan Aztek ve İnka uygarlıkları, İspanyol denizciler ta-
rafından ortadan kaldırıldı. Batılıların, kendilerine hiçbir kötülüğü olmayan Hint 
Adalarının yerli halkını ve Kuzey Amerika yerlilerini katletmesinin nedeni, gözleri-
nin, altından başka hiçbir şey görmemesiydi. 

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Mayıs 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Coğrafi 

Keşifler

Rönesans Dönemi

Yukarıda görüldüğü gibi, bilimsel alanda ve coğrafi keşifler sayesinde 
Avrupa’da âdeta şaha kalkan Rönesans dönemi, insanlığın bugünkü geliş-
mişliğine gerçek ve sağlam bir temel oluşturmuştur. Rönesans döneminde-
ki yenilikler bununla kalmamış, sanat konusunda, özellikle mimarlık, resim 
ve heykel dallarında, unutulmaz yapıtlar ortaya çıkmıştır. Şimdi, meb.gov.tr 
“Sanat Tarihi, Rönesans Sanatı” bölümünden elde edilen bilgiler ışığında, 
bu konuya özetle bir göz atalım:

Rönesans Mimarisi: Genellikle taş ve mermer malzemelerin ağırlıklı olarak 
kullanıldığı mimari üslubuyla ön plana çıkmıştır. Dönemin ünlü mimarları ise: 
Filippo Brunolelleschi (1377-1446) ünlü yapıtları, Floransa’da San Lorenzo 
Kilisesi, Pitti Sarayı, Pazzi Şapeli ve Öksüzler Yurdu; Leon Battista Alberti 
(1404-1472) ünlü yapıtları, San Francesco Kilisesi, Floransa’daki Rucellai Sarayı. 
Donato Bramante (1444-1515), yüksek Rönesans mimarlığının baş ustası olmuş-
tur. Roma’da Tempietto Kilisesi’ni inşa etmişti.
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Heykel Sanatı: Dönemin heykelleri, konularını Tevrat, İncil ve mitolojiden al-
mıştır. Ünlü heykeltıraşlar ise; Lorenzo Ghiberti (1378-1455), Donatello (1386-
1446). 16. yüzyıl, heykel sanatında büyük gelişmelerin görüldüğü, önemli sanatçıla-
rın yetiştiği bir dönemdir. Döneme damgasını vuran ise, özellikle mermerden yaptı-
ğı ünlü Musa ve Pieto (acı) heykelleriyle, Buonarotti Michelangelo (1475-1564) 
olmuştur.

Resim Sanatı: Rönesans’la birlikte düşünce sisteminde başlayan değişim, resim 
sanatını da etkilemiştir. Bu durum, dinî konulu resimlerin yanında portre, güncel ve 
toplumsal konular ile mitolojik hikâyelerin resme girmesini sağlamıştır. Çeşitlenen 
konuların yanında ressamlar, kendi düşüncelerini resimlerine yansıtma özgürlüğü-
nü Rönesans ile kazanmışlardır. Ünlü ressamlar ise: Giotto Di Bondone (1266-
1336), Rönesans resminin öncüsüdür. Floransalı sanatçı, eserlerinde daha çok dinî 
konuları işlemiştir. Leonardo Da Vinci (1452-1519); Floransalı bu dâhi bilim in-
sanı ve sanatçının, ressamlığının yanı sıra, mimarlık, mühendislik, mucitlik, ma-
tematik, anatomi, müzik ve kartografya dallarında çalışmaları bulunmaktadır. 
Kendisine, yaşadığı 1000 yılın (milenyum) dâhisi unvanı verilmiştir. En ünlü re-
simleri; “Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği”dir. 

Rönesans dönemi hakkında, detay olarak ciltlerle kitap yazılabilirdi ama 
bu kadar bilginin, konuyu özetle anlamak için yeterli olduğunu düşünüyo-
rum. Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllar içerisinde bu olağanüstü değişim yaşa-
nırken şimdi, aynı zaman diliminde Osmanlı İmparatorluğu’nda neler ol-
muş, izleyip görelim.
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12. BÖLÜM
15 VE 16. YÜZYILLARDA 

OSMANLI İMPARATORLUĞU

Şimdi, Türk-İslam Sentezi’nin gelişim ruhunu oluşturan; Osmanlı’nın 
15. ve 16. asırlardaki toplumsal ve bilimsel gelişim yapısını, birlikte 

gözden geçirelim: 
Hem anılan yüzyıllara hem de ilerideki yüzyıllara ait sunulacak veri kay-

nakları; tarihimize damgasını vurmuş çok değerli iki bilim insanımızın kale-
minden çıkan, çok yönlü yerli ve yabancı kaynaklardan araştırılıp derlenmiş 
bilimsel değerlendirmeler olacaktır. Bu iki uluslararası ölçütlerdeki değerli 
bilim insanımız: Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı ve Ord. Prof. Enver Ziya 
Karal’dır. Huzurlarında gururla, saygıyla eğiliyorum. 

Osmanlılarda Bilim Yaşamı ve Bilimsel Sosyal 
Kuruluşlar

İslam dünyasında, Abbasilerin ilk zamanlarında başlayarak yüzyıllarca devam 
eden dinî, düşünsel ve pozitif ilimler, Emeviler tarafından Endülüs (İspanya) kı-
tasına da yayılmış ve Abbasilerin tarih sahnesinden silinmesi ve Bağdat’taki bilim-
sel eserlerin yok edilmesi sırasında da Endülüs’teki ilmî faaliyetler devam etmişti.

Endülüs’te yoğunlaşan İslami kaynaklı bilimsel çalışmalar, Batılı Hristiyan bi-
lim insanları tarafından kabul görmüş ve Arapça bilgileri sayesinde Latinceye çevri-
lerek, bilim, sahiplenilmişti. Batı dünyasındaki bu bilimsel ve düşünsel kalkınmaya 
karşın Doğu’da, İslam dünyasında gittikçe artan bir sessizlik, duraklama başlamış 
ve özellikle pozitif ilimlere karşı olan ilgisizlik had safhaya gelmiştir. Her ne kadar 
Orta Asya’da (Semerkant ve Meraga) matematik ve astronomi türü geçmiş yüz-
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yıllara ait çalışmalar devam etse de ışığı sönmeye yüz tutmuştur.
Batı’da 14. yüzyılda hümanizmin ortaya çıkışıyla bilimsel gelişmeler, hızını 

artırmış, ardından Rönesans’ın başlaması üzerine bilimsel akım artmış ve kültü-
rel hareketler, Avrupa’nın her yanına taşmıştır. Bunun aksine, 14. ve 15. yüzyıl-
larda İslam dünyasında bilimsel yapı, devamlı surette gerilemesini sürdürmüştür. 
Bilimsel eserler geri plana kayarken, dinî eserler, yerini almıştır. En ilginç değişik-
lik ise; Batı’da skolastik düşüncede olduğu gibi, bazı İslami düşünürlerin, pozitif 
doğabilimlerini tenkit ederek, kitaplar hakkında değersizleştirici yazılar yazmaları 
olmuştur. 

Orta Asya ve İran’da akla değer verilmesine karşın, Suriye ve Mısır’da, bilgi ak-
tarımı daha yaygındı. Ünlü Türk düşünürü Şemseddin Molla Fenari, Kahire’ye 
uğradığı sıralarda, ora ulemasının kendisini tahrik etmesine rağmen, taassubdan 
(inanç zorlaması) korktuğu için, mensup olduğu “vahdetivücut” felsefesine dair 
hiçbir tartışmaya girememiştir.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ, Cilt 1, Sayfa 519, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Osmanlılarda Fikir Hayatı

Osmanlılarda İlk Bilimsel Kuruluşlar

Orhan Gazi’nin, 1331’de İznik’te yaptırdığı ilk cami ve medrese, Osmanlıların 
Anadolu’da yaptırdıkları ilk eserdir. Devrin büyük âlim ve düşünürlerinden 
Davud-i Kayseri, bu medreseye öğretmen tayin edilmiştir. Ardından Orhan 
Gazi’nin Bursa’yı fethinden sonra 1331’de oraya yaptırdığı büyük medreseler ve ci-
varında cami, hayır kurumu, konaklama evi ve hanlar yer almıştır. Bu eserleri, yu-
karıda adı geçen sultanların, vezir ve beylerbeylerinin yaptırdığı birçok eser takip et-
miştir. Medreselerde okutulan derslerin ortak özelliği ise tefsir, hadis, fıkıh ve kelam 
gibi “dinî” dersler olmalarıdır. Bunlara ek olarak edebiyat ve matematik dersleri de 
okutulmaktaydı.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 1, Sayfa 522, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Osmanlılarda İlk Bilimsel Kuruluşlar

14. ve 15. yüzyıllarda verilen medrese eğitiminin dinsel ana karakteri 
hiç değişmemiş, yalnız Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulan Sahn-ı 
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Seman Medreseleri’nde yeni ilmî dersler eklenerek, boyut az da olsa bilim-
sel açıdan değiştirilmiştir. 

Osmanlı Devleti’ne hükmeden sultanların hemen hemen hepsi, kişisel 
kütüphanelerine sahipti. Onların emrinde görev yapan sadrazam, vezir, 
kadı ve diğer yöneticiler gibi entelektüeller de eğitimli ve ileri görüşlü kim-
selerden oluşuyordu. Fakat halka inildikçe eğitimin neredeyse yok denecek 
bir düzeye düştüğü dikkati çekiyordu. Eğitim açısından (o da ağırlıklı olarak 
dinî eğitim) piramidin ortalarından yukarı doğru olumlu bir gelişme göz-
lemlenirken aşağı, yani tabana doğru, çok olumsuz bir tablo mevcuttu. Yani 
bu dönemde Osmanlı yöneticileri, savaştıkları ve “küffar” dedikleri, çoğu 
zaman küçümsedikleri Bizanslı ve Avrupalı komşularını, diğer bir tabirle 
düşmanlarını, yeterince incelemiyor ve onların ne tür gelişmeler içinde ol-
duklarını önemsemiyorlardı. İslam dininin uhrevi yapısı, kendileri için doğ-
ru ve yeterli görülüyordu! 

14. ve 15. yüzyıllar içinde Osmanlı Türklerini yapısal olarak analiz edecek 
olursak, şöyle demek pek yanlış olmaz:

Anadolu topraklarını fethedip, Bizans’a sınır komşusu olarak Söğüt do-
laylarına yerleşen bu insanların ana gelir kaynağı (çiftçinin ve köylünün 
ekip biçtiği düşük gelir haricinde), komşuları ile yaptıkları savaşları kazana-
rak elde ettikleri ganimetler ve ora halkından elde edilen haraç ve vergilerdi. 
Bunların dışında, ele geçirilen yörelerdeki mevcut madenlerin işletilmesi de 
önemli bir gelir kaynağı oluyordu. Orhan Gazi zamanında Bursa ve civarının 
fethi, toprakların Ege ve Marmara kıyılarına kadar genişletilmesi sayesinde 
Osmanlı beylik yapısından devlet yapısına dönüşmüştü. Artık Bizans yöne-
ticileriyle ilişkiler neredeyse akrabalık düzeyine gelmiş, yeri gelince Bizans’a 
askerî destek verilmiş, bazen de farklı düşmanlara karşı birlikte savaşılmış-
tı. I. Murad Hüdavendigâr ve takip eden sultanlar komutasında Osmanlı 
orduları, artık Balkan topraklarına akınlar yapıyor, I. Kosova, Niğbolu ve 
II. Kosova gibi birçok önemli savaşlarda düşmanlarına galip geliyorlardı. I. 
Murad zamanında başlayıp süregelen, Balkanlarda bulunan gayrimüslim-
lerden toplanan “devşirmeler” (küçük erkek çocukları), Gelibolu’da kurul-
muş olan “Acemi Ocağı”nda İslam terbiyesi ile yetiştirilip, içlerinden başa-
rılı, güçlü kuvvetli olanları, yeni kurulmuş olan (1363) “Yeniçeri Ocağı”na, 
savaşçı olarak yerleştiriliyordu. Bu ocak, disiplinli, bilgili ve savaşçı karak-
teriyle Avrupa’ya hem nam hem de korku salmıştı. Ama zaman içerisin-
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de gittikçe kontrolden çıkarak sorun yaratıyordu. İlk yeniçeri ayaklanması 
da 1446 yılında Edirne’de olmuştu. Sebebi de hükümetçe “paranın ayarı-
nın düşürülmesi” idi. Böylece yeniçeriler, ileriki yıllarda, Osmanlı’ya gittik-
çe baş belası olacak ve sonunda Sultan II. Mahmud tarafından ortadan kal-
dırılacaktı. (İleride konuya değineceğim.)

Savaşlarda kullanılan harp malzemeleri ve silahların teknolojik yapısı, 
düşmanlarınki ile benzerdi ama İslam ordularının dinî inanç düzeyinin yük-
sekliği, Allah ve Peygamber uğruna gaza etmeleri, şehitlik mertebesi, bilgili 
ve tecrübeli komutanlar emrinde eğitimli, disiplinli ve itaatkâr olmaları, ay-
rıca ganimetten pay almaları, savaşı kazanmaları için çok önemli etkenlerdi. 
Bu yapı, bozulmadan, hemen hemen 16. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar, 
yani Avrupa ordularının, karada ve denizde teknolojik üstünlüğü ellerine 
geçirene kadar devam etti.

Osmanlılarda Sosyal Kuruluşlar

Bu iki yüzyıl içersinde başta ilk başkent kabul edilen Bursa ve ardından Edirne 
olmak üzere, ele geçirilen tüm Anadolu ve Rumeli şehir ve kasabalarına sosyal kuru-
luşlar yaptırılmıştır. Bunların, yani cami, imaret, hastane, kervansaray, köprü, han, 
hamam, çeşme ve zaviyelerin yönetimleriyle, bunların bakım ve gelir kaynaklarının 
temini için vakıflar yapılmış veya devletçe, bazı yerler halkının vergilerden muafiye-
ti suretiyle devamlılığı sağlanmıştır. 

İlk hastane ise, Yıldırım Bayezid tarafından 1399 yılında Bursa’ya yaptı-
rılmış ve Memlûk Hükümdarı M. Zahir Berkuk’tan, tecrübeli bir tabip rica edil-
miştir. Böylece Osmanlı’da, bu hastanede görev alan ilk tabip, Şemseddin Sagir 
olmuştur.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 1, Sayfa 542, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Osmanlılarda Sosyal Kuruluşlar

14. ve 15. yüzyıllarda, adı geçen padişahların içinde, Osmanlı Türklerinin 
bilimsel gelişimine katkısı en fazla olanı Fatih Sultan Mehmed’dir (II. 
Mehmed). Bilimsel ışığı gittikçe sönmeye yüz tutmuş İslam dünyasında, 
âdeta külleri eşeleyip az da olsa alevlendiren bu genç bilge lider, yaşadığı 15. 
yüzyılda, Anadolu Osmanlı Türkleri ve Batı medeniyetine, yeni bir çağ baş-
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latarak damgasını vurmuştur. Yani 1453 yılında Bizans İmparatorluğu’nun 
son parçası, başkenti olan, o günkü adıyla Konstantinopolis’i, yeni adıyla 
İstanbul’u, büyük bir savaş zekâsı örneği göstererek (ilk defa bir savaşta 
gemileri karadan yürütüp Haliç’e indirerek), bilgili, dirayetli komutanları 
ve kahraman askerleriyle ele geçirmiştir. 

Karşısında, askerce belki sayıca az ama bir hendekle ve çok kalın iki sıra 
surla çevrili, kuzeyindeki Haliç’e gemilerin girmesini engelleyen kalın zin-
cirle korumalı devasa bir kale vardı. Fatih Sultan Mehmed, asırlardır ele ge-
çirilmek istenen ama bir türlü başarılamayan bu çok zorlu kale şehri ele ge-
çirmek için, askerî açıdan çok iyi hazırlandı. Fakat bu kalın ve sağlam yapılı 
surları yıkmak ve gedikler açmak için, büyük çaplı toplara ihtiyaç vardı. Bu 
topların dökümü için, bilgi ve teknoloji gerekliydi. O sorunu da daha önce 
Bizans’ta çalışıp oradan, daha dolgun gelir beklentisiyle Osmanlılara kaçan 
Macar asıllı top ustası Urban vasıtasıyla çözdü. Ona, arzu ettiğinden fazla-
sını ödeyerek, önce Edirne’de deneme topu döktürdü. Başarılı olduktan son-
ra da İstanbul surlarının dışında büyük toplar döktürdü. Sonuçta bu ustanın 
döktüğü, yani teknolojisi bir yerde Avrupa’ya ait toplarla surlarda gedik-
ler açılarak, savaşın kazanılmasında önemli bir katkı sağlandı. Yaklaşık bir 
ay kadar süren bu zorlu kuşatmanın başlarında Bizans’a, Papa tarafından üç 
Ceneviz savaş gemisi ve bir erzak ve malzeme gemisi gönderilmişti. Bu ge-
milerin İstanbul’a doğru gelmekte olduğu, Osmanlı donanması tarafından 
haber alınmıştı. Gemiler, Yedikule hizasına gelince Sultan Mehmed, gemile-
rin imha edilmesini emretti. Sekiz gemi ile üzerlerine gidildi. Nihayet iki kü-
çük donanma, Yeşilköy açıklarında karşılaştı. Türk gemileri, düşman gemi-
lerini çember içine aldılar ve onlara yanaşarak, kahraman leventler, savaşa 
tutuştular. Yüksek bordalı (güverteli) göğe tipi Ceneviz gemilerine, levent-
leri tırmanamadıkları için karşısında tutunamayan, alçak bordalı Osmanlı 
kadırgaları, başarılı olamayacağını anlayınca, düşmanın ok, taş ve Grejuva 
ateşi altında zayiat vererek sahile doğru çekildiler. Toparlanıp tekrar saldı-
rıya geçildiyse de Ceneviz gemileri, açılan zincirle, Haliç’e salimen ulaşmış 
oldu.

Buradan da çıkan sonuç ise, o dönemde Osmanlı donanmasının teknik 
olarak, Ceneviz donanmasından kısmen geri olmasıydı.
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Fatih Sultan Mehmed’in Kişiliği

1451’de 21 yaşında (üçüncü defa) Osmanlı hükümdarı olan bu genç padişah, 
azim ve irade sahibi, kararlı, en önemlisi de babası II. Murad ve etrafındaki bilge ki-
şilerin desteği ile kendisini yetiştirmiş, açık ve ileri görüşlü, bilgili bir liderdi. Dinî 
taassubu olmadığından tanıdığı değerli ve bilgili âlim ve bilgelerle tartışır, onların 
görüşlerine önem verirdi. Türkçeden başka birkaç dil daha bildiği için, Farsça ve 
Rumcadan Arapçaya tercüme edilmiş bilimsel eserleri okur ve konuları, yakının-
da bulunanlarla değerlendirirdi. Batlamyus’un haritasının üzerindeki Latince ya-
zıları, 1466 senesinde filozof İvrokios’a, Arapçaya yeniden çevirttirmişti. İlmî ko-
nularda, herhangi bir din ve mezhep ayrımı yapmazdı. Buna örnek; Trabzon Rum 
İmparatoru David’in emrinde bulunan filozof, âlim, Yorgi Ameruk’u İstanbul’a 
getirtip, kendisini dost edinip, sık sık yanına çağırarak bilimsel sohbetler yapar-
dı. Her nerede yüksek bir âlim duyarsa onu İstanbul’a getirmek için her fedakârlı-
ğı yapardı. Zamanın ünlü gökbilimcisi Ali Kuşçu’yu, bilimsel kazanım için ve 
İtalyan ressam Bellini’yi, portresini yaptırmak için İstanbul’a getirtmesi, bunun 
en güzel örnekleriydi. 

Fatih Sultan Mehmed, Anadolu’daki bazı şehirlerden ve ele geçirdiği yerlerde-
ki Hristiyan ailelerinden bir kısmını getirtip İstanbul’a yerleştirmiş, İstanbul’u 
kültürel ve sosyal yapıtlarla renklendirerek, bir cazibe merkezi hâline getirmiştir. 
Yaptırdığı büyük camilerin yanına, zamanın hukuk ve ilahiyat fakültelerinden 
olan ünlü Sahn-ı Seman Medreseleriyle buna ek Tetimme Medreselerini 
(hazırlık kısmı-ilk-orta-lise) kurdurmuştur. 

Sahn-ı Seman Fakültelerinde; cüziyat (akli din öğretisi) sayılan hesap, gra-
mer (dil bilgisi), nahiv (cümle yapısı bilimi), iştikak (Kur’an’ın tefsiri ile il-
gili ilim), hendese (mühendislik geometrisi), matematik, tartışma, mantık, 
kelam (dinî felsefe), tefsir (Kur’an’ın açıklaması) ve fıkıh (dinî kanunlar yo-
rumu) gibi dersler okutuluyordu.*,**

Kaynaklar
* BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 2, Sayfa 525, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Fatih Sultan Mehmed’in Kişiliği
**  BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 2, Sayfa 582-586, Ord. Prf. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı Medreseleri, Medrese Dersleri



İlhan Küçükbiçmen124

14. ve 15. Yüzyıllarda Osmanlı’da Edebiyat ve İlim

Birçok İslam ülkesindeki ilmî kuruluşlar, Şeyhü’l-ulema İmam Fahrettin 
Razi’ye aittir (öl. 1209). Osmanlıların medrese (yüksekokul) teşkilatında da bu 
mektep etkin olmuş ve bunu ilk, Molla Fenari adıyla anılan Şemseddin Mehmed 
kurmuştur. Molla Fenari’nin talebesi olan Molla Yeğen adıyla ünlü Mehmed 
b. Armağan, Türkiye’de etkisi asırlarca süren bu Fahr-i Razi ekolünün başın-
da gelmektedir. Buradan Hızır Bey, Bursalı Hocazade, Hayâlî Şemseddin, 
Kastelani, Sinan Paşa, Muarrifzade ve Hatipzade gibi çok değerli bilim insan-
ları yetişmiştir.

Bu yüzyıllar, edebiyat alanında, Osmanlı kültür hayatının en yüksek bir dev-
ridir. Mahmud, Karamani Mehmed, Fenarizade Ahmed, Çandarlızade 
İbrahim, Veliyyüddin oğlu Ahmed, Nesir dehası, Filozof Sinan Paşa ve 
Kasım Paşa gibi âlim, şair ve edebiyatçılar, en değerlilerindendir. Şimdi bunlardan 
bazılarını, özetle tanıyalım;

Molla Fenari (1350-1430): Kara Hoca lakaplı Alauddin’den ders görüp, son-
ra Konya Aksaray’daki Zincirli Medrese’de okuyarak, oradan da Kahire’ye giderek, 
zamanın ünlü bilgini Bayburtlu Molla Ekmel’den ders alarak ülkesine dönmüştür.

Molla Fenari, Bursa’da müderrislik ve kadılık yapmış, daha sonra da Sultan 
Yıldırım Bayezid’e ve Fatih Sultan Mehmed’e hocalık yapmıştır. Başta dinî ilimler 
olmak üzere her konuda bilgi birikimine sahip, âlim Molla Fenari, ardında 100’ü aş-
kın yazılı eser bırakmıştır.

Hızır Bey (Öl. 1549): 15. yüzyıldaki Türk âlimleri arasında önemli bir yeri var-
dır. Kendisini yetiştirerek Sivrihisar Medresesi’ne müderris olmuş, zekâsı ve olay-
lar karşısındaki üstün anlatım yeteneğiyle ün yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman 
devri başlarına kadar İstanbul Müftülüğü görevinde bulunmuş, bu süre zarfın-
da oğulları tazarruat (nesir, düzyazı) sahibi Sinan Paşa, Ahmed ve Yakup Paşalar 
ve Muslihuddin Kastelani, Hayâlî, Alauddin Arabi, Bursalı Hocazade, Hatipzade, 
Tacizade, Muarrifzade, Kadızade-i Rumi’nin oğulları Mehmed ve riyaziyeci (mate-
matikçi) Mirim Çelebi ve Riyaziyeci Kasım Bey gibi bilgeleri yetiştirmiştir. Zamanın 
âlimleri arasında Hızır Bey’e, “ilim dağarcığı” denirmiş.*  

Kaynak
* BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 2, Sayfa 647-660, Ord. Prf. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, 14. ve 15. Yüzyıllarda Osmanlı’da Edebiyat ve İlim
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Ali Kuşçu (Öl. 1474): Bu çok değerli bilgin, Maveraünnehir (Hazar Denizi’nin 
doğusundaki geniş bölge) dolaylarında doğmuş, Semerkant’ta iken, ünlü astronom, 
bilgin Uluğ Bey’den ve Kadızade-i Rumi’den matematik ve astronomi dersle-
ri alarak kendisini yetiştirmiştir. Oradan, daha sonra Anadolu’ya, Akkoyunlu 
Hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına gitmiş ve onun tarafından da Fatih Sultan 
Mehmed’e elçi olarak gönderilmiştir. Görevini yaptıktan sonra ise orada, yani 
İstanbul’da kalıp, Fatih’in kurduğu ünlü Sahn-ı Seman Medreselerinden birisine 
müderris olarak atanmıştır. Ali Kuşçu’nun belagat (güzel söz söyleme), kavaid (gra-
mer ilmi), mantık, tefsir konularındaki eserlerinden başka asıl ünü; astronomi ve 
matematik konularında da eserler yazmıştır. 

Eserlerinden bazıları, astronomi konusunda; 
1-Faide fi Eşkali Utarit (Merkür’ün Görünümleri Üzerine)
2-Risale der İlm-i Hey’e (Astronomi Makalesi)
3-Risale el-Fethiye (Astronomi Üzerine)
4-Risale fi Asl el-Haric Yumkinu fi el-Sufliyeyn (İki İç Gezegende Dışmerkezlilik 

Kuralı)
5-Şerh-i Zic-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zicinin Şerhi)
6-Risale fi enne Hükm el-Haric Hükm el-Tedvir bi Aynihi fi Vukuf el-Kevakib
(Gezegenlerin Durma Anlarında Dışmerkezlinin Çembermerkezliyle Aynı 

Olması) 
7-Risale fi Halli Eşkal el-Kamer (Ay’ın Görünümleri Üzerine)
8-Şerh el-Tuhfe el-Şahiye fi el-Hey’e (Adı geçen kitap üzerine yorum)
Matematik konusunda; 
1-Risale der İlm-i Hisab (Aritmetik Üzerine)
2-Risale el-Mumammediyye (Matematik Üzerine)
3-Risale fi İstihrac Makadir el Zaviye min Mukadir el-Azla (Kenar Uzunluğundan 

Açıların Hesaplanması)
4-Risale fi el-Kavaid el-Hisabiye ve Delail el-Hendesiye (Hesap Kuralları ve 

Geometrik Kanıtlamalar Üzerine)
5-Risale fi Zaviyat (Açılar Üzerine)
Ali Kuşçu, Osmanlı ve Arap kültürlerinin dışında, Batı kültürü tarafından tak-

dir edilen ve eserleri Latinceye tercüme edilen değerli bir Türk âlimidir.*
Kaynak
*Bilim ve Teknik, Mayıs 2011, Sayfa 86, Prof. Dr. H. Gazi Topdemir, Osmanlı 

Biliminin Öncülerinden Ali Kuşçu
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Molla Hüsrev (Öl. 1480): Osmanlı Devleti’nde 15. yüzyılın ikinci yarısına 
damgasını vuran, özellikle fıkıhta (dinî kuralların günün şartlarına uygulanması) 
en ünlü bilim adamlarından olan Molla Hüsrev hakkında, Fatih Sultan Mehmed, 
“zamanımızın Ebu Hanife’sidir” diye takdir ve bu değerli hocasıyla iftihar 
edermiş. 

Molla Hüsrev, Molla Fenari’nin evladı Yusuf Bali’den ders görüp onay almış, 
Bursa’da müderrislik yapmış, Edirne kadılığında bulunup, Sultan II. Mehmed’in ilk 
defa tahta çıkışında kazasker (ordu komutanı) tayin edilmiş ise de Mehmed’in babası 
II. Murad’ın tekrar hükümdar olması üzerine o da kazaskerlikten çekilerek, Şehzade 
Mehmed ile birlikte Manisa sancağına gitmiştir. Hatta Sultan Mehmed’in, kendi-
sinin, diğerleri gibi makamında kalmasını arzu etmesine karşı, “uzlet (bir kenara 
çekilme) zamanınızda sizi terk edemem” diyerek birlikte gitmiştir.

Molla Hüsrev ile ilgili bir anı daha vardır; Fatih Sultan Mehmed tahta geçtikten 
sonra onun yanından ayrılmamış, bir düğün nedeniyle toplanılacağı ve Padişah’ın, 
değerli hocalarından Molla Gürani’yi sağına, kendisini de soluna oturtacağı habe-
rini alınca bu duruma gücenip, derhâl İstanbul’dan ayrılıp Bursa’ya gitmiş ve ora-
da bir medrese yaptırarak müderrisliğe başlamıştır. Sonra, yaptığı hatayı düzeltmek 
isteyen Fatih, hocası Molla Hüsrev’i İstanbul’a getirterek onu şeyhülislam tayin et-
miştir. Bu değerli âlim de ardından onlarca eser bırakmıştır.*

Kaynak
* BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 2, Sayfa 647-660, Ord. Prf. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, 14. ve 15. Yüzyıllarda Osmanlı’da Edebiyat ve İlim

Fatih Sultan Mehmed ve hocası Molla Hüsrev ile aralarında geçen bu il-
ginç hikâyelere yer vermemin amacı; o zamanlar astığı astık, kestiği kes-
tik olarak bilinen, neredeyse Balkanların (Bulgaristan, Romanya, Sırbistan), 
Yunanistan ve Arnavutluk’un tamamını, Bizans’ın İstanbul’u ile Anadolu’da 
bulunan tüm beyliklerin topraklarını, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ele 
geçiren bu Cihan Padişahı’nın, yeri geldiğinde, bir hocasının gücenikliğini 
nasıl önemsediğini vurgulamaktı. Acaba zamanımızın siyasi önderleri, böy-
le bir durumda nasıl tepki verirler, kırdıkları kalpler için acaba, en basitin-
den özür dileme erdeminde bulunabilirler mi? Çok zor gibi geliyor bana.

Sinan Paşa (Öl. 1486): Babası ünlü âlim Hızır Bey tarafından eğitilmiş, Edirne 
Medresesi’nde müderrislik yapmış, sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından kendisi-
ne hoca tayin edilmiştir. İfrat-ı zekâ (zekâsı ile söz ve davranışlarında hür) ve buna 
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ilave olan olgun davranışları, kendisini paşalığa kadar yükseltmiştir (1470). Bu gö-
revde iken, talebesi Molla Lütfi’yi, sarayın kütüphane müdürlüğüne tayin ettirir. 
1476 yılında Gedik Ahmed Paşa yerine Fatih tarafından veziriazam (başbakan) ta-
yin edilir. Bir yıl kadar sonra, bilinmedik bir sebeple Padişah’la arası açılır, görevin-
den alınarak hapsedilir. Bunun üzerine, İstanbul’un ileri gelen âlimleri, Padişah’a 
karşı cephe alırlar. Padişah da bu baskıya dayanamayıp Sinan Paşa’yı hapisten çı-
kartıp, Sivrihisar kadılığına tayin eder. Fakat sonra onu İznik’te tutuklatıp hapset-
tirir. Lakin ulemanın (din bilginleri) ısrarı üzerine, serbest bırakmaya mecbur olur. 
Fatih’in ölümünden sonra, oğlu II. Bayezid hükümdar olunca, Sinan Paşa’nın ve-
zirliği kendisine geri verilir. 

Sinan Paşa hem çok bilgili hem de sözünün arkasında dimdik durabilen nadir 
âlimlerden birisiydi. Babası Hızır Bey, Molla Fenari Mektebi’nin Sinan Paşa ko-
lunu oluşturmuş; Tokatlı Molla Lütfi, Balıkesirli Sarı Gürz Muhyiddin, Aydınlı 
Karabali, Taceddin İbrahim, Kadızade-i Rumi’nin oğlu, matematikçi Mahmud, 
Karasalı Bedreddin Mahmud, matematik ekolünden Musikişinas Muhyiddin 
Mehmed, Mevlâna Abdurrahman, Müeyyedzade ve Şeyh Hacı Çelebi gibi değerli 
öğrenciler yetiştirmiştir. 

Sinan Paşa, her zaman ilim insanlarını meclisinde toplar ve onlarla çeşitli bi-
limsel konularda münazaralar yapardı. Kastelani, Hatipzade, Hocazade ve Ünlü 
Zembilli Ali Efendi, bu bilimsel toplantıların müdavimlerindendi.* 

Kaynak
* BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 2, Sayfa 647-660, Ord. Prf. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, 14. ve 15. Yüzyıllarda Osmanlı’da Edebiyat ve İlim

Başkent İstanbul’da bu tür bir yapılanma oluşmuştu. Edirne, Bursa, 
Manisa, Amasya gibi diğer önemli şehirlerde de medreseler vardı ama bu 
düzeyde değildi. Hukuk konularıyla ilgili kadılar ve müftüler ile askerî ko-
nularla ilgili kazasker gibi komutanlar da çeşitli düzeylerde medrese eğitimi 
alarak bu mevkilere geliyorlardı. Ama dinî ağırlıktaki bu eğitim ne yazık ki 
halka ulaşmaktan çok uzak kalıyor, ancak yönetim kademesinde eriyip gidi-
yordu. Bilgi kazanımı ile gelir düzeyini artıran, yüksek ücretler alan ulema, 
yönetici, kadı, komutan gibi kişiler, kendilerine verilen bilgiyi âdeta kıska-
narak, alt kademelere iletmekte isteksiz ve cimri davranıyorlardı. Böylece, 
ışığı zaten cılız olan ilim, bilim meşalesi, yalnızca sarayların çevresini ay-
dınlatmaktan öteye gidemiyordu. 
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İşte tam burada duruyor ve 15. yüzyıl Fatih Sultan Mehmed dönemi-
ne, 21. yüzyıl penceresinden bakıyorum. Sonra da “ama neden!” diye ir-
kiliyorum. Gerçekten bu maytaptan akan bilimsel kıvılcım şelalesi, neden 
Osmanlı Müslüman Türk halkını aydınlatamıyor? Nedir buna engel olan? 
Acaba bu büyük lider Fatih Sultan Mehmed’in ümmetine (halkına) giden 
yollar mı tıkalıydı veya tıkanıyordu. Bilemiyorum doğrusu ama önümüzde-
ki yüzyıllarda da bu tıkanıklığa, farklı senaryolar içinde çok şahit olacağız. 
Mutlaka bir nedeni olmalı, diyorum! (Çuvaldız zamanı) 

Anadolu ve Rumeli topraklarında genişlemesini sürdüren Müslüman 
Osmanlı Türklerinin, 1300 ve 1500 yılları arasında nasıl bir yapılanma içinde 
olduğunu, fazla detaylara girmeden yukarıda gördük. Hatırlanacak olursa, 
daha önce 15 yüzyılın ikinci yarısını kapsayan Fatih Sultan Mehmed döne-
mindeki bilimsel çalışmalar ve bazı bilim insanları hakkında özet bilgilere 
sahip olmuştuk. 

Şimdi ise, aynı dönemde Avrupa’da Rönesans devrimi yaşanırken, 
11. yüzyılda Asya’dan Bizans topraklarına (yani Anadolu’ya) oradan da 
Avrupa’nın Balkan Yarımadası’na sarkan, Avrupalıların bu amansız düş-
manları Osmanlı Türkleri, nasıl bir yapılanma içindeydi? Bu önlenemez ge-
nişleme, yayılım başarılarının kökeninde neler vardı? Çok geniş topraklara 
hükmeden, zamanının en büyüğü olan Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılın 
sonlarına doğru neden hız kesti ve duraklama devrine girdi? 

Önce, bahsi geçen 15-16 ve 17.yüzyıllardaki Osmanlı İmparatorluğu’nu 
yapısal açıdan ele alalım:

Kuruluşunda Osman ve ardından, oğlu Orhan Beyler tarafından yöneti-
len Osmanlı Beyliği, daha sonra I. Murad (Hüdavendigâr) zamanında devlet 
yapısına bürünmüş, ordu sisteminde “yeniçerilik” adı altında eskiye oran-
la daha disiplinli, daha bilgili ve daha donanımlı bir askerlik sistemi kurul-
muştu. Artık devletin başındaki dinî gücü de bünyesinde barındıran sultan-
lar, etrafında bulunan, kendisine sadık, liyakatli ve başarılı paşaları ve bey-
leriyle, kazanmaya odaklanarak savaşlara giriyor ve kazanıyorlardı. Burada 
en önemli nokta, düşmanla yapılacak olan savaşın, kesinlikle kazanılmasıy-
dı. Çünkü Osmanlı Devleti’nin ana gelir kaynağı, savaş ganimetleri ve elde 
edilen topraklardan alınan çeşitli vergilerdi. Özellikle savaşa katılan asker-
ler, başarılı oldukları takdirde, kazanılan ganimetten büyük pay alıyorlardı. 
Ama kaybedilen savaşların sonucunda, özellikle başta bulunan sadrazam ve 
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paşalar için, hapis veya ölüm cezası neredeyse kaçınılmazdı. Yani savaşa, ta-
biri caizse, “kelle koltukta” gidiliyordu. 

Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) döneminden itibaren, Osmanlı toprak-
ları, her yöne gittikçe genişleyerek gerçek bir imparatorluk hüviyetine bü-
rünmüştü. İstanbul 1453 yılında fethedilerek Bizans İmparatorluğu yıkıl-
mış, ardından, Karadeniz kıyısında bulunan Trabzon Rum İmparatorluğu 
da ortadan kaldırılmış, Anadolu Türk Beylikleri teker teker ele geçirilmiş, 
Trakya’da Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve 
Moldova, Osmanlı toprağı hâline gelmişti. 

Fatih’i; kardeşi Cem Sultan’ı yenerek yurt dışına İtalya’ya kaçıran bü-
yük oğlu II. Bayezid (1481- 1512), onu da tahtı zorla babasının elinden alan 
Yavuz Sultan Selim (1512-1520) izlemişti. Bu Padişah da doğu komşusu 
İran Şahı İsmail’i, Çaldıran Savaşı’nda (1514) yenerek, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu topraklarını ele geçirmiş, ardından güney komşusu Memlûkleri, 
Halep yakınlarındaki Mercidabık (1516) Savaşı’nda yenerek, Şam ve 
Kudüs’ü alarak Mısır’a doğru yönelmiştir. Kahire yakınlarında Memlûk 
Hükümdarı Tomambay ile yaptığı Ridaniye (1517) Savaşı’nı da kazanarak 
Mısır’ı ele geçirip, Osmanlı topraklarına katmıştır. Burada, Mısır’ın fethinin 
dışında ilginç olan en önemli olay ise, o güne kadar Mısır’a bağlı olan Mekke 
Şerifi’nin, şehrin anahtarını Yavuz Sultan Selim’e göndererek tabi olduğu-
nu belirtmesi ve halifelik görevinin Osmanlı sultanına geçmesiydi. Bu nok-
ta, yani halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesi demek, bir yerde tüm dün-
ya Müslümanlarının dinî liderliğinin sahiplenilmesi demekti. Halifelik ar-
tık, Osmanlı padişahlarının hükümdarlık sıfatlarının yanına konulan dinî 
ve ruhani bir paye olarak, imparatorluğun yıkılışına kadar, hatta yeni Türk 
Cumhuriyeti Devleti kuruluşuna kadar devam edecek ve TBMM tarafından 
çıkartılan bir kanunla sonlanacaktı. 

Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı ele geçirip düzene soktuktan ve başına bir bey 
tayin ettikten sonra, İstanbul’a dönüş yolunda ilginç bir olay meydana gel-
mişti. Haydi, ne olmuş bir bakalım:
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Yavuz Sultan Selim ve Yunus Paşa’nın Katli

Osmanlı’nın otoriter, sert ve acımasız Padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fet-
hedip İstanbul’a dönerken, zaman zaman, yanında bulunan Veziriazam Yunus Paşa 
ile sohbet ediyormuş. Bir ara Paşa, bir pundunu bulup, Mısır beylerbeyliğinin ken-
disinden alınıp Hayır Bey’e verilmesinin sitemini, uygun bir lisanla Padişah’a ilet-
mek istemiş ve demiş ki: “Devletlüm, Mısır’ı arkada bıraktık. Olanca zahmet çe-
kilip, büyük miktarda şehit verilerek elde edilen Mısır’ın, bir Çerkez’e verilmesi-
ni bir türlü içime sindiremiyorum.” Beklemediği bu lafları en yakın yöneticisin-
den duyan Padişah’ın, anında kanı beynine fırlamış, çok hiddetlenip: “Bre melun 
sen şimdi benim yanlış yaptığımı mı söylersin!” diyerek atını durdurup, atının ya-
nında yürüyen solaklar kethüdasına emrederek: “Vurun bu melun kellesin!” deyip, 
Veziriazam’ın başını gövdesinden ayırtmıştır.*

Kaynak
*Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2, Sayfa 294

Yukarıdaki trajedinin üzerine, aynı Padişah’ın oldukça enteresan bir di-
yaloğuna daha yer vermek istiyorum. Önce, bu hikâyede yer alan Zembilli 
lakaplı Ali Cemali Efendi’yi biraz tanıyalım derim.

Ali Cemali Efendi (Zembilli)

Halk arasında Zembilli Ali Efendi diye anılan bu kişi, ilmi, güzel ahlaklı oluşu ve 
dürüstlüğüyle ün salmıştır. Kendisi, Fatih’in hocası Molla Fenari’nin de hocası olan 
Cemaleddin Aksarayi soyundan geldiği için, “Cemali” adını da almıştır.

16 yüzyılın ilk yarısında yetişmiş olan âlimler arasında olgunluğu, ciddiyeti, 
hür düşünce yapısı ve derin bilgisiyle ön plana çıkmıştır. Her üç padişah zamanın-
da da (Bayezid, Selim, Süleyman) Fatih’in kurduğu Sahn Medresesi’nde müderris-
lik (zamanın profesörü) yapmış ve ölümüne kadar (24 yıl), görevini tüm ciddiyetiyle 
sürdürmüştür. Kendisinden fetva almak üzere konağına gelenleri bekletmemek için, 
penceresinden sarkıttığı bir zembille (küçük torba), istenilen fetvaları alıp, cevapları-
nı yine zembile koyup verdiği için, halk arasında lakabı “Zembilli”ye çıkmış.*

Kaynak
*Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2, Sayfa 665
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Yavuz Sultan Selim’le Zembilli’nin İlginç Diyaloğu

Yavuz Sultan Selim gibi gazaplı ve şedit (sert) bir hükümdar bile, bazı işlerine 
karışmasına değin, Zembilli’ye karşı saygısını korumuş ve onun tenkit ve serzeniş-
lerine göğüs gererek, hak verdiği değerli müftüsünün dediklerini yapmıştır. 

Bir gün Yavuz, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 150 kişinin birden 
katlini emretmiştir. Bunu haber alan veya bu felaketin önlenmesi kendisinden rica 
edilen Zembilli Ali Efendi, usul ve kanun dışı olarak yaka paça Divan-ı Hümayun’a 
gelip, oradaki vezire, Padişah’a bir dileği olduğunu söylemiş. Sonra Padişah’ın mü-
saadesiyle huzuruna çıkmış ve idam edilecek biçarelerin öldürülmelerinin, kendi-
since uygun görülmediğini, müftülerin görevlerinden birisinin de hükümdarların 
uhrevi (öbür dünya ile ilgili) sorumluluklarını değerlendirmek olduğunu söylemiş.

Yavuz Sultan Selim, değer verdiği bu hocasının görüşlerine kızarak: “Sizin bu 
sözünüz saltanatıma, kararlarıma karışma ve engel olma anlamı taşır. Bir padişahla 
bu şekilde konuşmak saygısızlıktır.” diye Müftü’yü azarlamıştır. Zembilli de buna 
karşılık:

“Haklısınız; padişahlar, verdiği kararlarda bağımsız olmalı ve bu kararlara mü-
dahale edilmemelidir ama padişahlar da alacakları bu tür önemli kararlardan önce 
yakınlarındaki, konuyla ilgili kişilere danışmalıdır. Aksi takdirde bu davranış, ülke-
nin zararına olabilir. Amacım, kararlarınıza engel olmak değil, sizin, işleyeceğiniz 
bir günah yüzünden ahirette cezalandırılmanızı önlemeye çalışmaktır. Bu da benim 
görevimdir.” der ve idamlıkların affını arz eder.

Yavuz da düşünür taşınır ve sonunda bu doğru sözü kabul eder ve “affettim” 
der. Daha sonraları Yavuz Sultan Selim, Zembilli Ali Efendi’nin dürüst ve ciddi, 
aynı zamanda adil olduğunu bildiği için, Anadolu ve Rumeli kazaskerliğini birleş-
tirip (bugünkü Genelkurmay Başkanlığı) kendisine vermek istediğini bildirmiş ama 
Zembilli ise, bu görevi kabul etmeyerek, müftülük ve müderrislikte kanaat edeceği-
ni söylemiştir. Padişah da bu cevaba çok mutlu olmuş ve Zembilli’nin maaşına zam 
yapmıştır.* 

Kaynak
*Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2, Sayfa 666 

16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda bir padişahın, kendisine en yakın 
olan (bugünün başbakanı) veziriazamının yaptığı bir serzeniş nedeniyle ba-
şını nasıl vurdurduğuna şahit olduk. Ardından da sevip saydığı bir bilge 
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kişi (Zembilli Ali Efendi) ile aralarında geçen diyaloğu ve devamını ibretle 
izledik. Zamanın bir profesörünün, canı pahasına, doğru bildiği görüşlerini 
korkusuzca hünkârına nasıl ilettiğini ve ardından kendisine sunulan en üst 
düzey komutanlık görevini nasıl reddettiğini gördük. Acaba günümüzde bu 
tür yüreklilik ve dürüstlükler devam ediyor mudur? (Buyurun çuvaldızı!) 
Çok ilginç değil mi? 

Evet, şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı 
fethettikten sonra, Kahire’de bulunan bazı İslam bilginlerini yanına alıp 
İstanbul’a getirmiştir. İşte, konuyu bu kadar detaylı anlatmamın püf nokta-
sı da burasıydı. 

Geçenlerde, 17.11.2013 tarihinde, arkadaşımın gönderdiği bir elektro-
nik posta aldım. Başlığı “Aydınlığa Koşan Coğrafyanın Geriye Dönüşü 
Nasıl Başladı?”, yazarı ise Prof. Dr. Ali Demirsoy (Hacettepe Üni. Fen Fak. 
Biyoloji Böl. Em. Öğr. Üyesi) gözüküyor. Bilimsel araştırma yazısını oku-
yunca çok ilgimi çekti. Özetleyerek sizle paylaşmak istedim:

Aydınlığa Koşan Coğrafyanın Geriye Dönüşü Nasıl 
Başladı?

Aslında bu coğrafyanın (İslam coğrafyasının) ilk önemli kırılması, yani aydınlı-
ğa koşan toplumun geriye dönüşü, bugün Sünni düşüncesinin de akıl babalarından 
olan, bilim ve felsefeyi kâfirlik olarak tanımlayan, İbn-i Sina ve Farabi’yi kâfir olarak 
suçlayan İmam-ı Gazali’nin (1058-1111), ünlü risalesi “Tehatüful Felasife”, yani 
“Felsefenin Tutarsızlığı”nı yazmasıyla başlar.

Öyle ki içtihat (yorum, yeni kural koyma) kapısını kapatarak dinin akla ve bilime 
göre yorumlanmasının ve çağa uydurulmasının önünü keser. Ümmeti, soru soran, 
eleştiren, yeni yorum getiren, akla uymayan şeylere itiraz eden, dinde akla uyma-
yan şeyleri değiştirmeye kalkışan ve yoruma tabi tutmaya çalışan bir kitle değil; ita-
at eden ve teslim olan bir topluluk olarak tanımlar. İslam dünyasının yolu, İmam-ı 
Gazali ile bu şekilde tıkanmış olur. 

Evrimci bir yanı da olan, Antik Çağ Grek bilimi ve felsefe uzmanı olan, Aristo’dan 
Platon’a kadar çok sayıda felsefe ve bilim insanının eserlerine yorumlar yazan, on-
lara şerhler düşen İbn-i Rüşt (1126-1198), bu akımın saçmalığını ve tehlikelerini 
bir bir saysa da bilimin ve felsefenin kâfirlik olamayacağını, insan aklının özgür bı-
rakılması gerektiğini, dinî kuralların akıl ve mantıkla çelişmesi hâlinde akla 
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göre yorumlanmasının doğru olacağı görüşünü savunsa da kimseyi inandıra-
maz. Gazali’yi eleştiren ünlü reddiyesini, “Tehatüfül Tehafül”, yani “Tutarsızlığın 
Tutarsızlığı”nı yazar. Avrupa’nın Aydınlanma Çağı’nın, bu bilim insanının eser-
lerinin Arapçadan Latinceye çevrilip, Avrupa’ya yayılması ile başladığı, çoğu bilim 
çevrelerince kabul edilir. 

İbn-i Rüşt Aydınlanmayı, İmamı-ı Gazali                      
Bağnazlığı Getirdi

İslam dünyasının yolu, burada ikiye ayrılır. Biri (bugünkü İslam dünyası) 
İmam-ı Gazali eleğini; Batı dünyası ise İbni Rüşt eleğini kullanmaya başlar. Doğal 
olarak da birinin eleğinde, üretken olmayan çöpler; diğerininkinde de verimli tohum-
lar birikir. Sonuçta Avrupalılar, Aydınlanma Çağı’nı yakalar, İmam-ı Gazali’nin 
yolunu tutanlar da gericiliğin ve bağnazlığın çukuruna düşer.

Atatürk Cumhuriyeti hariç diğer Müslüman ülkelerin çoğu, İmam-ı Gazali ele-
ğini kullanmıştı ve olması gereken yerlere de vardılar. Türkiye Cumhuriyeti, yakın 
zamana kadar İbn-i Rüşt eleğini kullanmaya çalıştı, eksikleri olsa bile, çağdaş bir ya-
şamın temelleri atıldı. Ancak yarım asır öncesinden başlayan çok kurnaz planlarla 
ne yazık ki bu değerli elek, özellikle laiklik ekseni başta olmak üzere değiştirilmeye 
başlandı. 

Müslüman Kardeşler’in Esinlendiği Mezhebi,                   
İstanbul’a Hangi Padişah Getirdi?

Bu coğrafyadaki insanların pek azı da olsa, yaklaşık bugün 30-35 ülkeye 400-
600 yıl egemen olmuş bir imparatorluğun, dünya insanlarının tümünün kullana-
bileceği bilimsel katkı, buluş, edebiyat ve sanat konusunda neden herhangi bir katkı 
yapamadığını merak edebilir. Hatta daha önce, ilklerin gerçekleştiği bu coğrafyada 
mevcut olan yaratıcı gücü, sanatı, bilimsel atılımları neden yürütemediğini de me-
rak edebilir.

Osmanlı, aslında ilk yıllarında, dünya politikasına ve sanatına damgasını vuran, 
gelmiş geçmiş en bilgili, yetenekli ve yerine göre kurnaz devlet adamlarını barındı-
ran Bizans İmparatorluğu’nun düşünürlerini, devlet adamlarını, sanatkârları-
nı dışlamadığı ve kendi bünyesine aldığı için, ileri ve aydın fikirli Fatih Sultan 
Mehmed sayesinde büyük bir atılım yapmıştır. Her düşünceye, her inanca, her 
fikre gerekli serbestliği vermiş ve böylece tek tip insan yetiştirilmesinin önünü tıka-
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mıştır. Ne zamana kadar? Yavuz Sultan Selim Mısır’ı fethedip (1517), oradan, 
dünyanın gelmiş geçmiş en gerici ve tutucu, bağnaz mezhebi olan Aşarilerin 1000 
kadar, sözüm ona ulemasını (aslında mürtecisini) İstanbul’a getirip onlardan ica-
zet (görüş) almaya başlayıncaya kadar. Aşari mezhebi, Sünnilerin ve Müslüman 
Kardeşler örgütünün de önemli ölçüde esinlendiği bir akımdır.

İnsanların yönlendirilmesinde, dinî kurallar adı altında çok güçlü, kimsenin iti-
raz edemediği, ettiğinde kellesinin gittiği yeni bir anlayış getirilmiştir. Osmanlı’nın 
gelişmeye ve aydınlığa yürüyeceği yol, bu gelenlerle birlikte tıkanmıştı. Ancak 
Bizans’tan elde edilen bilgilerin oluşturduğu hız, hemen kesilmedi, Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında da bir süre devam etti ve onun da son yıllarındaki basiretsiz 
kararlarıyla birlikte çöküşe geçildi. Ta ki Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar. 

İmparatorluk döneminde, müspet bilimin, bilim adamlarının teşvik 
edildiği, perspektiften yoksun ve insan yaratıcılığını körelten minyatür 
ve tezhip sanatından başka, diğer güzel sanatlara destek sağlandığı, ço-
ğunluğu birbirine benzeyen cami, ordunun geçmesi için köprü ve ticaret-
ten vergi alınabilmesi için kervansaraydan, çocuklarının, paşalarının ve 
gözdelerinin oturması için yapılan köşklerden başka yapı sanatına destek 
verildiği görülmemiştir. (Günümüzde yapılan AK-SARAY gibi… Kasım 
2014)

Anadolu’daki gerçeği görmek için, dünyayı dolaşmanız gerekmez. Güney sahil-
lerini, Ege sahillerini boydan boya, hatta Osmanlı’nın payitahtı İstanbul’u gezme-
niz bile yeterli. Kızmayalım, darılmayalım ama bu ülke, Osmanlılara kadar âdeta bir 
heykel bahçesiydi. Kütüphaneleri, tiyatroları, amfileri, su kemerleri, yağlı boya re-
simleri, freskleri, mozaikleri, şehircilik tasarımları ile dünya sanat ve edebiyat tari-
hinin başköşesine oturmuştu. Bugün onlarca milyar dolar kazandığımız turizm bile 
ya doğal kaynaklarımızı (deniz, jeolojik oluşum, yayla ve dağları) kullandırmadan 
ya da bu insanların bize bıraktıkları (çoğunu da koruyamadık, hırsıza, uğursuza te-
lef ettirdik, birilerine hediye ettik) arkeolojik eserleri pazarlamayla elde ediliyor.*

Kaynak
*Prof. Dr. Ali Demirsoy

Değerli hocamın düşünce ve görüşleri, yukarıdakilerle sınırlı değildi, gü-
nümüz anlayışına, radikal ve çarpıcı eleştiriler yaparak yazısına devam edi-
yordu. Konuyu fazla dağıtmamak adına, burada yer vermek istemedim. 

Yukarıdaki değerlendirmelerden sonra kendime batırdığım “çuvaldızı”, 
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artık size tekrar uzatabilirim; buyurun…
Daha önce Bilim ve Teknik dergisinde, dünyaca ünlü bilim insanımız 

Prof. Dr. Ali Demirsoy hakkında bir yazı okumuştum. Konuya, kitabın son 
bölümlerinde yer vermek düşüncesindeydim ama yeri gelmişken…

Düşleri Biyolojiyle Süslü Bir Bilim İnsanı                                
Prof. Dr. Ali Demirsoy

Kısa öyküsüne başlamadan önce, onun özlü bir deyişine yer verelim: “Her bi-
lim insanı gibi mucizeye inanmayan bir insan olarak, bir insanın kendini 
yetiştirmesinin ve elle tutulur bir başarıyı elde etmesinin, yalnız ve yal-
nız kesintisiz çalışmasına, uygun bir ortamda bulunmasına, bilimsel dü-
şünen bir çevreyle sürekli ilişkide olmasına ve hiçbir mazeret ileri sür-
meden elde edeceği şeyin, kendi alın terinin ürünü olması gerektiğine 
inanıyorum.”

Prof. Dr. Ali Demirsoy, 1945 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, oldukça fa-
kir bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Yaşamını âdeta doğaya adamış, yıl-
larca Ankara Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Öğretim 
Görevlisi olarak çalışmış, dünyaca takdir görmüş değerli bir bilim insanımızdır. 
Demirsoy, uzun yıllar yaptığı doğa araştırmaları sonucunda, 2013 yılına kadar 
20’ye yakın yeni tür ve cinsi, bilim dünyasına kazandırmış, on altı tür, bir 
cins ve iki alt familyaya kendi adını vermiştir.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Ocak 2009, Prof. Dr. H. Gazi Topdemir, Düşleri Biyolojiyle 

Süslü Bir Bilim İnsanı 

Yavuz Sultan Selim’in ölümünden (1520) sonra, Osmanlı tahtına, 46 yıl 
hükmedecek tek erkek evlat olan Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) geç-
mişti. Bu dönemin şaşaasını ve entrikalarını, televizyondaki “Muhteşem 
Yüzyıl” dizisinden çoğumuz izlemişizdir. Kanuni, saltanatında sahip olduğu 
tecrübeli ekibi ve komutanlarıyla, zamanının gelişmiş silahları ve toplarıyla 
donanmış yeniçeri ordusuyla ve savaşlarda bu orduya katılan Mısır, Kırım, 
Romen, Arnavut ve Sırp askerleri gibi takviye birlikleriyle, inanılmaz bir güç 
odağı oluşturuyordu. 1529’daki I. Viyana Kuşatması (sert iklim şartları ne-
deniyle) başarısızlığı hariç hemen hemen tüm savaşlardan zaferle ayrılıyor, 
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hem Avrupa’da, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’daki topraklarını genişleti-
yor hem de çok büyük gelir kaynakları sağlıyordu. Ayrıca gemi yapımı ve 
teknolojisini geliştirip, ünlü denizci, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa 
komutasında Akdeniz’de, özellikle Venedik ve Papalık donanmalarına kar-
şı (Preveze gibi) muhteşem deniz zaferleri de kazanıyordu. Dünyadaki te-
mel gerçeklik; başarı için mutlaka para gerekliydi ve nasıl olursa olsun kaza-
nılmalıydı. Öyle de oluyordu. Kazanılıyordu da… Ama nereye kadar? Para 
nereye kadar yetmişti? Cevabını öğrendiğinizde, zannederim şaşacaksınız!

İşin özü, Osmanlı İmparatorluğu için 16. yüzyıl; dünyada da kabul gören 
ve kabullenilen muhteşem bir yüzyıl olmuştu. Ama bu dev imparatorluk, 
aynı çağlar içinde her alanda atılım yapılan, bilim üretilen, bilinmeyen di-
yarlar keşfedilen “Rönesans”tan ne yazık ki uzak duruyor, üstünlük fobisi 
ve küffar küçümsemesi nedeniyle ondan nasibini alamıyor, âdeta gözlerini 
bantla kapatıp, yerinde patinaj yapıyordu. 

Rusya dâhil Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkeleri, elçilerini payitaht 
merkezi İstanbul’a göndererek Osmanlı’nın âdeta röntgenini çekerken, buna 
karşılık Osmanlı ise, o devletlere, ilişki kurmak ve oralarda meydana gelen 
olumlu veya olumsuz gelişmeleri izlemek için elçilerini bir türlü gönderme-
mekte âdeta direniyordu. Bu durum, bilimsel açıdan anlaşılır gibi değildi. 
Herhâlde Hristiyan ülkelerinin kötü bellenen yaşam tarzları, âdet ve gele-
neklerinden Osmanlı ümmetini (halkını) uzak tutmak, padişaha fetva ve-
ren şeyhülislamlarca doğru yol olarak görülüyordu! Ayrıca yabancı elçile-
rin, padişahlarımızın huzuruna çıkıp diz çökerek gösterdikleri hürmet, ne 
yalan söyleyelim, insanımızın gururunu okşamıyor da değildi. Velhasıl çağ-
lar boyu seviyorduk debdebeyi ve pohpohlanmayı…

Sizlere şimdi, yaptığım bir incelememi aktarmak istiyorum. Cumhuriyet 
dönemimizde, bilindiği gibi, yıllardır hâlâ içimizi burkan ve acıtan en önem-
li olaylardan biri, 1961 yılındaki Başvekilimiz Adnan Menderes’in idam 
edilmesidir (onla birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Tevfik Koraltan da idam 
edildiler). Ben de merak edip araştırdım; Osmanlı İmparatorluğu’nun en 
görkemli ve başarılı dönemi olan 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyıl sonu 
itibarıyla, yani 150 yıllık bir süreçte acaba hiç merak ettiniz mi dönemin pa-
dişahları tarafından kaç veziriazam, yani başbakan idam edilmişti? 

Fatih Sultan Mehmed (1451-1481): Otuz yıl hükümdarlık yaptı. 
Döneminde, Çandarlızade Halil Paşa’yı, Mahmud Paşa’yı, Rum Mehmed 
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Paşa’yı ve Gedik Ahmed Paşa’yı (4 kişi) idam ettirmiştir. Fatih vefat ettiğin-
de, son Veziriazamı Karamani Mehmed Paşa ise, Bayezid taraftarı olan yeni-
çerilerin ayaklanması sonucu öldürülmüştür.

Sultan II. Bayezid (1481-1512): Otuz bir yıl hükümdarlık yaptı. 
Döneminde hiçbir veziriazamını katletmedi (sanki başarıymış gibi yazdım).

Yavuz Sultan Selim (1512-1520): Sekiz yıl hükümdarlık yaptı. Döneminde, 
Koca Mustafa Paşa’yı, Dukakinoğlu Ahmed Paşa’yı, Yunus Paşa’yı, (3 kişi) 
idam ettirmiştir. Son Veziriazamı Pir Mehmed Paşa ise, Kanuni zamanında 
zehirlenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566): Kırk altı yıl hükümdarlık yap-
tı. Döneminde, Pargalı İbrahim Paşa’yı, Kara Ahmed Paşa’yı, (2 kişi) 
katletmiştir.

Sultan II. Selim (1566-1574): Sekiz yıl hükümdarlık yaptı. Döneminde, 
hiçbir veziriazamını katletmemiştir. 

Sultan III. Murad (1574-1595): Yirmi bir yıl hükümdarlık yaptı. 
Döneminde, hiçbir veziriazamını katletmemiştir.

Yalnız, devrinin üç padişahına (Kanuni, Selim, Murad) veziriazamlık 
yapan, Osmanlı’nın gelmiş geçmiş en değerli ve ünlü Veziriazamı Sokollu 
Mehmed Paşa, 1579 yılında, kendisine yardım etmek istediği bir kişi tarafın-
dan hançerle katledilmiştir. (Bu değerli yönetici, siyaset adamından, ileride 
bahsedeceğim.)

Sultan III. Mehmed (1595- 1603): Sekiz yıl hükümdarlık yaptı. 
Döneminde, Ferhad Paşa’yı, Hadım Hasan Paşa’yı, Yemişçi Hasan Paşa’yı 
(3 kişi) katletmiştir.

Evet, yedi padişahın, 150 yıllık hükümdarlık süresinde tamı tamamına 
12 vezirazamımız (başbakan), uğurlarına kul oldukları padişahlarınca, şu 
veya bu sebepten katledilmişlerdir. *

Kaynak
*Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2, Cilt 3, 

Veziriazamlar
  
Neredeyse yarım asır gibi çok uzun bir süreyi kapsayan Kanuni Sultan 

Süleyman devrinde ve ondan sonra 16. yüzyıl sonuna kadar hükmeden, II. 
Selim, III. Murad ve III. Mehmed devirlerinde bilim, teknoloji ve araştırma 
adına ne gibi artı değerler ve ne gibi sorun ve engellemeler oluşmuş, şimdi 
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bunlara bakarak, daha önce gördüğümüz, Avrupa’daki Rönesans odaklı ge-
lişmelerle karşılaştıralım: 

Hiç şüphesiz ki bir buçuk asırlık bu döneme damgasını vuran padişah, 
Kanuni Sultan Süleyman’dır. Bu dönem, çok ilginç olaylarla doludur. Çok 
büyük başarıların yanında, akıl almaz tezatlıkların ve hayal kırıklıklarının 
da yaşandığı bir dönemdir. İşte size, ibret dolu birkaç örnek: 

Osmanlı Döneminde Öncü Bir Bilim İnsanı                     
“Mirim Çelebi”

Osmanlıların 16. yüzyılda fizik ve astronomi alanında yetiştirdiği en önem-
li bilginlerden biri olan Mahmud ibn Mehmed Mirim Çelebi (?-1525), Osmanlı 
biliminin oluşması ve kurumlaşmasında emeği geçen Ali Kuşçu ile Kadızade-i 
Rumi’nin torunu olan Kudbeddin Mehmed Efendi’nin oğludur. 

Hocazade ve Sinan Paşa gibi dönemin önemli bilim insanlarından ders al-
mış, matematik ve astronomide üstün bir başarı göstermiştir. Önce Gelibolu 
Medresesi’nde, sonra da Bursa’da Manastır Medresesi’nde müderrislik (prof.) yap-
mıştır. II. Bayezid’e matematik ve astronomi dersleri veren Mirim Çelebi, bu dönem-
de 1508’de Anadolu kazaskerliğine getirilmiş, Yavuz Sultan Selim Padişah olduk-
tan sonra, 1512’de bu görevden kendi isteği ile (!) ayrılmış, ancak Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından, 1522-1523 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmiştir.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik Dergisi, Kasım 2010, Prof. Dr. H. Gazi Topdemir, Osmanlı 

Döneminde Öncü Bir Bilim İnsanı 

Şimdi size, çok ilginç bir kişiden bahsedeceğim. Günümüzde, bu ünlü 
Osmanlı kaptanı ve haritacısı için, içinde bulunduğumuz 2013 yılı, Birleşmiş 
Milletler UNESCO teşkilatı tarafından “Piri Reis Yılı” ilan edilmiştir. 
Çünkü ülkece gurur duyduğumuz bu insan, 500 yıl önce birinci dünya ha-
ritasını yapmıştır. Ama gelgelelim o da yaptığı küçük bir hatasının bedelini, 
komploya kurban giderek, devrin Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın fer-
manıyla, canıyla ödemiştir. Yukarıda “tezatlık” dediğim olaylardan birisi de 
budur. Gururumuz olan bu değerli bilim insanını, birlikte biraz daha yakın-
dan tanıyalım: 
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Haritacılıkta 500 Yıl Önce Devrim Yapan Denizci                 
“Piri Reis”

Tam adı Piri Muhiddin ibn Hacı Mehmed olan Piri Reis (1465-1554), eşsiz bir 
kartograf, deniz bilimci ve denizcilik tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. 16 yüz-
yılda Osmanlıların, Akdeniz’i, bir Türk gölü hâline getirmesini sağlayanlardan biri 
olması bakımından ayrıca dikkate değerdir. Dönemin önemli gemi yapım merkezle-
rinden ve Osmanlıların deniz üslerinden biri olan Gelibolu’da doğdu. Kaptanıderya 
(Deniz Kuvvetleri Komutanı) olan amcası Kemal Reis ile daha çocuk denecek yaşta, 
birçok denizi dolaşma fırsatı buldu. İspanya’nın baskısından kaçan Müslümanların, 
Endülüs’ten Kuzey Afrika sahillerine taşınması başta olmak üzere, çok sayıda sefe-
re katıldı. Bu seferler, Piri Reis için, yerine getirilmesi gereken birer görev olmanın 
yanı sıra, ileride yazacağı kitaplar ve çizeceği haritalar için de eşine az rastlanır bilgi 
kaynakları niteliğindeydi. Denizcilik ve denizciler hakkında eşsiz bilgiler kazandığı 
bu dönemden sonra hayat bulan yapıtlarıyla hem denizcileri hem de dünyanın he-
nüz keşfedilmemiş bölgeleri hakkında, Osmanlı yöneticilerini bilgilendirmiş ve de-
nizlerdeki Osmanlı varlığını kalıcı hâle getirmiştir.

1511’de amcasının vefatı üzerine Gelibolu’ya dönen ve iki yıl boyunca deniz-
lerden uzak duran Piri Reis, bu süreyi, denizcilik tarihinin seçkinleri arasına gi-
recek olan yapıtlarını hazırlamakla geçirdi. Gelibolu’da bulunduğu sırada, Yavuz 
Sultan Selim, Mısır’a sefer düzenledi ve sefere denizden takviye sağlamak için, 
İskenderiye’ye giden filoya, kadırgasıyla Piri Reis de katıldı. Özellikle kadim bilgeli-
ğin önemli merkezlerinden biri olan İskenderiye’yi ele geçirmek için büyük yararlık 
gösterince, Sultan’ın dikkatini çekti ve bu yakınlaşmanın sağladığı fırsatla, önce-
den hazırlamış olduğu bir haritayı, Sultan’a sundu. Bu haritayı, daha önce çizilmiş 
olan, Arap, Caferiye, Arap-Hint, Portekiz ve Kolomb’un, Amerika kıtasına yaptığı 
seyahatlerde yapılan haritalardan topladığı bilgiler ışığında yaptığını söylemiştir. 
Haritada, Batı Afrika kıyıları, Asor, Kanarya Adaları, Atlas Okyanusu’nun tama-
mı, Orta ve Güney Amerika’nın doğu kıyıları detaylı olarak çizilmiş, bazı bölgeler 
hakkında bilgiler verilmiş, o yörelerde yetişen ilginç hayvanların resimleri çizilerek, 
özelliklerinden bahsedilmiştir. Bugün “birinci dünya haritası” olarak adlandırdı-
ğımız ve elimizde sadece bir parçası bulunan, dünya mirası bu haritanın diğer yarı-
sına ne olduğu bilinmiyor.

Piri Reis, bu seferin ardından tekrar Gelibolu’ya döndü ve Akdeniz’de gemicile-
rin seyahatlerini kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı “Denizcilik Kitabı”nı (Kitab-ı 



İlhan Küçükbiçmen140

Bahriye) hazırladı. Denizcilerin baş ucu kitabı olan Kitab-ı Bahriye’nin asıl tanınır 
hâle gelmesi, Piri Reis’in, 1524’te Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü sadrazamların-
dan İbrahim Paşa (Pargalı) ile tanışmasıyla oldu. Tanışmanın öyküsü kısaca şöy-
ledir: Bu tarihlerde Mısır’da isyan çıkmış ve bastırılması için İbrahim Paşa görev-
lendirilmiştir. İbrahim Paşa’nın emrinde olanlardan biri de Piri Reis’tir. Yolculuk 
boyunca Piri Reis’in sürekli bazı notlara baktığını fark eden İbrahim Paşa, bunların 
ne olduğunu sormuş, o da denizlerde güvenli yolculuk yapabilmek için tuttuğu not-
lar olduğunu söylemiştir. İbrahim Paşa, notları incelemiş ve Piri Reis’ten, bu notla-
rı gözden geçirmesini ve yeniden düzenlemesini istemiştir. Piri Reis, hazırlanan ki-
tabı, İbrahim Paşa’nın teşviki ve desteğiyle, Padişah Kanuni Sultan Süleyman’a 
sunmuştur.

Piri Reis, 1528’de, birincisine göre bilgi ve teknik açılardan çok daha nitelikli 
ikinci bir dünya haritası daha çizmiştir. Ne yazık ki birinci dünya haritası gibi 
bu harita da parçalanmış ve sadece bir kısmı günümüze kalmıştır. 

Birinci dünya haritasının ve Kitab-ı Bahriye’nin padişahlarca kabul edilmesi, do-
ğal olarak Piri Reis’in, devlet adamları nazarında önemli hâle gelmesine ve takdir 
görmesine, giderek bir coğrafya bilgini, büyük bir denizci olarak tanınmasına ve 
Osmanlı donanmasının önemli bir gücünü oluşturan Hint donanması kaptanlığına 
getirilmesine yol açtı. Böylece başlayan devlet görevi, büyük ölçüde siyasi bir komp-
lo niteliği taşıyan ve Mısır valisinin Kanuni’yi kışkırtması sonucu, 1554’teki ida-
mına kadar sürdü.*

Kaynak
 *Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 2013, Prof. Dr. H. Gazi Topdemir, Haritacılıkta 

500 Yıl Önce Devrim Yapan Denizci “Piri Reis”

Şimdi yine 16 yüzyılda yaşamış ünlü bir Osmanlı bilim öncüsü ve onun 
ilginç bir şekilde sonlanan değerli çalışmasından bahsedelim. Sizlere za-
man zaman “çuvaldızı” neden uzattığım konusunda, Piri Reis’in hazin so-
nundan ve aşağıdaki yazıyı okuduktan sonra, eminim bana daha çok hak 
vereceksiniz.

Osmanlı Biliminin Öncülerinden “Takiyüddin”

Osmanlı biliminin öncülerinden olan Takiyüddin (1521-1585), matematik, ast-
ronomi, fizik, optik, mekanik ve tıp konularında pek çok yapıt kaleme almış, çok yön-
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lü bir bilim insanıdır. Bilim tarihinde dikkat çeken diğer bir başarısı ise, İstanbul 
Gözlemevi’ni kurmasıdır. Türk bilim tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu 
girişim, ne yazık ki basit siyasi çekişmelere alet edilerek kısa süre içerisinde başa-
rısızlığa uğradı. Özellikle de gerektiğinde siyasilerin beceriksizliklerine dinsel ge-
rekçeler hazırlamakta tereddüt etmeyen Şeyhülislam Kadızade’nin, “gözle-
mevleri, bulundukları ülkeleri felakete sürükler” şeklinde fetva vermesi, 
Türk bilim tarihinin gelişimi açısından tam bir şanssızlık olmuş, bugünkü Kandilli 
Gözlemevi’nden önce Osmanlı Devleti’nin tarihindeki tek gözlemevi olan İstanbul 
Gözlemevi, Sultan III. Murad döneminde, 1583’te yıktırılmıştır. Böylece, 
yaklaşık yüzyıl öncesinden başlayarak gittikçe yükselen entelektüel kültür hareketi 
hız kesmeye başlamış, Osmanlı topraklarındaki bilim ve felsefe rüzgârı dinmiştir.* 

Kaynak
 *Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2010, Prof. Dr. H. Gazi Topdemir, Osmanlı 

Biliminin Öncülerinden “Takiyüddin”

Kanuni ve Süleymaniye Medreseleri

Daha önce hatırlanacağı üzere, Fatih Sultan Mehmed’in kurduğu Sahn-ı Seman 
Medreselerini incelemiştik. Buralarda tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi dinî özellikli 
derslerin yanında edebiyat dersi programlanmıştı. Öğrenciler, ilk ve orta eğitim-
de geometri, kozmografya ve matematik öğrendikleri için, medreselere hazırlıklı 
geliyorlardı.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında riyaziye (matematik), tabiiyye (tabiat 
bilgisi) ve tababet (tıp) dersleri verilen fakülteler açıldı. Bunların tümü, Süleymaniye 
Camii’nin etrafında yer aldı. Ek olarak Darülhadis (Yüksek İslam Enstitüsü ayarı) 
fakültesi yapıldı. Bu eğitimleri bitirenler arasından başarılı olanlar, daha sonra yük-
sek bölümü olan Sahn-ı Süleymaniye’ye devam ederdi. 

Kaynak
*Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2, Süleymaniye 

Medreseleri

Osmanlı’da Bilimsel Gelişme Konusunda                            
Genel Bir Değerlendirme

16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyıldaki bilimsel gelişme, medrese ve öğret-
menlerin sayısal olarak çoğalması, görüntüde başarı gibi görünse de yüksek ve açık 
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görüşlü din âlimlerinin yetersizliği, bilimsel düzeyin düşüklüğü, medrese teşkila-
tının bozularak, mollaların bilgisiz ve tecrübesiz çocuklarının, torpille yüksek ma-
kamlara getirilmesi, sistemi çöküntüye uğratmıştır. Bu sağlıksız yapı, 17. yüzyılda 
ise iyice kendini göstermiştir. Bu dönemde, daha öncekilere oranla adet itibarıyla pek 
çok eser kaleme alınmışsa da bunların içinde, bilimsel değeri olanlar oldukça azdır. 
Bunun sebebi de yukarıda söylendiği gibi bilimsel kimlik sahibi değerli âlimlerim az-
lığı ve üstüne üstlük, yerlerini yeteneksiz ve bilgisiz eğitmenlerin almasıdır.

Hâl böyleyken, Avrupa’da ise, Rönesans’ın oluşturduğu bilimsel gelişmeler ve 
diğer keşifler başını almış yürümüştü. Osmanlılarda pozitif ilimlerin ve akli eserle-
rin yerine dinî ağırlıklı naklî (söylenti) ilimlerin, entelektüellerde ve dolayısıyla top-
lumda daha cazip görülmesi, Avrupa ilim dünyası ile çok ters düşüyordu. Avrupa’da 
matbaanın icadı ve pozitif ilimlerin yayılması, oralarda hararetli ve yoğun bir çalış-
ma ortamı meydana getirmişti. Osmanlılar ise, bu gelişmelerle hiç ilgilenmiyordu. 
Hatta dinsel baskılar nedeniyle, şöyle böyle okunan bazı pozitif ilimler bile, medrese 
ders programlarından çıkartılıyordu.*

Kaynak
*Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 4, Sayfa 490, 16. 

Asır Yarısıyla, 17. Asırdaki Fikir Hareketleri 

Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi, bu dönemde ve bundan sonraki 
dönemlerde de Osmanlılarda edebiyat konusu çok gelişmiş, Arapça, eski 
Türkçe ve Farsça binlerce eser yazılmıştı. Bunların dışında, Kanuni zamanı-
nın ünlü bestekârı “Baki” örneği muhteşem divan şairleri ve bestekârları da 
edebî yaşamın vazgeçilmez hamuruydu. 

Sözlükte ve Arap edebiyatında söz sahibi olan Muslihuddin Mustafa’nın 
eseri “Ahter-i Lügati”, Fevri Ahmed Efendi’nin, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
adına yazdığı “Ahlak-ı Süleymani” ve “Cemşid-ü Hurşid”, Nevali Nasuh 
Efendi’nin, İmam Gazali’nin Farsça ahlak ve tasavvuftan bahseden “Kimya-
yı Saadet”, “Ahlak-ı Muhsini” ve Aristo’dan Arapçaya tercüme edilen 
“Kitabü’r-riyaseti ve’s-siyase” isimli eserini, Türkçeye “Ahlak-ı Nevali” ve 
Vanlı Mehmed Efendi’nin, Osmanlı’da yabancılar tarafından kurulan ilk 
matbaada “Vankulu Lügati” adlı ilk Türkçe sözlüğü, örnek olarak yazmak 
istedim. Kitabın ana konusu, bilindiği gibi “bilimsel gelişme” ağırlıklı oldu-
ğu için, daha fazla detay bilgilerle bıkkınlık vermek istemiyorum. 

Şimdi ise, o zamanın birkaç değerli bilim insanı ve seyyahına kısaca bir 
göz atalım:
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Büyük Usta Mimar Sinan (1489-1588) 

Kayseri’de dünyaya gelen Sinan, 1512’de devşirme olarak İstanbul’a getirilmiş 
ve Acemioğlan Ocağı’na kaydı yaptırılarak yeniçeriliğe adımını atmıştır. Yavuz 
Sultan Selim’in İran, Mısır (1517), Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılan 
Belgrad (1521), Rodos (1522) ve 1526’da Mohaç Seferlerine katılmış, rütbesi gide-
rek yükselmiştir. Bunlardan başka daha birçok sefere katılmış ve bu seferlerde, ordu-
nun geçmesi için birçok köprü, yol ve kale yaptırmıştır. Bu özel yeteneklerinden do-
layı Kanuni tarafından 1536’da baş mimarlığa getirilmiştir. 

Mimar Sinan, uzun yaşamı boyunca toplam 84 adet cami, 51 adet mes-
cit, 57 adet medrese, 7 adet darülkurra (küçük medrese), 22 adet türbe, 17 
adet imaret, 3 adet darüşşifa (hastane), 5 adet su kemeri, 8 adet köprü, 8 
adet mahzen ve 46 adet hamamın mimarlığını yapmıştır. 

Sinan’ın çıraklık eseri, Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi’dir (1544-1548). 
Bu eser, daha sonra yapacağı eserlere örnek olmuştur. Bundan sonra usta-
lık eserleri olarak, Kanuni’nin İstanbul’da yaptırdığı Süleymaniye Camii 
(1549-1556) ve Sultan II. Selim adına Edirne’de yaptığı Selimiye (1569-
1574) Camii yer almaktadır.*

Kaynak
*Meydan Larousse Ansiklopedisi 
 
Görüldüğü gibi, yaptığı eserleriyle dünyaya örnek olmuş bu ünlü mima-

rımızla ne kadar övünsek azdır. Türklerin gerçek hazinelerinden birisi de hiç 
şüphesiz, büyük usta Mimar Sinan olmuştur.

Hatırlanacak olursa daha önce, ileride birinden bahsedeceğim, demiştim. 
İşte şimdi yeri geldi. Kanuni’nin son iki yılından başlayarak, II. Selim ve III. 
Murad dönemlerine damgasını vuran, Osmanlı İmparatorluğu’nun gelmiş 
geçmiş en ünlü veziriazamlarından Sokollu Mehmed Paşa hakkında bilgi 
vermeden geçmek olmaz.

Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa (1512-1579) 

Bosna’nın Sokoloviçi köyünden devşirme olup, Boşnakça adı “Bayo” idi. 
Kanuni’nin ilk zamanlarında Edirne sarayında yetişmiş, çalışkanlığı ve zekâsıy-
la, yıllar içerisinde çeşitli görevlerde bulunarak yükselmiş ve 1546’da Barbaros 
Hayreddin Paşa’nın vefatı nedeniyle kaptanıderyalığa (Deniz K.K.lığı) getirilmiş-
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tir. Daha sonra sırasıyla Rumeli beylerbeyliği, vezirlik, üçüncü vezirlik, ikinci vezir-
lik ve nihayet 1564’de Kanuni’nin son veziriazamı olmuştur. Bu büyük devlet ada-
mının asıl önemli hizmetleri bundan sonra olmuştur. 

Kanuni, acılar içerisinde zorla gittiği Avrupa’daki son seferi Zigetvar (1566) 
galibiyetini göremeden, savaş meydanında, yaşlılıktan ve hastalıktan vefat etmiş, 
askerin morali bozulmasın diye bu durum, Veziriazam Sokollu tarafından zekice iki 
ay kadar gizlenmiş ve ancak dönüş yolunda askere duyurulmuştur. Tahtı devrala-
cak olan II. Selim’e, nasıl hareket edileceği, askere cülus bahşişinin nerede ve ne za-
man verileceği, Sokollu tarafından bildirilmesine rağmen, araya giren bazı yakınla-
rı tarafından, usule uygun hareket etmeyen yeni Padişah, yeniçeriler karşısında zor 
durumda kalmış, sonra ise bu durum, yine Sokollu’nun zekâsı ve yeteneği ile çözül-
müştür. Bundan sonra ise II. Selim, 8 yıllık hükümdarlık döneminde, devletin bütün 
işlerinin sorumluluğunu ve yönetimini Sokollu’ya güvenerek devretmiş, işine hiç 
karışmamıştır. Sokollu da bu dönemde Osmanlı Devleti’ni mükemmel yönetmiştir. 
Bu süre içerisinde sırasıyla Sakız Adası (1566) alınmış, Avusturya ile barış yapıl-
mış, Osmanlı’ya devamlı sorun çıkartan Kıbrıs Adası (1570) fethedilmiştir. 

Kıbrıs’ın savunması için, Papa tarafından organize edilip gönderilen Haçlı 
donanması, geç kalınca, Meis Adası’nda demirlemiş ve ertesi yıl, yani 1571’de, 
Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası’nın kuzeyindeki İnebahtı 
(Lepanto) Körfezi’nde Osmanlı donanması ile yaptığı deniz savaşını kazanmıştır. 

Yakın geçmişte, yani 1538’de ünlü denizcimiz Kaptanıderya Barbaros Hayreddin 
Paşa komutasında Preveze Deniz Savaşı’nı kazanarak Akdeniz’i âdeta bir Türk gö-
lüne dönüştüren muhteşem Osmanlı donanmasına ve denizciliğine ne olmuştu da 
İnebahtı Deniz Savaşı kaybedilmişti. Buna az ileride değineceğim.

Bu savaşa yirmi gemisiyle takviye kuvvet olarak katılan ünlü Türk denizcisi, 
Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa, düşmanın sol cenahına büyük zayiat verdi ama 
Türk donanmasının merkezindeki felaketi görünce, gemilerini büyük bir taktik bece-
riyle Haçlı donanmasından kurtardı ve İstanbul’a geldi. Adı Kılıç Ali’ye dönüştürü-
lerek kendisine yeni kaptan paşalık görevi verildi. İşte burada Sokollu Mehmed Paşa 
devreye girerek, Osmanlı’nın yirmiye yakın tüm tersanelerinde süratle gemi inşası-
na başlandı ve 1572 yılında yeni donanma tamamlandı. İstanbul’da kalmasına izin 
verilen Venedik Elçisi Barbaro, Osmanlı’nın, İnebahtı yenilgisinden sonra sulh 
isteyip istemediğini yoklarken Sokollu, kendisine, yeni inşa edilen donanmasını da 
ima ederek: “İnebahtı Muharebesi’nden sonra cesaretimizin sönmediğini 
görüyorsun; Kıbrıs Adanızı alarak kolunuzu kestik, sizse İnebahtı galibi-
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yetiyle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez ama tı-
raş edilen sakal, daha gür çıkar.” diye, hazırlanan yeni donanmayı göstermiştir. 
Bunun üzerine Venedik Cumhuriyeti ile yeni şartlarda tekrar barış antlaşması im-
zalanıyor ve Venedikliler, her yıl vergi vermeyi kabul ediyorlardı. 

Takip eden yıllarda Sokollu komutasındaki Osmanlı orduları, Yemen ve Tunus’u 
zapt ediyorlar, Kızıldeniz’de yeni donanma inşa ederek, Hint Okyanusu’na açılıyor 
ve gelişmiş Portekiz gemileriyle savaşıyorlardı. Sokollu Mehmed Paşa, aynı zaman-
da ileri görüşlü bir planlama dâhisiydi. Süveyş’te, Akdeniz ile Kızıldeniz arasına ve 
Rusya’da Volga ve Don Nehirleri arasına kanallar açmayı planlıyordu. Bütün uğ-
raş ve çalışmalara rağmen, çeşitli zorluklar ve maliyet yüksekliği nedenleriyle her iki 
proje de gerçekleşemedi. Ama Sokollu’nun fikir babalığı önderliğinde, ileriki yıllarda 
her iki kanal da açılacaktı. 

Sultan II. Selim zamanında sorunsuz ve müdahalesiz bir yönetim sergileyen 
Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa, Padişah’ın 1574’de vefatından sonra, en bü-
yük oğlu Manisa Sancak Beyi Murad’ı, İstanbul’a saltanata davet etti. Sultan III. 
Murad tahta geçtiği gün, kendisinden küçük beş kardeşi, Fatih Sultan Mehmed’in 
koyduğu kanun gereğince boğduruldu. Bu trajedi, Osmanlı halkına o zaman bile çok 
acı vermişti. İlk zamanlar, Veziriazamı Sokollu’ya büyük hürmet ve sadakat besle-
yen genç Hükümdar III. Murad, daha sonraları, etrafında bulunan vezirler, paşalar 
ve kadınların entrikalarına kurban giderek, bu değerli yöneticisine arkasını döne-
cek, zevk ve sefa âlemine dalıp, koca imparatorluğun gerilemesine neden olacaktır. 
Artık bilgi ve teknoloji yönünden geri kalarak, Avrupa’da girdiği savaşları, dolayı-
sıyla önemli şehir ve kaleleri de kaybederek gittikçe gelir kaynakları da zayıflayan 
Osmanlı hanedanı, 1578’de, bu değerli veziriazamının güvendiği paşaların bir kıs-
mını idam ettirip, bir kısmını da onun etrafından uzaklaştırarak, kendisini değersiz-
leştirecek ve görevden uzaklaştırılan Sokollu, 1579 yılında, komplo da kokan bir su-
ikastla öldürülecektir.* 

Kaynak
* Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 2 ve 3, Sokollu 

Mehmed Paşa

Şimdi, İnebahtı (Lepanto) Savaşı’nın, Osmanlılar tarafından neden kay-
bedildiği veya Batılıların müşterek kurdukları Haçlı donanması tarafından 
neden kazanıldığına dair yazılmış bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. 
Kitabın adı: “BATI NEDEN KAZANDI?” (Katliam ve Kültür). Yazarı: Victor 
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Davis Hanson. Yazar, kitabındaki üçüncü bölümünü İnebahtı Savaşı’na 
ayırmış, özetle şöyle hikâye ediyor: 

İnebahtı (Lepanto) Savaşı (1571)
Osmanlı Amirali (Kaptanıderya) Müezzinzade Ali Paşa, saldırıya geçmiş 

olan kendi kadırgalarının doksan metre önünde seyreden altı acayip, gemi benzeri 
şeyi daha önce hiç görmemişti. Acaba nakliye gemisi miydiler? Aslında, bu kocaman 
ve alamet görünümlü altı gemi, yeni suya indirilmiş olan Venedik ağır kalyonlarıy-
dı. Her biri yaklaşık elli ağır top taşıyordu. Bu canavarların her birinin ateş gücü, 
Avrupa’daki en büyük kürekli gemilerinkinden altı kat fazlaydı ve sadece ateş gücü 
bakımından, padişahın bir düzine standart kadırgasına bedeldi. Bu gemiler, böyle 
rüzgârsız denizlerde de hareket edebiliyordu. Yelkenler ve küreklerle manevra yapa-
biliyor, her yöne ateş açabiliyorlardı. Bu gemilerden atılan misket bombaları ve iki 
buçuk kiloluk gülleler, Türk gemilerini dağıtıyor; insanlar, döşeme kalasları ve kü-
rekler hep birlikte parçalanıyordu.

Bütün deniz insanlar, seren cundaları (direk parçası), kürekler, fıçılar, variller ve 
her türlü silah ve malzemeyle kaplanmıştı. Bütün bu tahribata, daha önce deniz sa-
vaşında hiç denenmemiş olan son teknolojiye sahip bu altı gemi neden olmuştu. 

Haçlı Filosu Amirali genç Don Juan, adamlarına şöyle seslendi: “Evlatlarım, 
Tanrı’nın isteğiyle burada ya fatih olacağız ya da öleceğiz.” İnebahtı’da bütün 
Hristiyan gemileri haçlarla süslenmişti. Cin çarpmış gibi savaşacak olanlar, “bağ-
naz” oldukları söylenen Müslümanlar değil, Hristiyanlardı.

Çok geçmeden 800 Hristiyan ve Türk askeri, siyaha boyalı ceviz güverteli süs-
lü bir kadırga olan “Sultan”da birbirine girdi. Ama bütün güzelliğine rağmen 
Sultan’da, Reale’deki gibi koruyucu borda ağları yoktu. Salt insan gücü ve yeniçeri-
lerin savaş becerisinin, İspanyol ve İtalyan denizcilerinin üstün silahları, zırhları ve 
grup disiplinini ortadan kaldıracağını ummuşlardı.

Birçok Avrupa kadırgası, özellikle İspanyol tekneleri, Osmanlıların aynı tip ge-
milerinden büyüktü. Bunların daha yüksek olan güverteleri, borda bordaya yanaş-
tıklarında Türk gemilerine atlama imkânı verirken fizik üstünlüğü sağlanıyordu. 
Hristiyanlar, özellikle İspanyollar, disiplin, birlik ve salt ağırlığın, yeniçerilerin bi-
reysel kahramanlık ve askerî yeteneklerini ortadan kaldırabileceği kitlesel hücum-
larda rahat hareket edebiliyordu. Ayrıca çelik göğüs zırhlar giyen ve arkebüz (ba-
sit tüfek) taşıyan Hristiyanlar, ayrı bir avantaja da sahiptiler. Ali Paşa dâhil birçok 
gemi komutanı ve Osmanlı yeniçeri ve levendi can verirken, birçoğu esir alınıyor 
ama bunun yanında Don Juan, sol kanadını korurken epey ağır bedel ödüyordu. 
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Venedik Donanma Komutanlığının (kaymak tabakasının) büyük bölümü, Marino 
Contarini, Vincenzo Quarini ve Andrea Barbarigo gibi amiraller, o karışıklıkta 
vurulmuştu. Bu savaşta gemileriyle birlikte görev alan Cenevizli eski kurt Andrea 
Dorya, paniğe kapılıp, Osmanlı’nın korku saçan efsanevi korsanı Uluç Ali’nin, fi-
losunu saracağı korkusuyla uzaklaşıyordu. Dakikalar içinde, en büyük korkuları ger-
çeğe dönüştü. Sağ ve merkez arasındaki Hristiyan cephesinde bir gedik açıldı. Uluç 
Ali ve bir düzine Osmanlı kadırgası, bu gediğe doğru aktı; Hristiyanların tükenmiş 
durumdaki merkezinin yanlarına ve arkasına sarktı. Muharebede, Hristiyanların 
verdiği kayıpların çoğu burada gerçekleşti. Sonra savaşın seyri, üstün İspanyol ka-
dırgalarından Uluç Ali Reis’in kadırgalarına açılan yoğun top atışıyla değişti. Ali 
Reis, gemileriyle birlikte savaş meydanından uzaklaştı. Kaçmasaydı, donanmanın 
büyük bir kısmı gibi Ali Reis’in de filosu gömülebilirdi. 

Bir günlük, dünyada eşi görülmemiş bu deniz savaşında, her iki taraftan da 
40.000 civarında insan can vermiş, bir o kadar da yaralı ve kayıp vardı. Sonuçta 
İspanyol Amirali Don Juan komutasındaki merkez sağ ve sol Haçlı donanması, mu-
harebe hatlarının tümünde zaferlerini ilan etmişlerdi. Zafer kazanmalarını sağlayan 
en büyük neden, filonun yaklaşık bir mil önünde mevzilenen ağır kalyonların, öldü-
rücü topçu ateşiydi. Diğer başka bir neden de diğer Avrupa kadırgalarının sahip ol-
dukları, son teknoloji içeren üstün toplarıydı.

Eşsiz Bir Şehir Devleti: Venedik Cumhuriyeti 

Venedik Cumhuriyeti, ekonomik hayatta rakipler arasındaki büyük farklılıkla-
ra iyi bir örnektir. Mal ve hizmetler çıktısı Fransız, İspanyol ya da İngiliz ekono-
misinden çok küçüktü. İnebahtı zamanında, Venedik’in nüfusu 200 binden azdı. 
Toprakları Kuzey İtalya’da birkaç yüz kilometrekarelik küçük bir alanla ve Doğu 
Akdeniz, Yunanistan, Girit ve Adriyatik kıyısındaki bazı ticari karakollarla sınırlıy-
dı. Oysa Osmanlı padişahı, çok daha büyük kereste, maden cevherleri, tarım ürün-
leri ve değerli maden rezervleri ile birlikte, Venedik’ten yüz kat kalabalık bir nüfusu 
yönetiyordu. Üstelik doğu ve batı arasında kârlı bir ticari kavşak olarak hizmet gö-
ren, binlerce kat geniş bir toprak da Osmanlıların egemenliğindeydi. Bununla bir-
likte 16. yüzyılın tamamında Venedik, askerî güç, ticaret ve Akdeniz’de, etki açısın-
dan tek başına (ben bu tek başına görüşüne katılmıyorum), koca Osmanlı’nın 
rakibi olmuştu. 

Venedik’in gücünün, uzmanlaşma ve kapitalist üretimin modern yasalarına göre 
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silah üretme konusundaki esrarengiz yeteneğinde yattığı görülüyordu. Yıllık 7 mil-
yon gelirin 500 bin dükası (Venedik altın akçesi), kuru kereste stoklarının yanında, 
binlerce misket, arkebüz ve topun üretildiği ve stratejik yedekler olarak depolandığı 
büyük silah fabrikasının finansmanına ayrılıyordu. Düzinelerce özel tersane ustası-
nın yanında, kriz zamanlarında gemi tedarik edilmesiyle uğraşan bir devlet konseyi 
de vardı. Bu konsey, II. Dünya Savaşı’nda özel sektörün gözetiminde endüstri ve iş 
gücünü düzenleyen ve silah üretiminde neredeyse eş zamanlı montaj hatları yara-
tan Amerikan Savaş Kurulu’ndan farklı değildi. İnebahtı’dan üç yıl sonra, Fransız 
Hükümdarı III. Henry, bir kadırganın bir saat içinde monte edildiği ve donatıldı-
ğı söylenen Venedik Tersanesi’ni kendi gözleriyle görmek için şehri ziyaret etmişti! 

Konseyin verdiği sipariş üzerine, kadırgalardan yirmi beşi, silahlı olarak, her an 
yüzebilecek donanımlarıyla havuzlarda bekletiliyordu. (Franklar Lane, Venetian 
Ships and Shipbuilders of the Reneisance, 142)

Tersane, padişah tarafından Haliç kıyılarında tıpatıp kopya edilmişti. Burada, 
Venedik’in başarısını tekrarlamak amacıyla Napoli ve Venedik’ten gemi ustaları ki-
ralanmıştı. (Sonuç kargaşa olmuştu; yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümü, bu 
tesislerde üretilmekten çok, Hristiyan kuvvetlerinden çalınan ve ganimet olarak ele 
geçirilen birçok topun ve top parçalarının gelişigüzel ortalığa atıldığını görmüşler-
di.) Ama Türklerin modern bir kadırga filosu inşa etme yeteneği, Batı ürünlerini 
ve uzmanlığını ithal etme ya da aşırma çabalarına bağlıydı. Ama yine de bu şekilde 
İnebahtı’daki kayıplarını, iki yıla kalmadan yenileyeceklerdi. Oysa Venedik’in gücü, 
Doğu’da görülmeyen ve nüfus, doğal kaynaklar, toprak ya da hatta yağma, zorla 
vergi salma ya da yabancıların becerilerini ele geçirme yeteneğine bağlı olmayan 
daha zengin, entelektüel, politik ve kültürel memleketlerinin bağımsız gelişiminden 
kaynaklanıyordu.

Tersane, Venedik kapitalizminin ve İstanbul’da hayal bile edilemeyen bir biçim-
de işleyen anayasal bir hükümetin doğal ifadesiydi. Venedik, seçimle iş başına gelen 
bir başkan (duka) ve ticaretten gelen sermayenin görece az vergilendirilmesini ve 
kamulaştırmadan muaf tutulmasını sağlayan, soylu tüccarların çoğunlukta olduğu 
bir senato tarafından idare ediliyordu. Ayrıca Venedik’teki şirketler, belirli bir birey 
veya klanın hayatı, sağlığı ya da statüsüne bağımlı değildi. Bunlar sadece ve sadece 
hisse senetleri, temettü senetleri, sigorta ve denizcilik kredileri şeklinde, doğal mali 
enstrümanlarla birlikte, yatırım ve kâr gibi soyut işletmecilik ilkelerine dayalı iş 
yapma kapasitesine önem veriyorlardı. İnebahtı zamanında, Venedik Limanı, yılda 
sekiz yüzden çok ticari gemi ağırlıyordu. 
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Devlet destekli bu tür bir kapitalizm, seçimle işbaşına gelen kamu konseyleri-
nin denetimindeki oldukça özgür bir toplumda işliyordu. Bu yüzden, her sınıfın 
yetenekli üyeleri, Akdeniz’in hiçbir yerinde görülmeyen elverişli bir iş ortamı bul-
muşlardı. Seçimle işbaşına gelen hükümet, serbest piyasalar ve yatırıma ek olarak 
akılcılık ve tarafsız araştırmaya bağlılık, Akdeniz’de Venedik kadırgalarının, neden 
en iyi tasarımlanmış ve en iyi silahlanmış gemiler olduklarını açıklıyordu. Sürekli 
daha ölümcül silahlar peşinde koşan Avrupa piyasasının bir benzerini Asya’da bu-
lamazdınız: Tunç ve demir topların etkisiyle ilgili yayımlanmış deneysel araştır-
malar, örneğin; Vannoccio Biringuccio’nun “Pirotechnica”sı (Venedik, 
1540), NiccoloTartaglia’nın “La Nova Scientia”sı (Venedik, 1558) ve 
Luigi Callado’nun “Practica Manual de Artiglierra”sında (Venedik, 
1586-İtalyanca); (Milan, 1592-İspanyolca) bulunabilir. Bu tür resmî araştırma-
ları, çoğu kez Venedik ve Cenova’daki komisyonlar ve kurulların yıllık olarak yayım-
ladığı raporlar ve Theodoro’nun, tersanede kadırga inşaatı hakkındaki 1546 
tarihli raporu gibi, usta gemi yapımcılarının daha özel araştırmaları tarafından 
tamamlanıyordu. 

Tartışma özgürlüğü ve akılcılığın klasik mirası, Don Garcia de Toledo’nun 
denizcilik, geminin seyretmesi ve silahlandırılması hakkındaki araş-
tırmasında (Madrid, 1560) ya da Pedro de Medina’nın, Regimento de 
Navegacion’unda (Seville, 1563) belirgindi. Bunlar, tekne yapımı ve konum, 
rota belirleme bilimini geliştirmek için Avrupalıların, doğrudan deneyimi soyut 
kuram ile birleştirdiği anlamına geliyordu. Askerî araştırmalar, Venedik’te ünlü 
Gabriello Falloppio (1523-1562) ve Pabricus Aquapendente’nin (1537-
1610) yönetiminde eşsiz bir bilim ve tıp eğitimi veren Padua Üniversitesi’nde yo-
ğunlaşan yükseköğretimin parçasıydı. Resimde Tintoretto; Giorgione ve Titian 
İtalyan Rönesans’ının Helenlerden esinlenen kusursuzluğunu yaşatırken, Aldus 
Manutius (1450-1515) gibi ressamlar, kısa sürede Yunan ve Roma klasiklerinin 
ünlü Aldine baskıları üzerinde yoğunlaşan, Avrupa’nın en büyük yayıncılık merke-
zini kurmuşlardı.

Buna Karşılık Osmanlı İmparatorluğu’nda…

15. yüzyılın sonuna kadar İstanbul’da matbaa kurulamamış ve ileride kuruldu-
ğunda bile, devlet için zararlı bilgilerin yayılabileceği korkusuyla, uzun zaman ya-
saklanmıştı. İslam’ın kendisi hiçbir zaman sansürsüz matbaa ve bilginin, kitlelere 
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serbestçe yayılması düşüncesine hoşgörüyle yaklaşmamıştı. En iyi bilinen Osmanlı 
sanat ve edebiyatının büyük bölümü saray kaynaklıydı ve Batı’nın aksine, impara-
torluğun ve dinî otoritelerin sansürüne tabiydi. Akılcılığın, padişahın gücünün te-
melinde yatan Kur’an’ın politik önceliği ile çeliştiği düşünülüyordu. Bu yüzden, 
kadırga savaşlarının bilgi birikimi, sadece Akdeniz denizcileri arasında dolaşan uy-
gulamalı eğitim ve sözlü gelenekte bulunuyordu. Bunun nedeni, Osmanlı’da, soyut 
kurgulamayı kolaylaştıracak gerçek anlamda üniversite, matbaa ya da geniş bir okur 
kitlesinin olmayışıydı. Venedik, Türkler karşısındaki gücünü, coğrafya, doğal kay-
naklar, dinsel bağnazlık ya da sürekli savaş ve akınlardan değil, kapitalizmin, seçil-
miş hükümet ve tarafsız araştırmaya bağlılığından alıyordu. Hünerli gemi mühen-
disleri, kılavuzlar ve eğitimli amiraller, Osmanlıların toprak, haraç alma, göçebe ka-
vimlerin savaşçı kültürel gelenekleri ve büyük insan gücü üstünlüğünü, sadece bu 
yolla dengeleyebilirdi. Hemen hemen hiçbir Türk, Avrupa’da iş bulamazken, padi-
şah, Avrupalı tüccarların, gemi tasarımcılarının ve ithal ateşli silahların, hatta port-
re ressamlarının peşinde koşuyordu.

Belki de İnebahtı’da çarpışan tarafların ekonomilerindeki farklılığın en göze çar-
pan örneği; Ali Paşa’nın ele geçirilen sancak gemisinde 150 bin altın sikkenin bu-
lunmasıydı. Diğer Osmanlı amirallerinin kadırgalarında da hemen hemen aynı 
büyüklükte başka hazineler bulunmuştu. Ali Paşa’nın, muazzam kişisel servetini 
İnebahtı’da tutmasının nedenleri, bankacılık sisteminin olmayışı, padişahı kızdırırsa 
mülklerine el konulacağı korkusu ve servetini her zaman vergi memurlarından giz-
leme çabasıydı. Denizde öldürülen ve gemisi batırılan Paşa’nın ele geçirilen serveti, 
savaştan sonra yağmalanmıştı. Osmanlı toplumunun en üst tabakasının bir üyesi 
(padişahın kayınbiraderiydi ve hükümdarı adına cihat yapıyordu) İstanbul’da ser-
mayesini ne güvenle yatırabiliyor ne de saklayabiliyordu. Bu durumda, çok daha az 
servet sahibi olan binlerce uyruğun böyle bir umudunun olmaması gayet doğaldı.

Zengin Osmanlı iş adamları ve tüccarları, çoğu kez Avrupa’ya gizlice para ya-
tırıyor ve Avrupa malı lüks malları ithal etmeyi tercih ediyorlardı. Ya da yığdıkları 
madenî paralara sonradan el konulması riskini önlemek için, tasarruflarını saklıyor 
veya gömüyorlardı. Sonuç, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim, kamu işleri ve as-
kerî harcamalar için kronik bir yatırım sermayesi eksikliğiydi. Adam Smith, aşağı-
daki satırları yazarken, belki aklında Ali Paşa vardı: “İnsanların sürekli, idare-
cilerin hışmından korktuğu bu talihsiz ülkelerde, sermayelerinin büyük 
bir bölümünü gömmeleri ya da farklı bir şekilde saklamaları, Türkiye, 
Hindistan ve sanırım Asya’nın diğer yönetimlerinin çoğunda yaygın bir 
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uygulamadır.” (Ulusların Zenginliği, s. 233) Ne olursa olsun, İstanbul’da ya-
şayan binlerce Venedikli, diğer İtalyanlar, Rumlar, Yahudiler ve Ermenilerle bir-
likte, çok büyük bir Doğu-Batı ticaret ağı kurmuşlardı. Avrupa ateşli silahları, ma-
mul malları ve tekstili gibi katma değere sahip ürünler, işlenmemiş Asya pamuğu, 
ipek, baharat ve tarım ürünleriyle çok yaygın bir biçimde değiştiriliyordu. Bu arada 
Venedik ise, kendi ekonomisini güçlendirmek için Türklerden oluşan seçkin bir tüc-
car ve bankacı kadroyu ülkesinde çalıştırma ihtiyacı duymuyordu.

Osmanlıların, içe kapalı ekonomilerinin ardındaki politik ve dinî örgütlenmesi, 
hem apaçık hem dehşet verici hem etkin hem durağan hem mantıksal hem de geriydi. 
Ve çok büyük ölçüde piyasa kapitalizminin zıddıydı. İmparatorluğu, Avrupalı ben-
zerlerinden ileri değilse bile, çok az farklı göstermeye çalışan reformcu girişimler, bü-
rokratik Osmanlı yönetimini yolsuzluğa batmış, köhnemiş bir yapı olarak gösteren 
geleneksel tablolar kadar yanıltıcıdır. İnebahtı zamanında, Osmanlı politik, ekono-
mik ve askerî uygulamaları, Avrupa geleneğinden çok farklı olamazdı. Birincisi; as-
ker ve sivil bürokrasi, savaş ve akınlarda ele geçirilen ya da “devşirme” sistemi uya-
rınca zorla “vergi” olarak alınan (80 bin ya da daha fazla sayıdaki) kölelerle doluydu. 
Her dört yılda bir fethedilmiş olan Hristiyan toprakları, zorla Müslümanlaştırılacak 
uygun Hristiyan gençleri seçmek için dikkatlice taranıyordu. Genç Hristiyan tut-
sakların en iyileri, Osmanlıca öğretilerek Müslüman yapılıyordu. Bunlar, sivil yö-
netimde ve orduda yüksek mevkilere getiriliyor, padişahın, ömür boyu sadık ve kay-
rılan köleleri oluyorlardı. Devşirmeler, padişahın sadık kullarından oluşan özel bir 
kitle olmasına rağmen, onların çocukları doğal olarak Müslüman doğdukları için, 
diğer Müslümanlar gibi sivil yönetim kademelerine ya da Yeniçeri Ocağı’na alın-
mazlar, babaları gibi ayrıcalığa sahip olamazlardı. Hristiyan gençlerin kaçırılması, 
Balkanlarda fethedilmiş topraklarda yaşayan uyrukların çoğunu öfkelendiriyordu. 
Gene de kaçırılanların ana babaları, bazen, padişahın idaresinde devlet hizmetine gi-
ren çocuklarını, kendi yaşadıkları serfliğin sefaletinden daha iyi bir geleceğin bekle-
diğini kabul ediyorlardı. 

Eski Hristiyanların kullanılması, yerli Türklerin, iktidarı ele geçirme ve ayak-
lanma tehditlerini bir ölçüde frenliyordu. Bu, bir yandan da tüm imparatorluğun 
en iyi Hristiyan gençlerinin, padişahın sadık ve mümin Müslüman uyruklarına 
dönüştürülmesi, İslam dinamizminin kanıtıydı. İmparatorluk, yüzyıllar boyunca 
Hristiyan’ı tutsak edip Müslümanlaştırmıştı. İnebahtı’da askerî komuta heyetinin, 
filonun lojistiğini yöneten bürokratların, yeniçerilerin, zincirli kadırga forsalarının 
(kürek mahkûmları) büyük bir bölümü, zorla Müslüman’laştırılan kölelerdi.
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Devşirme sistemi, dinin, Osmanlı hayatının her alanına ne ölçüde nüfuz ettiği-
ni de gösteriyordu. On altıncı yüzyılın en büyük reisleri; Barbaros Hayreddin, Uluç 
Ali (Occhiali) ve Turgut Reis (Dragut), Avrupalı Hristiyanlar olarak doğmuşlardı. 
Padişah’ın (II. Selim) annesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın karısı Hürrem Sultan’ın 
kendisi de Ukraynalı bir Hristiyandı, bir papaz kızıydı. İnebahtı Savaşı sırasında, 
imparatorlukta veziriazam (ya da başbakan) olan Sokollu Mehmet Paşa da Sırp kö-
kenli bir Slav’dı. Osmanlıların askerî başarılarının sırrı, hem sevdiği hem nefret et-
tiği, hem soyduğu hem de ticaret yaptığı Avrupa ile ikircikli ilişkisinde yatıyordu. 
Batılı tüccarları gayet iyi karşılıyor, Avrupalı yeni yetmeleri kaçırıyor ve dönme 
suçluları (yeteneklileri) kiralıyordu. Osmanlı başkentinin, artık bir Doğu şehri de-
ğil, İstanbul gibi yüceltilen bir Avrupa şehri olması, tek başına, Batı’ya yakın olma-
nın özünde yatan mali avantajların kabul edilmesiydi.

Netice olarak, tüm despotik yöntemler, ya dinsel yasaklar ya da zorunlu bir ticari 
veya entelektüel sınıfın doğuşunun bir sonucu olarak, bazı denetimlere tabidir. Ne 
var ki Osmanlı yönetiminde, devletin politik iktidarı hiçbir zaman İslam’ın kontro-
lünden ayrı değildi. İslam ideolojisinin bu genel kuşatmasının etkisiyle, ticari ve en-
telektüel hayatın büyük kısmı, şeriat esasına dayandırılmıştı. İslam uleması, Kur’an 
temelinde gelişen dinsel eğitim ve tefsir merkezleri yaratmayı başardıysa da bu med-
reselerde askerî yenilik, ideolojik gelişme ya da ekonomik Rönesans’a yol açabilecek 
gerçek bir araştırma, mümkün değildi.

Ünlü Türk tarihçisi Ord. Prof. Halil İnalcık, bu konuda şunları söylüyor: 
“Osmanlı uleması, dinsel eğitimi, tek amacı Allah’ın kelamını anlamak 
olan biricik, gerçek bilim olarak gören geleneksel İslami kavramlarla sı-
nırlanmıştı. Kur’an ve Peygamber’in hadisleri, bu öğrenimin temeliydi; 
akıl sadece dinin hizmetinde bir yardımcıydı. İlahiyatın yöntemleri, bi-
rinci olarak Kur’an’daki, sonra da Peygamber’in hadislerindeki, sonra 
belgelenmiş emsallerde ve sadece son çare olarak kişisel akıl yürütmede 
tezlere kanıt bulmaktı.”

Yeni revizyonist araştırmacılar ise, on dokuzuncu yüzyılda geçerli olan “dura-
ğan” bir Osmanlı ekonomisi tablosu çizen görüşleri çürütmek için çabalıyorlardı.*

Kaynak
*BATI NEDEN KAZANDI? (Katliam ve Kültür) 3. Bölüm. Sayfa 179-224, 

Yazarı: Victor Davis Hanson
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Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra, içimden, “tarih kitaplarımızda yazı-
lanlara hiç benzemiyor!” diye geçirdim. Belki siz de…

İşin özü, Avrupa’nın denizcilikteki gelişmesi ve yaptığı yenilikler kar-
şısında; yaklaşık yüz yıldır Akdeniz’de “Preveze” gibi destanlar yazan 
Osmanlı’nın eğitimli, disiplinli, kahraman yeniçeri ve leventleri, artık kar-
şısındaki düşmana değil ama ne yazık ki yukarıda gördüğümüz gibi, ürete-
medikleri yeni teknolojiye ve dinî bağnazlığa batmış, çıkarcılık hesaplarına 
yeniliyorlardı. Yaklaşık bir yıl kadar sonra, Sokollu yönetiminde, yeniden 
Osmanlı tersanelerinde inşa edecekleri kalyonlarında bu sefer, Avrupa’da 
meydana gelen yeni gelişmeler (ithal edilerek) dikkate alınacaktı.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi sonu, yani 16. yüzyılın son çeyreği iti-
barıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun en şaşaalı döneminin duraklamaya geç-
tiği zaman dilimindeki ekonomik yapı hakkında, ibretlik kısa bir bilgi sun-
mak istiyorum. 

Dış ve İç Durumlar Sebebiyle Bütçe Açığı

Osmanlı Devleti’nin, her yıl padişahın onayıyla gelir ve giderleri denetlenen bir 
bütçesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiği (1566) zaman, dış hazinenin 
gideri, gelirinden fazla idi ama açık çok değildi. Gelir, 1830 yük (bir yük 100.000 
akçe); gider, 1896 yüktü. Bu tarihten otuz sene sonra, 1597’de ise, fark oldukça art-
mış, gelir 3000 yük iken, gider ise 9000 yüke fırlamıştı. Bu aradaki açık ise, iç hazi-
nenin yardımıyla kapatılmıştı. Bu son açık, İran ve Avusturya Seferleri dolayısıy-
la yapılmış ve para ayarı da bozulmuştu. Bu hesapsızlık, askerin isyanına da neden 
olmuştu.*

Kaynak 
* Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Cilt 4, Sayfa 333, Dış 

ve İç Durumlar Sebebiyle Bütçe Açığı
  
Gönül; ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli dönemi olan 

16. yüzyıldaki yapısı hakkında, bu sayfalara daha güzel bir şeyler yazmak 
isterdi ama görüyorsunuz ki bu konuda oldukça zorlanıyoruz. 

Haydi, şimdi, önümüzdeki yüzyıllarda Avrupa’da ne gibi gelişmeler 
meydana gelmiş, bir görelim. 
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13. BÖLÜM
17. VE 18. YÜZYILLARDA 

AVRUPA’DA OLUŞAN BİLİMSEL 
DEVRİM

Bilimsel Devrim Yüzyılına Girerken

Doğada meydana gelen oluş ve bozuluşları anlamaya, açıklamaya ve anlamlan-
dırmaya çalışan insan, Antik Çağlardan bu yana, değişen dünyada değişmeyeni, ka-
lıcı olanı bulmayı, yüksek bir amaç olarak görmüştür. Felsefe tarihinde “theoria” 
adı verilen bu etkinlik biçimi, Antik Grek düşüncesine, bugün çok iyi bildiğimiz 
önemli başarısını getirirken, bir yandan da bilim denilen etkinliğin sağlam temelle-
rinin atılmasını sağlamıştır. Olup biteni gözlemleyerek, her değişim durumunda de-
ğişmeden kalanı bulmak düşüncesi ve bu düşünceye dayalı olarak gelişen bilim anla-
yışı, 16. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan yeni yaklaşımlarla değişmeye başlamış, 18. 
yüzyılda, devrimsel bir dönüşüme uğramıştır. 

Batılıların, Kopernik Devrimi diye adlandırdığı değişimle başlayan bilimsel 
devrim süreci, aslında bilimsel olmaktan çok, düşünsel anlamı yüksek olan bir de-
ğişimdi ve Mikolaj Kopernik’in (1473-1543) “Gök Kürelerinin Döngüsel Devrimi” 
adlı kitabının yayımlandığı 1543 yılını, başlangıç kabul ediyordu. Bu yüzden, bi-
limsel devrimi ani ve keskin bir değişim olarak değil, süreç içinde tamamlanmış kök-
lü bir değişim olarak anlamak gerekir. Kopernik’in başlattığı değişim, Tycho 
Brahe (1546-1601), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642) 
ve Isaac Newton (1642-1727) tarafından tamamlanmıştır. Bunlarla birlikte, 
süreci doğrudan etkileyen bilim dışı bir dizi gelişme de olmuştur ve bilimsel devri-
min doğasını anlamak için bu gelişmeleri de şüphesiz bilmek gerekir.
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Bilimsel Devrim Nitelendirmesi Üzerine

Öncelikle şu soruyu sormakta yarar var: “Bilim” adı verilen entelektüel etkinlik, 
çok eskiden beri yapılageldiğine göre, “bilimsel devrim” denilerek ne kastediliyor? 
Tarihsel veriler ışığında bilimin gelişimi irdelendiğinde, bilimsel devrim kavramlaş-
tırmasının, iki anlamda kullanıldığı görülür:

Birincisi; 17. ve 18. yüzyıllara gelinceye kadar, tarihin hiçbir döneminde bu öl-
çülerde yeni ve kalıcı bir değişim, gelişme ve ilerleme sağlayan kurumsal bir atılımın 
yapılamamış olmasıdır. Bu dönemde Locke (Lok), Descartes (Dekart), Galileo 
ve Newton gibi bilim ve düşün insanları, gelecek iki yüzyıllık dönemde gerçekleşen 
her türlü bilimsel gelişmeyi etkileyecek ve yönlendirecek kuramlar geliştirmiştir. Bu 
bakımdan, gerçekten bir devrim söz konusudur.

İkincisi, çok eskiden beri etkinliklerini sürdüren matematik, astronomi, fizik, 
tıp gibi geleneksel bilim dallarının yanı sıra, özellikle 18. yüzyıldan itibaren ilk 
kez sosyoloji, psikoloji, tarih ve davranış bilimleri gibi yepyeni disiplinlerin ortaya 
çıkmasıdır.

Bilimsel Devrimin Düşünsel Arka Planı

Bilimsel devrim belirlemesi, daha çok, bilimde ortaya çıkan büyük yeniliği be-
timlemek (açıklamak) için kullanılmakla birlikte, aslında bilimin dışında felsefe, sa-
nat ve din alanlarında da ciddi yenileşmeler başlamıştı. Batılıların Rönesans adı-
nı verdikleri yenileşmeler ışığında, başta bilginin tanımı olmak üzere insana, do-
ğaya, sanata ve dine bakış, yeniden biçimlendirildi. Sürecin etkili isimlerinden biri 
olan Francis Bacon (1561-1626), bu amaçla, “Great Instauration” (Büyük 
Yenilenme) adlı bir program hazırladı ve uygulamaya nasıl konulması gerektiği 
konusunda da ünlü “Novum Organum” (Yeni Araç) adlı kitabını yazdı. John 
Locke (1632-1704), ampirizm (deneycilik) adı verilen yeni bir yaklaşım önerir-
ken, Rene Descartes (1596-1650), karşıt bir düşünce ekolünü, rasyonalizmi 
(akılcılık) devreye soktu. Böylece, bilimsel devrimi hazırlayan şu dört gelişme, hız-
la hayata geçirilmiş oldu:

1- Yeni Çağ düşüncesinin temelini insan oluşturacaktır. Düşüncenin temelin-
de yer alan insan, her türlü bilme edimini, duyuları ve aklıyla gerçekleştirecektir. 
Dolayısıyla kendisinin deneyimlemediği, önceden kendisine sunulmuş doğrular ola-
maz. Eğer insan, yapıp etmelerinden sorumlu olacaksa, özgür olmalıdır.

2- Yeni Çağ düşüncesinin temelinde yer alan insan, kendi kendine yeten, ira-
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de sahibi bir varlıktır, bir öznedir. Subjektivizm (öznellik) adını alan bu akıma göre 
insan, özgür iradesiyle kendini inşa edebilir. Dolayısıyla eylemlerinden dolayı, 
Tanrı’ya değil, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumludur.

3- İçinde yer alınan evren; her unsurun, diğeriyle mekanik olarak bağlantılı oldu-
ğu büyük bir makinedir. Mekanik ilişkide, amaçlılık yoktur. Bütün ilişkiler, mekanik 
kanunlara göre işlemektedir. Doğada olup biten her şey, bütünsel bir nedensellikle 
birbirine bağlanmıştır ve eksiksiz, sürekli bir nedenler zinciri içinde yer alır.

4- Yeni Çağ aydını için otorite yoktur. Bir bilgi, isterse otoritelerce ileri sürül-
müş olsun, yöntemsel bir biçimde açık ve seçik olarak incelenip, eleştirilip doğruluğu 
kanıtlanmadıkça kabul edilmez. Bu işlemde başvurulacak araç, kıyas değil, matema-
tiktir. Çünkü bilgiye konu olan her şey, sayı ve ölçüye dayanmaktadır. Bilgide esas 
olan, ölçülebilen niteliklerdir.

Bu kurallar ve ilkeler ışığında biçimlenen 18. yüzyıl, artık bir özne olarak bilgi 
üretirken insanın, otoritelere değil, doğanın kendisine başvurması gerektiğine ina-
nılan bir yüzyıldır ve bu süreçte, önemli iki felsefi yaklaşımın belirleyici rolü vardır: 
Biri, bütün bilgilerin kaynağının duyu ve deney olduğunu savunan deneycilik 
(ampirizm); diğeri ise, akıl olduğunu savunan akılcılık (rasyonalizm).

Deneycilik

Özellikle deneysel bilimin 16. yüzyıldan itibaren kazandığı önem ve kaydettiği 
başarıların bir sonucu olarak öne çıkan ve tüm bilgilerin deneyime ve duyu algısı-
na dayandığını savunan deneycilik; akılcılığa, doğuştancılığa (inneizm) ve önceden 
verilmiş her türlü bilgiyi savunan önselciliğe (apriorizm) karşıt bir görüştür. Hem 
bir kuram ve hem de bir yöntem olarak karşımıza çıkan deneycilik; bir kuram ola-
rak, bilginin kaynağının deneyim olduğunu öne sürerken, yöntem olarak da bilgiye 
ulaşmak istiyorsak, deneyimi kullanmanın ve deneysel araştırmanın önemli olduğu-
nu vurgular, deney yoluyla veri toplamanın, verileri değerlendirirken tümevarımla 
(genellemeyle) akıl yürütmenin gerektiğine işaret eder. Buna göre, bir kuram olarak 
deneycilik, bilginin tek kaynağının deney olduğunu, deneyden bağımsız bir bilgi ola-
mayacağını savunur. Bu çerçevede, insan zihninin, doğuştan boş bir levha (tabula 
rasa) olduğunu savunan deneyciliğe göre insan, doğduğunda bilgi yüklü olarak de-
ğil de boş fakat üzerine yazı yazmaya izin veren bir kavrama ve anlama yetisiyle do-
natılmıştır. Başlangıçta boş olan levha, deneyimlerimizden gelen basit izlenimler ve 
basit izlenimlerin oluşturduğu kavramlarla (ide) yavaş yavaş dolmaya başlar. Buna 
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göre, insan, deneyimlerine bağlı olarak zihnine izlenimlerini yazar, bu izlenimler 
daha sonra bellekte birtakım tasarımlar oluşturur ve bu tasarımları çeşitli şekillerde 
birleştirir ve işler. Bu şekilde karmaşık düşüncelere ulaşıldığını savunan deneyciliğe 
göre, zihinde, duyularla algılanmamış hiçbir şey bulunmaz. Dolayısıyla hiçbir bil-
gi doğuştan gelmez, aksine, deneyden ve deneyimden türetilir. Yani bilginin sınırı, 
insanın algıları, yöntemi ise gözlem ve deneydir. Gözlem ve deneyden elde edilecek 
bilgiye ulaşmak için dayanılacak akıl yürütme biçimi ise, sistemli tümevarımdır. 

Deneyciliğe göre; dünya, zorlukların değil düzenliliklerin bir arada tuttuğu du-
rumlardan oluşan bir bütündür. Dolayısıyla bilim de salt olgular arasındaki bağlan-
tıları inceleyip, gözlemlenmiş düzenliliklere dayanarak öndeyide (tahminde, kesti-
rimde) bulunur. Deneyin dışındaki bilgilerin, gerçek varlığın bilgisi olmadığını ileri 
süren bu görüş, metafiziğe karşı çıkar. Deneyciliğe göre, matematik bilgiler de dene-
yin ürünüdür. Gözlem ve deneyin tekil verilerinden kalkarak, tümevarım genelleme-
ler sonucu matematik bilgiler elde edilir. Öyleyse, tüm bilgilerin kaynağı deneydir. 
Dolayısıyla zihnimizde, doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur.

Deneyler için, mutlak ve kesin bilgiye ulaşmak yerine daha güvenilir olan, olgu-
lara dayanan ve kanıtlanabilir bilgiyi aramak daha mantıklıdır. Deneyciler, bilgi ko-
nusunda sağlam ve somut gerçeklere dayanmak ister. Bunun için, bilginin deneyden 
geldiği konusunda ısrar ederler. Çünkü bir bilginin doğru olması, ancak ve ancak, 
olgusal olarak doğrulanmasına, yani deney ile doğrudan veya dolaylı olarak tecrübe 
edilmesine bağlıdır.

Deneyciliğin bilgi kuramı, “doğanın bir düzen içinde olduğu ve bu düzenin al-
gıda da ortaya çıktığı” varsayımına dayanır. Dış dünyanın bilgisi, orada var olan-
ların yapısında bulunan düzenliliğin algılanmasına bağlıdır. Eğer doğada ve dün-
yada düzenlilik olmasaydı, bilgi elde edilemezdi. Bu düzenlilik sayesinde, insan, bir 
deneyimini bir önceki veya sonraki deneyimiyle destekler ve öndeyilerde buluna-
bilir. Örneğin; bugüne kadar güneşin her gün doğup batmasına dayanarak, yarın 
da doğup batacağı öngörülebilir. Düzenlilik ilkesi, benzerlik ilkesiyle birlikte işler. 
Mesela; ısıtılan her metalin genişlediği deneyimine dayanarak, ısıtılan bütün metal-
lerin genişleyeceği sonucu, bu şekilde çıkarılmaktadır. 

Akılcılık

Yeni Çağ’ın düşüncesini oluşturan ikinci felsefe akımı olan akılcılık ise, evreni 
bir bütün olarak, düşünce yoluyla yorumlamayı, bireysel ve toplumsal yaşamı, ak-
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lın ilkelerine göre düzenlemeyi amaçlar; duyulardan edinilen bilgiyi değil, akıl yo-
luyla kazanılan bilgiyi değerli bulur. Bu nedenle, akılcılığın ideal bilim örneği ma-
tematiktir. Deneyciliğe karşıt bir öğreti olarak akılcılık, duyu algısından önce ilk ve 
temel bilgi kaynağı olarak aklı ön plana çıkarır ve insanların, soyut bir biçimde akıl 
yürüterek evren hakkında temel ve reddedilemez kesin yanıtlara ulaşabildiğini öne 
sürer. Bu bağlamda, evrenin mantıksal ya da akla uygun bir biçimde düzenlenmiş 
bir sistem olduğunu, mantığa mutlak olarak hâkim olunduğunda evrendeki her şe-
yin, mantığın ilkelerinden veya yasalarından çıkarsanabileceğini öne sürer. Kısaca; 
akılcılığa göre, aklımız, bazı ilkeler ve bilgilerle donatılmıştır.

Deneylerimizin temelindeki duyuların ne kadar güvenilir olduğunu soran akıl-
cılar, duyuların bazen yanıltıcı olduğunu savunarak, duyu ve deney bilgilerine kuş-
kucu bir tavırla yaklaşır. Akılcılara göre duyular kesin, doğru ve evrensel bilginin 
kaynağı olamaz; çünkü duyular, değişen şeylerin bilgisidir. Tüm nesneler değişim 
hâlindedir. Değişmez bilgi ancak; değişmez, durağan ve sabit olan varlığın bilgisi-
dir. Böyle bilgilerin kaynağı akıldır. O hâlde akıl, doğruların kaynağıdır.

Akılcılığın tasavvur ettiği dünya, insan aklının kusursuz iş gördüğü alan olan 
matematiksel bir dünyadır, buradaki her türlü bilgi, sayı ve ölçüden başka bir anla-
ma gelmez. Başka bir deyişle, bir şeyi bildiğimizi söylediğimizde, aslında kastettiği-
miz, o şeydeki ölçüdür. Bu yaklaşımın en güzel örneği, Descartes’in, analitik geo-
metriyi bulduktan sonra gerçekleştirdiği bilimsel yaklaşımdır.

Dünyanın Matematiksel Tasavvuru

Descartes, esası, cebirsel bir ifadeyi geometrik bir ifadeyle veya geometrik bir ifa-
deyi cebirsel bir ifadeyle açıklayabilmeye dayanan yeni bir yöntem geliştirerek, cebir 
işlemlerini geometriye uyguladı, analitik geometriyi kurdu. 

Analitik geometrinin geliştirilmesi, geometri ile cebir arasında bire bir ilişki ol-
duğunun kanıtıydı. Descartes, ulaştığı bu büyük başarının etkisiyle şu soruyu sor-
du: “Geometri ile cebir arasındaki paralellik, geometri ile fizik arasında da kurulabi-
lir mi?” Descartes’in, konuya ilişkin geliştirdiği tartışma şöyledir: Fizik, nesneleri 
ve nesnelerin hareketini inceler. Nesnelerin öze ilişkin niteliği yayılımdır (yer kapla-
ma). Yayılım olmazsa nesne de olmaz. Yayılım, geometrik bir niteliktir; en, boy, de-
rinlik anlamına gelir. Hareket ise, geometrik niteliklere sahip olan bir nesnenin, süre 
içinde yol alması demektir. Süre ölçülebilir, yol ölçülebilir. Öyleyse cebir ile geomet-
ri arasındaki karşılıklık, geometri ile fizik arasında da var demektir. Şu hâlde fizik, 
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geometrik niteliklere indirgenebilir. Bu da matematiğin, fizik bilimine uygulanabile-
ceğini gösterir. Demek ki matematik ile doğanın gizlerini çözmek olanaklı olacaktır. 
Descartes’in, bu tutumunda gösterdiği katılık, fiziğin, bütünüyle geometriye indir-
gemek anlamına geldiği için kabul görmemiş, gerçek anlamda niceliksel fiziği, daha 
sonra Newton kurmayı başarmıştır.

Dünyanın Mekanik Olarak Kavranması

Matematiğin, bilimsel çalışmalarda merkezî bir konuma çekilmesinin yanı sıra, 
bu dönemde öne çıkan başka bir gelişme de ortaya çıkan her tür değişimin, mekanik 
yaklaşımla açıklanmaya çalışılmasıdır. 17. yüzyıl öncesi dönemde yaygın düşünce 
anlayışına göre, her şeyde bir canlılık vardı. Bu yaklaşım sonucunda sihir ve büyü, 
beklenmedik ölçüde ön plana çıktı. Hermetik anlayış olarak tarihe geçen bu yaklaşı-
mın, bireyleri gözlem ve deneyin sağladığı verilerden uzaklaştıracağı ve aklın ışığını 
karartacağı açıktır. Bu da bilimsel zihniyetin terk edilmesi ve bilimsel tutumun yok 
olması demektir. Çağın sorunlarını derinden kavramış olan Descartes, mekanik ev-
ren anlayışını geliştirdi.

Descartes’e göre evren, madde ile doludur. Bu yüzden, “her tür maddeden yok-
sun” olmak anlamına gelen boşluk yoktur. Duyulara etki eden katılık, ağırlık, renk 
gibi her tür nitelik hareketleri, büyüklükleri ve biçimleri farklı olan madde parçaları-
nın çeşitliliğinden kaynaklanır. Descartes, bu düşüncelerine dayanarak, üç hareket 
kanununu geliştirdi:

1- Her şey, bir başka şey onu etkilemediği sürece, bulunduğu durumda kalır. 
Bugün eylemsizlik ilkesi adı verilen bu belirlemesini, doğanın birinci yasası olarak 
tanımlayan Descartes: “Doğa yasalarına göre, hareket hâlinde olan nesneler, ha-
reketleri başka nesneler tarafından durduruluncaya değin hareketlerini sürdürür.” 
der.

2- Hareket etmekte olan her nesne, hareketine bir doğru boyunca devam etmeye 
çalışır. Doğanın ikinci yasası olduğunu belirttiği bu ilke ile Descartes, eylemsizlik 
hareketinin de doğrusal bir hareket olduğunu ileri sürmüş olur.

Descartes, üçüncü doğa yasasını ise, iki kısım hâlinde formüle etmiştir.
3a. Hareket hâlindeki bir nesne, hareketini sürdürecek güce sahipse, harekete kar-

şı koyma gücü daha fazla olan ikinci bir nesneyle çarpıştığında, hareketinden bir şey 
kaybetmeksizin yön değiştirir.

3b. Eğer ilk nesnenin karşı koyma gücü, ikinci nesneninkinden daha fazlaysa, ilk 
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nesne, ikinci nesneye verdiği güç kadar kendi gücünden kaybeder ve ikinci nesneyi 
de beraberinde sürükler.

Descartes, modern fiziğin temel ilkelerini önemli ölçüde belirledi ancak, onun 
düşüncelerini, sürece, devrimci bir tarzda eklemleyen ve bilimsel çalışmaları, ilk kez 
kuramsal düzeye taşıyan, Newton oldu. Parça ve boşluk gibi iki varsayıma da-
yanarak bilginin türetilmesinde tümdengelimi kullanan Newton, hipotetik-dedüktif 
(araştırma süreci) yöntemle, bilimsel araştırmada çığır açtı. Bilimsel bilginin, “göz-
lem, deney ve kuram” olmak üzere üç evrede gerçekleştirilmesi gereken bir etkinlik 
olduğunu ileri sürdü. Bilimin, elde ettiği bilgileri kuramsal bir bütün hâlinde sun-
ması gerektiğini savundu ve bu fikri, özellikle fizikte ve astronomide büyük atılım-
lara neden oldu.*

Kaynak
 *Bilim ve Teknik, Eylül 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Bilimsel 

Devrim Yüzyılına Girerken

Bilimsel Devrim Yüzyıllarında Matematik

Bilimsel devrim yüzyılları olarak adlandırılan 17. ve 18. yüzyıllar, iki bakımdan 
dikkat çeker: Birincisi, bilimsel çalışmalarda tarih boyunca, bu yüzyıllardaki kadar 
kalıcı bir değişme, gelişme ve ilerleme sağlanamamıştır. İkincisi ise bilim, etkinlik 
ve araştırmanın dayandırıldığı ilke ve kurallar bakımından yeniden tanımlanmıştır. 
Bu yeniden tanımlama, neredeyse bütünüyle matematiğe dayandırılmıştır.

Bilimsel çalışmanın nasıl bir etkinlik olması gerektiği ve bilimsel araştırmanın 
hangi süreçlerden geçilerek tamamlanacağı konularına asıl devrimci katkıyı, bilimsel 
çalışmaları ilk kez yöntemsel açıdan kuram düzeyine taşıyarak İsaac Newton (on-
dan özel olarak bahsedeceğim) yapmıştır. Fakat modern bilime, matematiğe dayanan 
karakterini kazandıran belirleyici gelişmeler, ondan önceki bilim ve düşün insanla-
rınca gerçekleştirilmiştir. Parça ve boşluk gibi iki varsayıma dayanan ve bilginin 
türetilmesinde tümdengelimi kullanan Newton, “varsayımsal-tümdengelimsel” adı 
verilen bir yöntemle, bilimsel araştırmada çığır açmıştır. Bilimsel araştırmanın göz-
lem, deney ve kuramsallaştırma olmak üzere üç evrede gerçekleştirilmesi gereken bir 
etkinlik olduğunu belirten Newton, elde edilen bilgilerin de kuramsal bir bütün hâ-
linde sunulması gerektiğini savunmuştur. Newton’un yaklaşımı, özellikle fizikte ve 
astronomide büyük atılımlara yol açınca, diğer disiplinler de bu yöntemi benimsemiş 
ve yaklaşık 170 yıl boyunca bilimsel etkinlik, bu anlayışla yapılmıştır.
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Newton’un, fizikte gerçekleştirdiğine benzer bir dönüşümü, felsefede, Rene 
Descartes (1596-1650) başarmıştır. Bu yönüyle modern düşüncenin kurucusu ka-
bul edilen Descartes, teolojik ağırlıklı geleneksel felsefenin yerine insan aklını, yani 
“düşünen bir ben” olarak tanımladığı özneyi koyarak, yeni bir düşünce dünyası 
oluşturmuştur. Bu dünya, insan aklının kusursuz işlediği bir alan olan matematik-
sel bir dünyadır ve buradaki her türlü bilgi, sayı ve ölçüden başka bir anlama gelmez. 
Onun deyişiyle; bir şeyi bildiğimizi söylediğimizde, aslında o şeydeki matematiği 
kastederiz. Dolayısıyla, bu sayının ve ölçünün nerede arandığının bir önemi yoktur. 
Bu bakış açısı sonucunda Descartes, analitik geometriyi kurmuştur. Koordinat fikri-
ni de ilk ortaya atan o olmuş, bu sistem ise, çok sayıda fizik probleminin çözümüne 
katkı sağlamıştır.

Olasılık kuramına ciddi katkıları bulunan Pierre de Fermat (1601-1665) ise, 
modern sayılar kuramının kurucusudur. Fermat ayrıca, Modern Dönem ışık kura-
mının geliştirilmesinde de önemli bir adım atmıştır. 

17. yüzyıl matematiğinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Blaise Pascal’dır 
(1623-1662). Küçük yaşta dâhi denilebilecek kadar matematik iç öngörüsüne sahip 
olan Pascal, 12 yaşında iken, hiç geometri bilmediği hâlde, bir üçgenin iç açıları top-
lamının iki dik açıya eşit olduğunu, kendi kendine bulmuştu. Pascal, 16 yaşınday-
ken, koni kesitleri üzerine bir eser yazmış, 19 yaşındayken de aritmetik işlemleri me-
kanik olarak yapan bir hesap makinesi icat etmişti. 

Modern felsefenin önemli temsilcilerinden biri olan Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1717) ise; felsefe, tarih, hukuk ve matematik alanlarında çalışmış, 
hem modern matematiğin hem de fiziğin gereksinim duyduğu notasyonu (bağlantılı 
adımlamayı) geliştirmiştir.

Beş yüzden fazla kitap ve makale yazdığı söylenen ve parlak bir akademik geçmişi 
bulunan Leonhard Euler (1707-1783) ise, hem kuramsal alanda hem de uygula-
malı matematik alanında çalışmıştır. Trigonometri, diferansiyel ve integral hesap-
larıyla uğraşmış, üçüncü ve dördüncü derece denklemler kuramını geliştirmiştir. 
Astronomi problemlerinin çözümünde geometrik yöntem yerine analitik yöntemi 
kullanan Euler, gök mekaniğinde de önemli çalışmalar yapmıştır. 

Fransız Bilimler Akademisi tarafından beş defa ödüle layık görülen Joseph 
Louis Lagrange (1736-1813) ise, analitik yöntemi, katı cisimlerin mekaniğine uy-
gulamıştır. Çalışmalarında hiçbir şekle yer vermemiş, yalnızca cebirsel işlemleri kul-
lanmış olması nedeniyle Lagrange, ilk gerçek analizcidir.*
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Kaynak:
*Bilim ve Teknik, Kasım 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Bilimsel 

Devrim Yüzyıllarında Matematik

Bilimsel Devrim Yüzyıllarında Kimya

17. ve 18. yüzyıllarda, diğer bilim dallarında olduğu gibi, kimyada da birçok ge-
lişme gerçekleşti. Bu gelişmelerin başlangıcını ise, doğada boşluk olup olmadığını 
belirlemeye yönelik çalışmalar ile bunların sonucu olarak ortaya çıkan yanma ve so-
lunum deneyleri oluşturdu.

Geleneksel kabullerin aksine Galileo Galilei’nin (1564-1642) ve daha son-
ra Magdeburg yarım küreleriyle ve vakum pompasıyla Otto von Guericke’nin 
(1602-1686), boşluğun olanaklı olduğunu deneysel olarak kanıtlaması, önemli ilk 
gelişmeler olarak ortaya çıktı. Havanın fiziksel özellikleriyle ilgilenen Robert Boyle 
(1627-1691) ise, Robert Hook (1635-1703) ile birlikte, vakum pompasını kullana-
rak, bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirten “Boyle Yasası”nı ileri 
sürdü. Hook ise, havanın, yanmanın oluşmasını sağlayan bir özellik taşıdığını sa-
vundu. Kimya çalışmalarında hassas ölçü ve tartımın gerekli olduğuna dikkat çeken 
Jean Baptista van Helmont (1580-1644) ise, yanmayla ilgilenerek, katı ve sıvı-
ların yakılmasıyla açığa çıkan dumanların, kimyasal olarak havadan ve su buharın-
dan farklı olduğunu gösterdi ve bu yeni maddeye “gaz” adını verdi. Bundan son-
ra John Mayow (1641-1679), Georg Stahl (1660-1734), Joseph Black (1728-
1799), Henry Cavendish (1731-1810), Joseph Priestley (1733-1804) gibi kim-
yagerler, çeşitli konularda çalışmalar yaptılar.

Konuya asıl katkıyı yapan ve gelişmeleri bir sonuca bağlayan ise, Antoine-
Laurent Lavoisier (1743-1794) oldu. Hassas ölçümlere dayalı deneyler yapan 
Lavoisier, yanma olayını incelemeye başladı ve havanın bir kısmının çok iyi yanabi-
len, diğer bir kısmının ise solunuma elverişsiz bir çeşit bileşik olduğunu iddia etti ve 
bu bileşene, “principe oxygine” adını verdi. Sonuçta, suyun, bazı şartlar altında 
oksijen ve hidrojene ayrıştığını buldu. 

Bu kimya, daha ileri araştırmalara yol açtı ve giderek, her bileşiğe, kimyasal bile-
şimini belirten bir isim verildi, elementler büyük bir titizlikle tanımlandı ve böylece, 
modern kimya doğdu.*

Kaynak:
*Bilim ve Teknik, Ocak 2014 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Bilimsel 

Devrim Yüzyıllarında Kimya
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Bilimsel Devrim Yüzyıllarında Elektrik

17 ve 18 yüzyıllarda fizikte görülen büyük gelişmelerden biri de elektrik konu-
sunda gerçekleşti. Bazı maddelerin, örneğin; reçinenin, ovulduğunda saman çöple-
rini, küçük kâğıt parçalarını çektiğinin gözlenmesiyle fark edilen elektriklenme ol-
gusu, muhtemelen Eski Çağ’da bilinen tek elektrik olayıydı. Kehribarın saman çöp-
lerini çekmesi ile doğal mıknatısın demir parçalarını çekmesi benzeştiğinden, uzun 
zaman, aynı şey sayılarak birbiriyle karıştırıldı.

Girolamo Fracastoro’nun (1478-1553), elmasın da ovulduğunda çöp parça-
larını çektiğini belirlemesiyle, bu özelliğin yalnızca reçineye has olmadığı anlaşıl-
dı. Ancak ilk kez Girolamo Cardano (1501-1576), mıknatısın çekmesiyle dinelgin 
elektriğin çekmesinin farklı olduğunu belirledi ve bu farklılıkları şöyle sıraladı:

Reçine-kehribar, hafif olan her şeyi çeker, mıknatıs sadece demiri çeker. Kehribar 
ile çektiği cisim arasına engel konulduğunda, çekme ortadan kalkar, mıknatısın çek-
mesinde böyle bir durum söz konusu olmaz. Kehribar ile çektiği cisim arasındaki çe-
kim karşılıklı değilken, mıknatıs ile demir arasındaki çekim karşılıklıdır. Mıknatısın 
kutupları (uçları) vardır, kehribarın yoktur.

Mıknatıslanma ve elektrik konusunu irdeleyenlerden biri de William Gilbert’tir 
(1540-1603). Gilbert, özellikle elektriklenmiş yüzeyleri belirlemekte kullandığı ver-
sorium adlı aletle, çok sayıda cismi inceledi ve ovulduğunda elektriklenenleri sapta-
dı. Sonuçta kehribardan ve değerli taşlardan başka kükürdün ve camın da elektrik-
lendiğini buldu. Bu, camın elektriklenmesinin, kehribarın elektriklenmesinden farklı 
olması nedeniyle elektrik tarihinde önemlidir. Cam pozitif, reçine negatif elektrik-
lenmeye sahiptir. Gilbert, sonuçta, elektriklenenler ve elektriklenmeyenler diye bir 
ayrıma gitti. Gilbert’in elektriklenen cisimler listesine daha sonra eklemeler yapan 
Niccola Cabeo (1585-1650) ise, testere tozlarının, elektriklenmiş cisme değdiğin-
de uzaklaştığını gözlemleyerek, ilk kez, itmeyi keşfetti (1639). Robert Boyle (1627-
1691) ise, çekme ve itme için ortama gerek olmadığını, elektriklenmenin boşlukta da 
gerçekleştiğini belirledi.

Bununla birlikte elektrik konusundaki asıl gelişme, Otto von Guericke’in 
(1602-1686), ilk boşluk oluşturma makinesini yapmasıyla gerçekleşti. Cabeo’nun 
gözlemlediği itmeyi yeniden incelemeye ve açıklamaya çalışan Guericke’in, zaten 
çekilmiş hafif bir cismin, örneğin; kuş tüyünün, elektriksiz bir cisimle temas ettiril-
mediğinde tekrar çekilmediğini, elektriklenmiş bir küre, elektriklenmiş cisme yak-
laştırıldığında cismin uzaklaştığını ve sivri uçlu cisimlere doğru yönelme eğilimi 
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gösterdiğini fark etmesi ise, elektrik tarihinde önemli bir gözlemdir. Çünkü daha 
sonra Benjamin Franklin (ABD Başkanı), bu bilgiyi, paratoner yapımında 
kullanmıştır.

Guericke’in bir diğer gözlemi ise, pamuk ipliğinin bir ucunu, elektriklemiş bir kü-
reye değdirdiğinde, diğer ucunun, küçük cisimleri çektiğini fark etmesidir. Böylece, 
elektriğin iplikte iletildiğini bulan Guericke, karanlıkta ovulan kükürt topunun da 
ışık verdiğini gözlemledi. Guericke’in gözlemlerinden hareketle, Stephen Grey 
(1666-1706), ilk defa iletkenlikten söz etti ve bir elektrostatik makine kullanarak, 
elektrikle ilgili bir dizi deney gerçekleştirdi. İlk keşfi, elektriğin, uzak mesafelere bir 
ip boyunca iletilebileceğiydi. İkinci olarak, yanına elektriklenmiş bir cisim getirilen 
cismin de elektriklendiğini buldu. Aynı zamanda, iletken cisimlerin iletkenliklerinin 
farklı olduğunu belirledi. 

Jean Theophile Desaguliers (1683-1744) ise, cisimleri ikiye ayırdı ve elekt-
riklenmeyen cisimlerin de aslında elektriklendiğini, ancak yüklerini, diğer cisim-
lere hızla aktardıkları için, elektriklenme özelliklerinin belirlenemediğini savundu. 
Böylece iletken ve yalıtkan ayrımını saptadı. 

Charles Francois Cisternay du Fay (1689-1739) ise, bazı cisimlerin elektrik-
lendiğini, bazılarının elektriklenmediğini belirleyerek, bunun nedeninin iletkenlik 
ve yalıtkanlık özelliği olduğunu, eğer kazandıkları elektrik yükünün kaçması veya 
kaybedilmesi önlenirse, madenlerin de elektrikleneceğini belirledi. Fay, yaptığı bir 
deneyde, elektriklenmiş bir camla temas ettirilen bir cismi, elektroskopa değdirdiğin-
de, elektroskopun yapraklarının açıldığını, fakat nötr bir cisim elektroskopa değdiril-
diğinde durumun değiştiğini, bu sefer çekme gerçekleştiğini belirledi. 

Jean Antoine Nollet de (1700-1770), konuya bir katkı yaptı. Bir diğer cisimle 
temas ettirilen elektrikli bir cismin elektriğinin kaçabileceği gibi, elektriksizken elekt-
rik yüklenebileceğini de belirledi.

Elektrik hakkında bilgi birikiminin artması, konuya ilgiyi de artırdı. Pieter 
van Musschenbroek (1692-1761), elektrik konusuna ilgi duyanlardan biridir ve 
“Leyden Şişesi”ni geliştirmiştir. Elektrik deneylerini yağmurlu havalarda yaptığın-
da başarı elde edemediğini fark eden Musschenbroek, bu gözleminden, nemli hava-
nın elektriği çektiğini ve elektriğin suyun içinde depolanacağını çıkardı. Bu düşün-
cesi, daha güçlü elektrik üretecek kaynakların yapılabileceğini akla getirmesi bakı-
mından önemlidir. 

Nitekim 1745’te Ewald Jürgen Georg von Kleist (1700-1748), elektrik depola-
mak için bir alet keşfetti. Bu aletin bir kere boşalmasıyla, alkolü tutuşturacak büyük-
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lükte bir kıvılcım elde edilmekteydi. Kleist, metalle kaplanmış küçük bir ilaç şişesi kul-
lanmıştı. Bundan bir yıl sonra Leyden’de elektrik deneyleri yapan Musschenbroek, 
von Kleist’in sonuçlarını doğrulayan bir çalışma yaptı. Musschenbroek, içi ve dışı 
metalle kaplanmış bir cam kap tasarladı. Kabın ağzını yalıtkan bir maddeyle tıkadı 
ve içini suyla doldurdu. Kabı iyice elektrikledikten sonra, ipek iple tavana astı. Metal 
bir çubukla dokunduğunda âdeta elektrik çarpması yaşatacak kadar elektrik yüklen-
diğini gördü. Daha sonra “Leyden Şişesi” olarak anılacak olan bu kap, aynı zaman-
da ilk kondansatördü.

Benjamin Franklin (1706-1790) ise, Collinson adlı arkadaşına yazdığı bir 
mektupta; elektriğin, sıvımsı bir tek maddeden oluştuğunu belirtti. Tek akışkan dü-
şüncesi olarak adlandırılan bu görüşe göre, camdaki elektriklenme, yük artmasıdır 
ve “+” ile gösterilebilir, reçinesel elektriklenme ise yük kaybetmedir ve “–“ işareti ile 
gösterilebilir. Franklin, aynı mektubunda; elektriğin, sivri uçlarda daha çok toplan-
dığını ve çok daha iyi aktığını belirlediğini dile getirdi. Bu bilgisine dayanarak, yıl-
dırım siperini (paratoner) geliştirdi.

Elektrik konusunun niceliksel olarak ele alınmasını sağlayan ise, Joseph 
Priestley (1733-1804) ve Henry Cavendish (1731-1810) oldu. Her iki bilim insa-
nının yaptığı deneysel çalışmalar, elektrik yükleri arasındaki çekme ve itme kuvveti-
nin, tıpkı kütle çekimi gibi, yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak 
değiştiğini ortaya koydu. Charles Coulomb (1736-1806), burulma terazisiyle so-
nucu doğruladı. Çok hassas olan bu terazi, Coulomb’a yalnızca elektrik yüklerinin 
değil, mıknatıs kutuplarının da aralarındaki uzaklığın karesiyle orantılı bir kuvvetle 
birbirini çektiğini ve ittiğini ispatlama imkânı verdi. 

18. yüzyılda, elektrikteki son gelişmeler, Luigi Galvani (1737-1798) tarafından 
gerçekleştirildi. 1780 yılında, kurbağaların arka bacaklarına statik elektrik uygulan-
masıyla elde edilen tepkileri dikkatle inceleyen Galvani, her iki tarafı ince metal taba-
kasıyla kaplanmış cam levha üzerine yerleştirilmiş bacakların, bel kemiğine elektrik 
yükü verildiğinde aniden hareket ettiğini gördü. Bu deneyleri küçük değişikliklerle 
tekrarladığında, garip ve beklenmeyen bir sonuçla karşılaştı. Belli sinirler, toprağa 
bir iletken ile bağlı olduğu sürece, kurbağanın bacakları, yalıtılmış olsa bile kasılıyor 
ve belli bir uzaklığa yerleştirilen elektrik makinesinde bir kıvılcım meydana geliyor-
du. Bacaklar, pirinçten yapılmış bir kancayla omurilik üzerinden laboratuvar dışın-
daki demir parmaklıklara bağlandığında da benzer kasılmalar görülüyordu. Galvani, 
elde ettiği sonuçların, hayvansal elektrikten kaynaklandığını ileri sürdü. Bu görüşe 
göre, hayvanlardaki sinirler ve kaslar, elektriksel sıvıya benzeyen ince bir sıvı içeri-
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yordu. Aslında aldığı sonuçların sebebi, bu sıvı değildi, çünkü böyle bir sıvı yoktu. 
Gözlemiş olduğu garip ve beklenmedik olaylar, nemli ortamda bulunan farklı iki me-
talin (onun deneyinde pirinç ve demir) temasından kaynaklanıyordu. 

Bu gerçeği, Alessandro Volta (1745-1827) keşfetti. Volta; deneylerde kullanı-
lan metaller, hayvanların nemli vücutlarına uygulandığında bu metallerin, kendi-
liğinden elektriksel sıvıyı harekete geçirip, elektriksel akışını ilettiğini ifade etti ve 
1799’da, elektrik üreten bir alet yaparak, görüşünün doğruluğunu ispatladı. Bu alet, 
nemli karton levhalarla birbirinden ayrılmış kat kat bakır ve çinko levhalardan olu-
şan bataryaydı. Bu elektrik bataryası, yalnızca ilk elektrik pili olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda, sürekli elektrik akımını veren ilk kaynak oluyordu.*

Kaynak:
*Bilim ve Teknik, Aralık 2013 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Bilimsel 

Devrim Yüzyıllarında Elektrik

Bilimsel Devrim Yüzyıllarında Biyoloji

Bu dönemde birçok başarılı adımın atıldığı bir bilim dalı da biyolojidir. Bilimsel 
devrimle birlikte yerleşik bir bilim anlayışı hâline gelen gözlem, deney ve matema-
tiğe dayalı araştırmanın sağladığı olanakların yanı sıra, biyolojide ulaşılan bilimsel 
başarıların bir diğer önemli nedeni de 17. yüzyıldan itibaren “mikroskobun” kul-
lanılmaya başlanmasıdır.

Aslında mikroskoplarda kullanılan büyütücü mercekler, Antik Çağ’dan itibaren, 
yakan camlar olarak biliniyordu. Ancak bu camların mikroskoba dönüştürülmesi, 
teleskopta olduğu gibi, geç bir dönemde gerçekleştirildi. Biyoloji çalışmalarında edi-
nilen bilgiler ışığında, mikroskobun, özellikle on yedinci yüzyılın ortalarından itiba-
ren bugün mikroskobist diye adlandırılan biyologlarca yoğun bir biçimde kullanıl-
dığı anlaşılıyor.

Yaklaşık olarak dört yüz yıllık bir geçmişi olan mikroskoplar, bugün çevremizde 
bulunan bitki ve hayvanların biyolojik yapılarını ayrıntılı olarak görmemizi sağla-
yan optik araçlar olarak, bilimsel araştırmaların önemli bir parçasıdır. Bu anlamda 
değerlendirildiğinde, mikroskobun icat edilmesi, teleskopun, astronomi tarihinde oy-
nadığı role benzer bir etki yaratmıştır. Bugün nasıl astronomi tarihini teleskop ön-
cesi ve sonrası olmak üzere ayırmak söz konusuysa, benzer şekilde biyolojideki geliş-
meleri de mikroskop öncesi ve sonrası olmak üzere iki evrede incelemek olanaklıdır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan biçimiyle olmasa da ilk büyütücü camlar-
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la, çok eski dönemlerden itibaren karşılaşılıyor. Nitekim kaya kristalinden yapılmış 
yakınsak bir merceğin, Mezopotamya’da Ninova kalıntılarında bulunmuş olması, 
bu optik aracın tarihinin eskiye dayandığını gösterir. Tarihçi Plinius’un (MS 23-
79) anlattıklarına göre, Romalılar döneminde de mercek, yaygın olarak kullanılmış-
tır. Kazılarda, ateş yakmakta kullanıldığı sanılan çeşitli camlar ve kristal küreler bu-
lunmuş, Pompei kazılarında düz konveks mercek çıkarılmıştır. Ayrıca Romalı filozof 
Seneca (MÖ 03-MS 65), su ile doldurulmuş cam kürelerin büyüteç olarak kullanıla-
bileceğini belirtmiştir. Bugünkü biçimiyle merceklerin yapılması ise, ancak on dör-
düncü yüzyılda başarılabilmiştir. Bu merceklerden teleskop ve mikroskop gibi optik 
araçların yapılması ise, on altıncı yüzyılda mümkün olabilmiştir. On yedinci yüz-
yıldan itibaren ise Galileo, Leeuwenhoek ve Hooke, mikroskop kullanmıştır.

Teleskopu başarıyla kullanan Galileo Galilei (1564-1642), mikroskopla da ya-
kından ilgilenmiş, bir böceğin hareketini ve duyu organlarını incelemiş, böceklerin 
dev yaratıklar gibi göründüğünü, üzerlerinin tüylerle kaplı olduğunu, ayaklarında, 
yüzeylere tutunmalarını sağlayan kısımlar bulunduğunu belirlemiştir.

Mercek yapımını kendi kendine öğrenen, metal bir çerçeveye oturtulmuş tek mer-
cekli ve elle tutularak kullanılabilen basit mikroskoplar yapan ve kullanan Antonio 
van Leeuwenhoek (1632-1723), nesneleri 270 kez büyüterek, bakterilerin varlığı-
nı keşfetmiş ve gördüklerini çizmiştir. 1674 yılında, gölden aldığı sarı renkli çamur-
lu su damlasını incelemiş, çok küçük ve tuhaf hayvancıklar, diye adlandırdığı “tek 
hücreli” canlıları bulmuştur. Böylece Leeuwenhoek’in, bakteri dünyasını keşfettiği 
anlaşılmaktadır.

Benzer niteliklere sahip bir mikroskopla araştırmalar yapan Robert Hooke 
(1635-1703) ise, şişe mantarlarını incelemiş ve gördüklerini çizmiştir. Bitkilerin 
hücrelerden oluştuğunu bulan Hooke, ilk kez bir sineği ayrıntılı olarak betimlemiş, 
arı iğnesinin yapısını, bitin ve pirenin anatomisini, kuş tüyünün yapısını gözler 
önüne sermiştir. Hooke, bu çalışmaları sırasında gördüğü bal peteği şeklindeki içi 
boş odacıkları, “hücre” olarak tanımlamıştır.

Mikroskopla anatomi çalışmalarını başlatan kişi ise, Marcello Malpighi’dir 
(1628-1694). Böbrek, dil, deri, akciğer gibi organların dokularını mikroskopla incele-
miştir. Jan Swammerdan (1637-1680) ise, mikroskopla yaptığı gözlemler sonucun-
da, böceklerin de insanlar gibi evrim geçirdiğini ve gerekli organları geliştirdiğini ileri 
sürmüş, diseksiyon (kesip-biçme) yaparak, böceklerin de üst sınıftan hayvanlardaki ka-
dar karmaşık bir anatomiye sahip olduklarını savunmuştur. Kurbağaların nasıl üredi-
ği konusunda da araştırmalar yapmış ve kanlarında alyuvarlar olduğunu keşfetmiştir.
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Bu çalışmalar, biyoloji bilimine iki yönde katkı sağlamıştır: Yapılan her araştır-
mayla yeni bilgiler edinilmiştir. İkincisi ise, hücre konusu, biyoloji içinde bağımsız 
bir araştırma alanı olarak şekillenmiştir. Ancak hücre konusundaki asıl devrimci ge-
lişmelerin, on dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren kullanılmaya başlanan bile-
şik mikroskobun icadıyla gerçekleştiğini de hatırlatmakta yarar vardır.

Bu yüzyıllarda üzerinde sıklıkla durulan konulardan biri de canlı ve canlılıktır. 
“Canlı nedir?” sorusu temel alınarak yapılan incelemelerin önemli bir bölümünü, 
sınıflandırma çalışmaları oluşturuyordu. Sınıflandırma çalışmaları, yapay ve do-
ğal olarak adlandırılan iki farklı sınıflandırma tekniğine dayandırılıyordu. Yapay 
sınıflandırmaya karşı çıkanların başında, Georges Buffon (1707-1788) geliyor-
du. Hayvanlar arasındaki benzerlikleri, anatomik yapılarını karşılaştırarak incele-
yen Buffon, tüm yapay sınıflandırmaları reddediyordu. Farklı hayvan türleri ara-
sındaki benzerlikleri ve yakınlıkları inceleyen Buffon, şimdi farklı görülen türlerin, 
geçmişteki ortak atalardan türemiş olabileceğini ileri sürüyordu. Buna göre, canlılar 
zinciri, türlerin durağan bir hiyerarşisi değil, üzerinde türlerin zamanla evrimleşti-
ği bir türeme merdiveni olarak görüldü. 

Bu dönemde, konuya ilgi gösteren önemli bilim insanlarından biri olan Lamarck 
(1744-1829), böcekleri örümceklerden ve kabuklulardan ayırarak yeniden düzenle-
di ve omurgalılar ve omurgasızlar ayrımını getirdi. Türlerin değişmezliği fikrinin 
temelsiz olduğunu savunan Lamarck, türlerin değişime uğradığını belgelemek için, 
seçerek yetiştirme örneklerini göz önüne aldı. Ona göre; canlılar, çevrede meydana 
gelen değişimlerden etkilenir ve ona uyum göstermek üzere değişirler. Çünkü çevre 
şartlarının değişmesiyle, bazı organlara ek görevler yüklenir, bu durum da o organın 
daha çok çalışmasına ve daha fazla gelişmesine neden olur.*

Kaynak:
*Bilim ve Teknik, Mart 2014 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Bilimsel 

Devrim Yüzyıllarında Biyoloji

Yukarıda, Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıllarda fırtına gibi dünyayı sallayan 
“Bilimsel Devrim” konularını ayrı ayrı inceledik. Bu konuyu biraz geniş tut-
mamın sebebi: okuyucuya bilimsel bir gerçeği hissettirmekti. Bu gerçek ney-
di? Evet, bu değişmez temel gerçek, “araştırma ve deney”di. Her bir çalışma, 
verilen uğraş ve akıtılan alın terleri aylar, hatta yıllar alan deneylerle, bir ön-
ceki deneyden elde edilen bilgilerin üzerine inşa ediliyordu. İşin özü, bilim-
sel gelişmede, hani derler ya “armut piş ağzıma düş” yoktu. Çok çalışmak 
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gerekiyordu, Batı da onu yaptı.
Avrupa’da, yani Batı medeniyetinin kalbinde yeşeren Rönesans devrimi, 

yukarıda biraz detaylı olarak üzerinde durduğumuz 17. ve 18. yüzyıllarda, 
dünyamız için âdeta volkana dönüşen “Bilimsel Devrim”e çok iyi bir zemin 
teşkil etmiştir. Bilimsel devrim sürecinde ise, yukarıda görüldüğü gibi, ma-
tematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji gibi ana bilim dallarının sağlam te-
melleri atılmıştır. 

Günümüz bilim dünyası, o günlere gerçekten çok şey borçludur.
17. yüzyıla Gelileo Galilei nasıl damgasını vurmuşsa, Isaac Newton da 

18. yüzyıla haklı olarak damgasını vurmuştur. Şimdi, bilimsel devrimi âdeta 
taçlandıran bu büyük dâhiyi, gelin biraz daha yakından tanıyalım.

Isaac Newton (1642-1727)

Klasik fiziğin en önemli temsilcisi olan Isaac Newton, İngiltere’nin Lincolnshare 
bölgesinde dünyaya geldi. Zayıf ve cılız bir bedensel yapısı olması onu, arkadaşla-
rından uzaklaştırmış ama evde kendi şaşırtıcı oyuncaklarını üretme olanağı ver-
mişti. Bunlar, onun hayal gücünü geliştirmesine ve bilime yönelmesine neden ol-
muştu. Çiftlik işlerine duyarsız kalmasına kızan annesi, sonunda onun üniversi-
teye gitmesine izin verdi. Cambridge Üniversitesi giriş sınavına hazırlanması için 
Woolsthrope Eczacısı’nın yanına pansiyoner olarak yerleşen Newton, burada, jeolo-
ji ve simya üzerine yazılmış kitapları okuma fırsatı buldu. Bu dönemin, Newton’un 
matematik ve felsefe üzerine yoğunlaştığı bir dönem olduğu açıktır. Kütle çekimini, 
Newton’un, Woolsthrope’da bulunduğu sırada, bir elmanın, ağacından düştüğünü 
gözlemlemesi sonucunda keşfettiğinden söz edilir. Böyle bir durum gerçekte yaşan-
mış olabilir veya olmayabilir. Keşfin nedeni, elmanın düşüşünün gözlemlenmesi de-
ğil; düzenli, sistemli ve tutarlı bir düşünce sürecidir. 

Kuşkusuz, bir elmanın, yaprağın veya taşın düşüşünü ilk kez gözlemleyen 
Newton olamaz. Bu ve benzeri durumlarla birçok insan pek çok kez karşılaşmıştır. 
Ancak, keşif yapamamıştır. Önemli olan, elmanın düşüşü değil, düşmeyi, fizik bir 
kuralla eşleştirebilme yetisidir. 

Newton, üniversiteye yerleşir yerleşmez, yoğun bir şekilde matematiğe yö-
nelmiş, yıldızları ve gezegenleri gözlemleyerek günlerini geçirmiştir. Cambridge 
Üniversitesi’nin, Newton’un entelektüel yönünün oluşmasında olağanüstü bir 
etki yaptığı elbette tartışılmaz ancak, burada Isaac Barrow ile tanışması ise, onun 
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için gerçek bir şanstır. Cambridge’de matematik profesörü olan ve aynı zamanda 
Lucasian Matematik Kürsüsü Başkanı olan Barrow, Newton’un çok iyi yetişmesini 
sağladığı gibi, kısa bir süre sonra kürsü başkanlığını da ona bırakarak öğrencisinin, 
bilimsel kariyerine güçlü bir biçimde başlamasına katkıda bulundu. 

Newton, 1664 yılında üniversiteden mezun oldu, ancak kısa bir süre sonra bölge-
de veba salgını baş gösterdi. Bu nedenle üniversite kapanınca, kendi çiftliklerine geri 
dönmek zorunda kaldı. Çiftlikte kalacağı iki yıl, hayatının en verimli dönemi olacak, 
matematiğe ve fiziğe ilişkin keşiflerinin temellerini burada atacaktır. Ünlü “düşme 
yasası” ve “evrensel çekim yasası”nın keşfi, beyaz ışığın doğasının analizi, flüksiyon 
(matematikte bir sistem) yöntemi gibi keşifleri yaptığında, 25 yaşındaydı. Newton, 
temel düşüncelerini ve matematiksel kanıtlarını geliştirdiği deneysel araştırma ürü-
nü çalışmaların sonuçlarını, iki temel yapıtında kaleme almıştır. Önce mekaniğin ve 
kozmolojinin sorunlarını tartıştığı ve bilim dünyasında kısaca “Principia” olarak 
tanınan büyük yapıtı “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”yı “Doğa 
Felsefesinin Matematik İlkeleri, 1687”, ardından da gün ışığının bize beyaz gö-
rünmesine karşın, aslında pek çok rengin karışımından oluştuğunu belirten bulu-
şunun yer aldığı “Opticks”, “Optik, 1704” adlı kitabını yayımladı. Bu iki kitap, 
17. yüzyıl biliminin gelişimini doğrudan etkileyen temel bilim eserleridir. Öyle ki 
Newton, bu kitaplarında hem fizik bilimine doğrudan katkı getirmiş hem de bilimin 
ne tür bir araştırma süreciyle ilerleyebileceği konusunda yetkin örnekler vermiştir.*

Kaynak
*Bilim ve Teknik, Ekim 2011 sayısı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir, Isaac 

Newton

Bahsi geçen iki yüzyıl içerisinde, neredeyse dünyanın bilim yapısı ve 
anlayışını tamamen ters yüz eden yepyeni bir gelişim meydana gelmiştir. 
Hatta hepimizin şahit olduğu gibi, günümüz dünyasının ilk ve ortaöğreti-
minde fen derslerinin omurgasını oluşturan bu icatlar, bilimsel açıdan hâlâ 
etkinliğini korumaktadır. 

Acaba hiç merak ettiniz mi Batı dünyasında meydana gelen bu baş dön-
dürücü gelişmeler olurken, atalarımız Osmanlı Türkleri, bu gelişmelerden 
nasıl ve ne kadar etkileniyordu? 17. ve 18. yüzyıllarda bizde neler olmuş… 
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14. BÖLÜM 

17. VE 18. YÜZYILLARDA 
OSMANLI İMPARATORLUĞU

Her iki yüzyılı bir arada incelemek, oldukça uzun olacağı ve konuları 
iç içe sokacağı için, ayrı ayrı değerlendirmenin daha uygun olaca-

ğını düşündüm:

17. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

Konuya başlamadan önce, yaptığım araştırma ve incelemelerim sonucun-
da vardığım (sevimsiz) bir kararımı, sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bu 
görüşüm, size biraz iddialı ve biraz da radikal gelebilir ama ben yine de ünlü 
“çuvaldız”ımı kendime batırarak ve bir diğerini de size uzatarak söylemek 
istiyorum. Lütfen bana darılmayın. 

Başından sonuna, ta Orta Asya’dan başlayarak günümüze değin, 
Türklerin tüm tarihsel yapısını izledim, bir yere kadar geldik, birlikte adım-
lıyoruz da zaten. Ama ne yazık ki 5000 yıllık bu süreç içerisinde, bana göre 
“en boş ve en değersiz” zaman dilimimiz, işte şimdi inceleyeceğimiz 17. 
yüzyıl Osmanlı dönemidir. Bu tespitimi, üzülerek de olsa sizlerle paylaş-
mak mecburiyetindeyim. Aşağıdaki tarihsel acı gerçeklerle yüzleştikten son-
ra, biraz olsun bana hak vereceğinizi ümit ediyorum. 

Ha diyeceksiniz ki: “19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış dö-
nemi değil mi? O dönemden daha kötüsü düşünülebilir mi?” Evet, o dö-
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nem de acılarla dolu, koca imparatorluğun “hasta adam” olarak nitelendiril-
diği bir süreçti. Ama o çok zor ve acımasız şartlar altında bile, her şeye rağ-
men, o döneme ait size anlatabileceğim bazı değerli ve güzel gelişmeler, cılız 
da olsa bilime ve çağdaşlığa uzanan eller olmuştu. Yıkılış dediğimiz o üzün-
tülü dönemde, iyi kötü bugünkü Cumhuriyet’imizin altyapısı oluşmuş, te-
melleri atılmaya başlanmıştı. O günlerde ülke olarak, çağın oldukça gerisin-
de kalsak bile; ona yetişmeye ve yakalamaya dair kayda değer, yakamozlar 
gibi bazı ümit verici parıltılar belirmişti. İşin teselli edici tarafı da buydu. 

Sultan III. Mehmed’in (1595-1603) Saltanat Dönemi

Babası III. Murad’ın (ki eğlenceye ve kadına düşkündü) ölümü üzerine, Manisa 
Sancak Beyi iken, babasının yerine hükümdar olmuştur. Bunun saltanatı zamanın-
da da babası devrinde alışılan devlet işlerine karışma, daha geniş ölçüde devam et-
miştir. III. Mehmed, kişilik itibarıyla zayıf iradeli, yumuşak yapılı ve herkesin çabuk 
tesirinde kalan bir padişahtı. Özellikle annesi Safiye Sultan, kendisi üzerinde çok et-
kili olup, bazen, verdiği kararları bile değiştirirdi. Aşırı dindar olan Padişah, çoğu 
zaman bu özelliği nedeniyle, etrafındaki dinî liderler (ulema) tarafından çok istismar 
edilmiş ve taassuba yönlendirilmiştir. Hükümdarlığının son yılında, büyük oğlu 
Şehzade Mahmud’un, bir şeyhin telkiniyle kendi aleyhinde yazdığı mektupları ele 
geçirince, oğlunu acımasızca boğdurmuştur. 

Sultan I. Ahmed’in (1603-1617) Saltanat Dönemi

On dört yaşında hükümdar olup, on dört yıl padişahlık yapmış olan I. Ahmed, 28 
yaşında vefat etmiştir. Avusturya, İran Seferleri ve Anadolu’nun birçok yerinde baş 
gösteren Celâli İsyanları zamanında, çocuk denilecek yaşta hüküm sürmüş, üzerinde 
yakınlarından kimin tesiri varsa o da babası gibi, başkalarının iradesi altında doğ-
ru-yanlış kararlar vermiştir. Vefasızlığına örnek olarak, ömrünü hudutlarda geçi-
rerek Macaristan’ın isyanını bastırmış olan “Estergon Fatihi” Veziriazam Lala 
Mehmed Paşa’ya yaptığı kötü muamele, yeterli bir örnek teşkil eder.

Lala Mehmed Paşa’yı çekemeyen ve onu kıskanan, Padişah I. Ahmed üzerinde de 
büyük etkisi olan Kaptanıderya Derviş Paşa, Padişah’a, Macaristan Seferi’nde ba-
şarılı bir komutan olan Lala Mehmed Paşa’yı ferman gönderterek çağırtıp, plansız 
programsız bir şekilde İran Seferi’ne göndertmek ister. Bu durumun doğru olmaya-
cağını, oradaki zaferi tam olarak sonuçlandırdıktan sonra İran üzerine gitmesinin 
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daha isabetli olacağını, birkaç kere, Padişah I. Ahmed’e yazmasına rağmen bir sonuç 
alamaz. Padişah: “Benim hatt-ı şerifime (emrime) nasıl karşı gelirsin, şöyle ki karşı-
ma çıkmayasın, hakkından gelirim (öldürürüm)!” diye, çok ağır ve tutarsız bir fer-
man gönderir. Bunu alan değerli komutan Lala Mehmed Paşa, Padişah’ını sevdiğini 
ve ona itaat etmeyi her zaman kendisine rehber edindiğini, derhâl döneceğini bildi-
ren bir mektubu, yanındaki bir ağa vasıtasıyla Padişah’a gönderir ve sonra üzüntü-
sünden hastalanıp, iki gün içersinde de vefat eder.

Ağa, Padişah’ın huzuruna ağlaya ağlaya varır, Padişah, niye ağladığını sorun-
ca da “devletlüm çok değerli veziriazamın ölüm döşeğinde, ne hâline inanıldı ne de 
kıymeti bilindi” der. Genç Padişah da: “O giderse yerine başkası gelir ağa!” diye, 
umursamaz bir cevap verir. Paşa’nın ölümünden sonra Padişah, savaş masrafları 
için tüm mal varlığına el koydurur.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 114, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Üç Hükümdarın Kişiliği
 
Aslında siz de biliyorsunuz; amacım, bu kitapta ilimden, bilimden ve ya-

pılan güzel eserlerden bahsetmekti. Gelin görün ki ortada bu gelişmeler-
den eser yok. Üstüne üstlük, Osmanlı hanedanının ne tür aymazlıklar içinde 
yönetildiğini, burada istemesem de yazmak durumundayım. Evet, nerede 
kalmıştık!

Sultan I. Ahmed, bu vefasızlığını, daha sonra Veziriazam Kuyucu Murad Paşa’ya 
da tatbik etmek istemiş, bu durumu tahmin eden dirayetli Paşa, derhâl İstanbul’a gi-
dip, konuyu direkt Padişah’a anlatınca, ikna etmiş ve durumu düzeltmiştir.

Sokollu Mehmed Paşa’nın ölümünden (1579) Halil Paşa’nın sadrazamlığına 
(1617) kadar 38 sene içinde, (bu göreve tekrar gelmeleri saymazsak) 19 sadrazam 
gelmişti. Özellikleri ve yaptığı işler değerlendirildiğinde, bu mevkiye layık olanların 
sayısı üçü geçmemekteydi. Sadrazamların ve diğer vezir ve paşaların görevlendir-
meleriyle ilgili şu çarpıcı örnekleri vermek, yerinde olacaktır.

III. Murad zamanında valide sultan, kapı ağası, musahip erkek ve kadınlarla, 
saray dışında Padişah’a yakın olan nüfuzlu adamların iltimas (torpil) ve himaye-
leriyle liyakate önem verilmeyerek gelişigüzel beylerbeyilik ve vezirlik verilir oldu. 
Vezir adedi arta arta eyaletlerdeki beylerbeyiliklere bile vezir valiler tayin edilir oldu. 
Valiler, tayinleri için valide sultan, veziriazam (sadrazam) veya Padişah üzerinde 
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etkili olanlara, yüklü miktarda rüşvet veriyorlardı. Veziriazamlardan Hadım Hasan 
Paşa, tayin ettiği memuriyetlerden, kanunen kendisine verilen caizeden (bahşiş) 
fazla aldığı büyük miktarda rüşveti, III. Mehmed’in validesi Safiye (Venedikli 
Bafo) Sultan’a verdiğini söylüyordu. Ünlü Sinan Paşa, ilk sadareti hariç olarak di-
ğer dört defaki sadrazamlığını, hep saraya takdim ettiği yüklü para ve hediyeler saye-
sinde elde etmişti. Sinan Paşa’ya göre; devlete hiçbir hizmeti dokunmayan, Celâliler 
(eşkıyalar) tarafından defalarca yenilmiş olan Nasuh Paşa, mühr-ü hümayun (sad-
razamlık görevi), Kuyucu Murad Paşa’dan alınıp kendisine verilecek olursa, 40.000 
altın ile askere yetecek gıdayı, kendi malından vereceğini Padişah’a bildirmiş, fakat 
Sultan I. Ahmed, devleti büyük bir uçurumdan kurtaran veziriazamına dokunma-
yarak, Nasuh Paşa’nın mektubunu, Kuyucu Murad Paşa’ya yollamıştı.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 118, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı

Görüldüğü gibi, çıkar karşılığı değersiz kişilerin görevlendirilmeleri, rüş-
vetler, âdeta havalarda uçuşuyor, herkes birbirinin kuyusunu kazıyordu. Bu 
suistimallerin ancak birisini, zamanın padişahı, kendine yakışır şekilde ön-
lemişti. Ama ileride göreceğimiz gibi, tabii ki her padişah veya sadrazam, ne 
yazık ki bu şekilde hareket etmeyecekti.

İdari Durum ve Bozulması 

Fatih Sultan Mehmed zamanında, Şark (Doğu) usulü oluşturulan saltanat ve 
padişahlık, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Avrupa’da yapılan geniş kapsam-
lı fetihler nedeniyle Osmanlı Devleti, Avrupai bir şekilde yapılanmıştı. Veziriazam 
İbrahim Paşa (Pargalı) zamanında başlayan Avrupa kıtasındaki önemli rol üstlenme 
ve gereğinde müdahale sistemi, Sokollu Mehmed Paşa’nın ölümüne kadar (1579), 
başarıyla sürdürülmüştü.

16. yüzyılın ikinci yarısından sonra ve 17. yüzyıl başlarında gelmiş olan üç 
Osmanlı hükümdarı (III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed) zamanında, devlet ida-
resi, valide sultanlarla padişah kadınları, kapı ağası, kızlar ağası, kadın, erkek mu-
sahipler (dostlar) ve diğer bir kısım nüfuzlu kişilerin karışmalarıyla bozuluyordu. 
Zevk ve sefaya düşkün olan II. Selim, devlet idaresini, Veziriazamı Sokollu Mehmed 
Paşa’ya bırakarak, zamanını hoşça geçirmişse de III. Murad, bunun kıymetini bile-
memiş ve Sokollu’dan sonra gelenler de onun gösterdiği başarının hiçbirini göste-
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rememişlerdir. Bu yüzden, rüşvetle, yeteneksiz ve bilgisiz yöneticiler işbaşına geç-
mişlerdi. Savaşların uzaması, düzenli askerî yapıyı bozmuş ve ihtiyaç üzerine, as-
kerî ocaklara, devşirme kanununa aykırı olarak kanunsuz bir şekilde asker yazılmış 
(alınmış), tımarlı sipahi (Osmanlı şövalyesi denilen atlı asker) ihmal edilmiş, bu du-
rumda askerî teşkilat ve disiplin bozulmuştur. Osmanlı beylerbeyilerine verilmesi 
gereken yüksek ödemeler (has, zeamet ve tımarlar), kesilerek, sarayda bulunan mu-
sahip, cüce, dilsiz ve hokkabazlara verilir olmuştu. Bu nedenle, eskiden beri sağlam 
esaslara bağlanmış olan askerî teşkilat, III. Murad zamanından itibaren bozulmaya 
başlamıştı. 

Bundan başka, ilimle uğraşan sınıfın bozularak devletin şeri (dine dayalı) ve hu-
kuki kanunlarını uygulamaya memur olan hâkimlerin ve onların yardımcılarının 
yolsuzluk ve ehliyetsizlikleri, ayrıca, harplerin aralıksız devam etmesi nedeniyle çif-
tini çubuğunu terk eden köylünün Celâli (yol kesen eşkıya) olması nedeniyle, düzen 
ve sistem çok bozulmuştu. Ayrıca savaşlardaki başarısız sonuçlar yüzünden gelir 
kaynaklarının azalması nedeniyle, mevcut paranın ayarı bozulmuş, teknolojik geliş-
me ve yenilikler de olmayınca, koca imparatorluğun ekonomik yapısı kötüleşmişti. 

Artık Osmanlı padişahları, bizzat ordunun başında cephelerde uğraşan bir baş-
komutan değil, saraya kapanmış, memleket durumundan habersiz, gerçek tehlike-
leri göremeyen ve bilemeyen liderlerdi. Sarayda bulunan dalkavuk takımıyla âdeta 
gününü gün ediyorlar, dünyadan bihaber yaşıyorlardı. Hâl böyle olunca çöküş de 
kaçınılmazdı.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 120, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

İdari Durum ve Bozulması

İlmiye Sınıfı (Bilgili Yönetici Sınıfı)
Hem müderris (öğretmen) hem hâkim yetiştirmekte olan ulema (bilgili kişi) mes-

leği, eski değerini ve önemini kaybederek zayıflamış ve bilgili ve eğitimli yöneticiler 
yerine, rüşvet verenler tayin edilir olmuştu. Özellikle hak ve adaleti temsil eden hâ-
kim ve kadıların tayinlerindeki kayırmacılık, haksızlık, Anadolu’nun çeşitli yörele-
rinde patlak veren Celâli zulmünden farksız değildi. Halkın hükümetten nefret et-
mesinde, “kadı”ların rolü büyüktü. Bu duruma ait ilginç bir örnek görelim:

III. Murad’ın ve daha sonra oğlunun hocası olan müverrih (tarihçi) Sadeddin 
Efendi’nin büyük oğlu Mehmed Efendi, henüz küçük yaşta iken, Mekke Kadısı 
ve hemen arkasından da İstanbul Kadısı tayin edilmiş ve bu yolsuz hareket, dediko-
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duya neden olmuş ve hatta o zamanın bir şairi tarafından hiciv yollu alaya alınmıştı:
“Bir aceb (tuhaf) hadise zuhur etti
Oldı kadi-i şehr-i İstanbul
Şimdi oğlancık oyununa döndü”
(Devam ediyor ama ben kısa kestim.)
Bu görevler sanki yetmezmiş gibi, bu çocuk, iki ay sonra da Anadolu kazaske-

ri (komutanı) oldu. Bu tarihte henüz 28 yaşında bulunuyordu. Hocanın diğer oğlu 
Esad Efendi ise, medreseden birdenbire Edirne Kadılığına geçti ve arkasından 25 
yaşında iken İstanbul’a kadı oluverdi. Tafra denilen bu atlamalar karşısında ger-
çek âlimlere, yüksek hâkimlik kapıları kapanmış ve bu mevkiler şeyhülislam, kazas-
ker ve padişah hocalarının oğullarına devredilmişti. 

Sultan III. Mehmed, bir gün, “dünyada sözü doğru, hak tanır bir adam 
bulamadım” diye şikâyet etmiş. Sebebini sormuşlar; Padişah da: “Şeyhülislam 
Bostanzade Efendi’ye iltifat ettim; derhâl bir cahil kardeşini Rumeli ka-
zaskeri yaptı ve yine bir cahil gence, Selanik Kadılığını rica eyledi. Sonra 
babamın hocası Sadeddin’i de hak bilirlik ümit eyledim, derhâl o da genç 
oğlunu Anadolu kazaskerliğine ve diğerini Edirne Kadılığına arz edip, 
mevali (Arap asıllı olmayan Müslüman) ve ulema (bilgin) arasında beni 
bednam (adının lekelenmesi)ve kendini rüsvay (maskara-rezil) eyledi.” 
demiştir. 

Yine buna benzer ama biraz farklı diğer bir hikâyeyi, tarihçi Selanikî yazar:
III. Murad, oğlu Şehzade Mehmed’e bir miktar bahşiş kabilinden para verip, 

“bunları hocan Azmi Efendi’ye götür, ihtiyaçlarına harcasın” demiş. Çocuk 
da parayı, hocasının rahlesinin (kitap koyma yeri) üzerine bırakmış. Hocası, bu pa-
ranın ne olduğunu sormuş, öğrencisi şehzade de anlatmış. Sonra hoca, öğrencisine, 
“elhamdülillah ne hâlimiz varsa vardır, bu tür şeylere gerek yoktur” diye 
parayı Padişah’a geri göndermiş. Bunun üzerine Sultan III. Murad, oğluna; “senin 
hocan almazsa benim hocam alır” diye, Saadeddin Efendi’yi ima etmiştir.*

 Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 123, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

İlmiye Sınıfı

Yukarıda, bahsi geçen kuşaktaki Osmanlı Türklerinin hâli melalini tüm 
açıklığıyla gördük. Adam kayırmalar, yolsuzluklar ve rüşvet verip alma-
lar… Seyrek de olsa değerli ve kaliteli, Hoca Azmi Efendi gibilere rağmen, 
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padişah ve şehzadesi örneğindeki gibi, yangın âdeta devletin tepesini sar-
mış. Şimdi soruyorum; bu şartlar altında yönetilen bir milletin başarılı olma-
sı, örnek olması, gelişmesi mümkün mü? Benim cevabım ise: “Tabii ki asla!”

Osmanlı’nın ve ardından kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin bu has-
talıklı ve asla kabul edilemez “yolsuzluk ve rüşvet” yapısı, ne yazık ki za-
manımıza kadar süregelmiştir. Sıkı durun; şimdi, günümüze ait, konuyla il-
gili bilimsel bir araştırmayı sizlere sunacağım: 

Haber kaynağı: Milliyet.com.tr 11 Aralık 2014
Dünya Yolsuzluk Endeksinde Kaçıncı Olduk?
Ülkelerin iş ve siyaset dünyasındaki yolsuzluklarını gözlemleyen sivil toplum ör-

gütü “Transparency International” (uluslararası şeffaflık), dünya yolsuzluk sı-
ralamasını yayımladı.

Türkiye, 183 ülkelik yolsuzluk ve rüşvet sıralamasında 61. sırayı, Küba ve 
Letonya ile paylaştı. 

Listeyi kabaca gözden geçirdiğimde, bizden daha kötü durumda olan 
Avrupa ülkelerinden Bulgaristan gözüme çarptı. Bizden kötülerin çoğu ise, 
İslam coğrafyasına ait ülkeler ile Afrika ülkeleriydi. Geçmişimize baktığım-
da, günümüzde geldiğimiz noktanın pek değişmediğini, kanunlar ve gerek-
li cezalar uygulanmadığı veya uygulanamadığında, yolsuzluk ve rüşvetin 
önünün alınmasının pek mümkün olamayacağını, üzülerek izliyorum. 

Bu eylemler hemen hemen tüm dünya ülkelerinin ceza kanunlarında suç 
olarak yer alır. Ama ben ek olarak, dinî yaptırım açısından acaba nasıldır 
diye bir de Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Konuyla ilgili ayet ve sureyi, aşağı-
da dikkatinize sunuyorum:

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/86 Ankara 1993

Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali

İkinci Bakara Suresi, 188. Ayet: Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yeme-
yin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını, haram yollardan 
yemeniz için o malları hâkimlere (idarecilere veya mahkeme hâkimlerine) vermeyin.

Meali, yani açıklaması: (Bu ayette işaret edilmek istenen mana, daha ziyade rüş-
vet ve çıkarcılıktır. Binaenaleyh aldatma ve dalavere ile elde edilen bütün kazançlar 
haramdır.)
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Buradan birkaç çıkarıma ulaştım:
1- Türk-İslam toplumu, Kur’an’ı Arapça okuduğu için, bu sureyi 

anlamıyor.
2- Türk-İslam toplumunun büyük bir kısmı, Kur’an’ın Türkçesini oku-

maktan kaçınıyor.
3. Türk-İslam toplumunun yine önemli bir bölümü, bu ayeti okuyor, bili-

yor ama haram iş yapmaktan, günahtan korkmuyor. 
Şimdi size “çuvaldız”ı uzatmayayım da ne yapayım!

Bu Tarihlerdeki Mali Durum 

Osmanlı Devleti’nin maliyesi, yani “dış hazine” (eyaletlerden elde edilen gelir), 
Kanuni Sultan Süleyman’ın son senesindeki bir miktar açığa rağmen (gelir 183 mil-
yon akçe, gider 189 milyon akçe), İran ve Avusturya Seferlerine kadar bozulma-
mıştı. Buradaki yaklaşık 6 milyon akçelik küçük sayılacak açık, Sokollu Mehmed 
Paşa’nın, malından verdiği ile kapatılmıştı.

Ama sonra yapılan savaşlardaki başarısızlıklar, Anadolu ve Rumeli’deki tarım 
verimliliğinin düşmesi, saray masraflarının artması, gereksiz harcamalar, endüst-
riyel üretimin cılızlığı hem dış geliri azaltmış hem de yurt içinden elde edilen ver-
gilerin miktarında düşüşler yaşanmıştır. Bu açığı kapatmak için, paranın ayarıyla 
oynanarak değeri düşürülmüş ama bu durum, askerin isyanına sebep olmuştur. III. 
Mehmed zamanında (1598) içte ve dışta yaşanan kötü durum nedeniyle, maliye ve 
iç hazinede para kalmamış, enderundan (saraydan) 300 yük (100,000 akçe=1 yük), 
yani 30 milyon akçelik gümüş eşya alınarak, darphanede eritilip gümüş akçe kesi-
lerek, daha önce ayarı düşürülen paralar toplanarak, onların yerine dağıtılmıştır.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 124, Ord. Prf. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Bu Tarihlerdeki Mali Durum

Yani kısacası hazıra, çarçura dağ dayanmamış; maliye, görüldüğü gibi, if-
las noktasına gelmiştir.

II. Osman’ın (Genç Osman) Hükümdarlığı ve (!)

Padişah III. Mehmed, genç yaşta öldüğü zaman, hayatta olan en büyük oğlu 
I. Ahmed, 14 yaşında idi ve kanun gereği, yerine tahta geçti. Sadrazam Kuyucu 
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Murad Paşa’nın güçlü iradesi ve sert yönetimi sayesinde, güçlükle de olsa ülkeyi 
14 yıl yönetmeyi başardı ama o da genç yaşta (28) öldü. Sultan I. Ahmed tahta çı-
kınca, alışılagelmiş şekilde, kardeşi Mustafa’yı öldürmek istemiş ama etrafındakile-
rin de telkiniyle, “akıl hastasıdır” diye canına kıymamıştı. Yaşı ilerleyip çocukları 
da olunca, işin peşini bırakmıştı. Sultan I. Ahmed öldüğünde, etrafındakiler, yeri-
ne büyük oğlu Osman’ı tahta geçireceklerine, kardeşi akıl hastası Mustafa’yı tercih 
etmişlerdi. 

İşte bu durumda ulema tarafından I. Mustafa (Deli), bu hâliyle Osmanlı 
İmparatorluğu tahtına oturtulmuştu. I. Mustafa’nın ilk hükümdarlığı 100 gün 
sürmüş, cinnet hâli saklanamaz hâle gelince de yerine, Darüssaade Ağası Mustafa 
Ağa’nın; sadaret kaymakamı, şeyhülislam ve diğer devlet adamlarını uyarması üze-
rine, Sultan I. Ahmed’in henüz 14 yaşında bulunan büyük oğlu Osman, hükümdar 
ilan edilmişti. 

Genç hükümdar II. Osman (1618-1622), iyi eğitim görmüş, bilgili, cesur ve 
faaldi ama doğal olarak tecrübesizdi. Yaptığı inceleme ve gözlemleri sonucunda 
Osmanlı Devleti’nin reforma ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiyse de etrafın-
da, ona doğru ve dikkatli yolu gösterecek bilgili ve tecrübeli adamlardan yoksundu. 
Validesi Mahfiruz’un da etkisi altındaydı. 

Sultan II. Osman, babasının ölümünden sonra Osmanlı kanunu üzere hüküm-
darlık kendisine ait iken, şuuru bozuk amcasının hükümdarlığının ilanıyla cülus 
bahşişi (tahta çıkılınca askere dağıtılan para) verilmesi ve kendi hakkının çiğnenmesi 
sebebiyle, Sadaret Kaymakamı Gürcü Mehmed Paşa’yı görevinden azletmiş ve şey-
hülislamın elinden de müderris ve kadıların tayin işlerini alarak, onu yalnız “fetva” 
vermekle yükümlü kılmıştır.

II. Osman’ın Lehistan (Polonya) Seferi

Lehistan ile Osmanlılar arasında çeşitli çıkar çatışmaları, sınır anlaşmazlıkları 
vardı. Osmanlılar, egemenlikleri altında bulunan Erdel (bugünkü Romanya’nın ba-
tısında bulunan bölge) ve Boğdan’a (bugünkü Romanya ile Moldova arasındaki bir 
bölge) Lehistan’ın karışmasından, Lehistan’da Osmanlıların egemenliği altındaki 
Kırım Hanlığı’nın, kendi topraklarına yaptıkları akınlardan rahatsızlardı. Osmanlı 
devlet adamları, Lehistan ile sorunların çözümü için gayret gösterilmesini, böyle 
zor bir dönemde savaşmanın doğru olmayacağını söylüyorlardı. Ama verdiği de-
ğerli hediyelerle genç Padişah II. Osman’ı çok etkileyen Veziriazam İstanköylü Ali 
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Paşa, savaşmayı teşvik ediyor ve Padişah’ı âdeta ittiriyordu. Sonunda savaşa karar 
verildi. Osmanlı ordusunun başında savaşa gitmeden önce, kendine rakip olacağı-
nı düşündüğü, kendinden iki yaş küçük kardeşini boğdurttu. Lehliler, müttefikleri 
Avusturyalılardan, Osmanlılar da Kırım Hanlığı’ndan destek kuvvetleri almışlar-
dı (fazla savaş detayına girmeyeceğim). Hotin ve Budin Kaleleri önünde düşmanla 
karşılıklı büyük kayıplar verilerek savaşıldı. Bu savaşta, Osmanlı’nın çok değerli bir 
komutanı olan Budin Beylerbeyi Karakaş Mehmed Paşa da şehit düştü. Bu olayın il-
ginç tarafı ise, düşmana hücum esnasında, Mehmed Paşa’ya hasım olan Veziriazam 
Hüseyin Paşa, bilerek yardım etmemişti. Bundan dolayı Paşa, Padişah II. Osman 
tarafından azlolunarak, veziriazamlık, Diyarbakır Beylerbeyi Dilaver Paşa’ya veril-
di. Sonuçta Osmanlı ordusu, düşmanını yerinden oynatamamış ve karşılıklı, barışa 
karar verilmişti. Bu sefere bizzat Padişah ile Kırım Hanı Canbey Giray birlikte katıl-
mış, Lehistan ordusunun başında ise yalnız kralın oğlu bulunmuş, başarısızlık ise, 
Osmanlı açısından mahcubiyet olmuştu. 

Bu nedenden dolayı II. Osman, bu başarısızlığı, askerin gayretsizliğine; askerler 
de bunu, kara hadımların sözleriyle hareket eden Padişah’ın hasisliğine yormuştu.

Ama her iki tarafın da dillendirmediği, göz ardı ettiği çok önemli bir şey 
daha vardı; o da Lehistan ve onlara destek olan Avusturya ordularının, tek-
nolojisi devamlı yenilenen silah ve malzeme üstünlükleriydi. Galiba bu so-
runun ilk farkına varan, bu genç ve yenilikçi Padişah II. Osman gibiydi.

Sonuçta iki taraf da birbirine küserek, İstanbul’a dönüş yoluna koyulmuştu. İşte 
II. Osman’ı sonunda ölüme götüren öncü işaretler bunlardı. 

II. Osman, yukarıda değinildiği gibi, devlette ıslahat (yenilik) yapmak istiyor 
ve buna önce ocaklardan (askerden) başlamak istiyordu. Ocağın mevcudunu anla-
mak için yaptığı yoklamadaki sayıyı, maaş defterinde olandan az bulmuş ve parayı 
kesmişti. Bu olay, askeri olmadığı hâlde varmış gibi sahtekârlık yapan komutanla-
rı ve kayırılan kaçak askerleri huzursuz etmişti. Ayrıca Padişah’ın, askerin savaş-
ta isteksiz ve gayretsiz davranışından şikâyetini abartan Kızlar Ağası Süleyman 
Ağa ve hocası Ömer Efendi, yangına körükle giderek, “asker olmaya layık, Mısır ve 
Şam askeridir, bunlara (yeniçerilere) verilen ulufe (maaş) günahtır” diyerek, genç 
Padişah’ı kışkırtmışlar, bir de onu hacca gitmeye teşvik etmişlerdir. Durumun karı-
şıklığını hisseden bazı kişiler, Padişah’ı, Hicaz’a gitmekten vazgeçirmek istemişlerse 
de başarılı olamamışlar, genç ve tecrübesiz Padişah da otağ-ı hümayunun (padişah 
çadırı) Üsküdar’a geçmesi için emir vermiştir. Bunun üzerine, zaten Padişah’a gü-
cenik olan yeniçeri ve sipahi (atlı) elebaşları ayaklanarak, etrafına yandaşlarını da 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 181

alıp Sultanahmet Meydanı’na giderler. Şeyhülislamdan zorla, Padişah’ı ayartanlar 
hakkında fetva alırlar ve Sultan Osman’ın hocası Ömer Efendi’nin konağını yağma-
larlar. Ayrıca Padişah’tan, Süleyman Ağa, Hoca Ömer Efendi, Veziriazam Dilaver 
Paşa, defterdar, sabık Kaymakam Ahmed Paşa’nın başlarını isterler. Sultan Osman, 
“istenilen adamları veremem” diye reddeder. Elebaşlarının da “siz vermezseniz, biz 
almasını biliriz” diye tehdit etmeleri üzerine Padişah hiddetlenip, bu haberi kendi-
sine ulaştıran ulemaya, “bu fitneyi siz tahrik etmişe benziyorsunuz, evvela sizi kı-
rarım (katlederim), sonra onları” diye bağırır. Bu arada Hüseyin Paşa söz alarak, 
“beni verin, tek ki size zarar gelmesin” demiş, diğerleri de aynı şeyi tekrar edince, 
Padişah, kesinlikle kabul etmemiş. Asker elebaşları, Padişah’ın huzurundan çıktık-
tan sonra alıkonulup, dışarıda bekleyen askerin yanına gönderilmemiş. 

Bunun üzerine asker ayaklanıp saraya saldırır, “şunu isteriz, bunu isteriz” diye 
bağıra çağıra, naralar ata ata her yere hücum eder. Hep birden, “Sultan Mustafa’yı 
(Deli) isteriz” diye bağırmaya başlarlar. Sarayın bir tarafında kapalı bir yerde tutu-
lan zavallıyı, yaka paça, “sen bizim padişahımızsın” diye ortaya çıkarıp atın üzerine 
bindirirler. Zavallı orada duramayıp, atın üzerinden yere düşer. 

Askerin ayaklanarak sarayın içine girmesini haber alan Osman, Veziriazam 
Dilaver Paşa ile Kızlar Ağası Süleyman’ı, linç edilmek üzere ocaklıya teslim ettiy-
se de artık söz ayağa düşmüştü. Elebaşılar, Sultan Mustafa’yı padişah görmek is-
tediklerini söylüyorlardı. Sonunda Osman’ın lafını dinlemeyen asiler, Mustafa’yı 
zorla, ikinci defa padişah yaptılar. Bundan sonra da yeniçerilerin, Osman’ın hayatı-
na dokunulmamasını, kafes (hapis) hayatı yaşamasını istemelerine rağmen, Davud 
Paşa’nın ısrarıyla Osman’ı, Yedikule Zindanı’na götürüp, işkence ile boğdular 
(1622). 

Bu olaylardan sonra İstanbul’da ve Anadolu’da, Sultan Osman’ın öldürülme-
si üzüntüsüyle birçok ayaklanma meydana geldi. Halk, yeniçeriler ile birleşerek, 
İstanbul’da Davud Paşa’ya karşı “padişah katili” diye ayaklandı. Sonunda Davud 
Paşa dâhil, Osman’ın katilleri birer birer yakalanarak öldürüldüler.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 127, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

II. Osman’ın Hükümdarlığı ve Katledilmesi
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IV. Murad’ın Tahta Geçişi ve Bazı İlginç Olaylar                 
(1623-1640)

Akıl sağlığı yerinde olmayan I. Mustafa, yaka paça ikinci defa tahta oturtul-
duktan sonra, devlette yönetim boşluğu iyice kendini göstermişti. Kemankeş Ali 
Paşa, (1623’de) veziriazam olunca, durumun kötülüğünü fark etti. Bir taraftan, 
Sultan I. Mustafa şuurundan yoksun olduğundan işler, valide sultan ve taraftarla-
rıyla, ocaklının (askerin) ellerinde idi. Diğer taraftan Sultan II. Osman’ın katli ba-
hanesiyle Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa ayaklanmış ve devletin başına 
önemli bir dert açmıştı.

Bundan başka, askere verilen cülus (padişahın tahta çıkışı) bahşişleri, atıyyeler 
(farklı bir bahşiş türü) ve bunların her ayaklanmalarında, ayaklanmayı bastırmak 
için ödenen paralarla ne dış ne de iç hazinede para kalmıştı. Bu durumun böyle so-
rumsuzca devam edemeyeceğini öngören Veziriazam Kemankeş Ali Paşa, yanına 
aldığı Şeyhülislam Yahya ve kazasker efendiler (komutanlar) ve diğer devlet erkâ-
nıyla birlikte, bu duruma bir çare olmak üzere, Sultan Mustafa’nın yerine, Sultan I. 
Ahmed’in en büyük şehzadesi olup, o sırada 11 yaşında bulunan Murad’ın hüküm-
dar olmasında söz birliği ettiler. Ertesi gün Mustafa’yı, sarayda bulunan dairesine 
kapatıp, Sultan IV. Murad’ı tahta geçirdiler (1623). Hazine tamtakır olduğu için, 
ocaklı, cülus bahşişi almamaya ikna edilmişti ama az sonra sözlerinden dönünce, sa-
rayda bulunan altın ve gümüş eşya, darphaneye verilerek para basılıp, dağıtılmıştı. 

Veziriazam Ali Paşa, çocuk Padişah Sultan Murad’ı tahta geçirmekle, yaptığı iş-
ten cüret alarak, rüşvetle iş görmeye başlamış ve az zamanda işi azıtmıştı.*

 Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 148, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

IV. Murad’ın Tahta Çıkışı

Bundan sonraki olaylara kısa kısa, özetler hâlinde değinip, konuyu sap-
tırmadan, sıkmadan, ilim ve bilim odaklı karşılaştırma ve öz eleştiri yaparak, 
o dönemin tarzını yansıtmak istiyorum. Tarihsel analizi yaparken inanın çok 
detaylı araştırma yaptım. Bahsi geçen 17. yüzyıl Osmanlı Devleti’ndeki “bi-
limsel” bir etkinlik varsa, kaçırmamaya özen gösterdim ama ne yazık ki şu 
noktaya kadar, derler ya “ilaç için” bile, bir etkinlik göremedim. Sanki küf-
far (Avrupalılar), Osmanlı’ya komşu değil de Ay’da yaşıyormuş gibiydiler… 

Çocuk Padişah IV. Murad’ın ilk yıllarında, Anadolu’da birçok yerde, bir 
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önceki dönemden gelen Celâli İsyanları devam ediyordu. Bunlar içerisinde 
en önemlisi ise, daha önce sözünü ettiğimiz Abaza Mehmed Paşa’nınki idi. 
Üzerine kuvvetler gönderilip, etkisiz hâle getirildi. Ardından Bağdat olay-
ları ve İran’la savaş başladı. Bu savaşlar yaklaşık 4-5 yıl sürdü ama karşılık-
lı oldukça çok zayiat verildi. Bir iki kez el değiştiren Bağdat kenti, sonunda 
Osmanlılarda kaldı.

Zeki ve öğrenme yeteneği kuvvetli olan IV. Murad, çocuk padişahlıktan 
gençlik dönemine kadar geçen 10 yılda, Valide Kösem Sultan’ın ve yakın-
larının kontrolünde, kendini oldukça geliştirdi. 1632 yılında yeniçeri ve si-
pahi zorbaları, saraya gidip, istemedikleri ve öldürmek istedikleri, içlerinde 
Veziriazam Hafız Ahmed Paşa, Şeyhülislam Yahya Efendi ve diğer paşaların 
bulunduğu 17 kişilik listeyi, Padişah IV. Murad’a gönderdiler. Murad, ayak 
divanına çıkıp zorba başlarını tersledi, onlar direnip, gitmediler. Belanın sa-
vuşturulması için Padişah, Hafız Paşa’yı çağırttı. O da kendini kahramanca 
feda ederek yeniçerilere, ölümüne saldırdı. Tabii ki hançerlenerek feci bir şe-
kilde öldürülüp, başı kesildi. 

Bu felaketi seyreden Murad: “Bre Allah’tan korkmaz, Peygamber’den 
utanmaz, şer’e padişaha itaat etmezler!” diye bağırarak içeri girdi. Birkaç 
gün içinde zorbalar, tekrar ayaklandılar ve Padişah’ı, tahtından indirmek-
le tehdit ettiler. Daha sonra, Veziriazam Recep Paşa’nın, hainlerle iş birliği 
yaptığını tespit eden Padişah, işe, onu hemen boğdurmakla başladı. Recep 
Paşa’nın yerine, hain ve zorbaların hakkından gelinmesi için veziriazamlık, 
Tabanıyassı Mehmed Paşa’ya verildi. İstanbul halkını bezdiren zorbalar, bi-
rer birer yakalanarak öldürüldü ve IV. Murad, güçlü bir padişah olarak yeri-
ni sağlamlaştırmış oldu. Büyük bir temizlik harekâtına geçilerek, İstanbul ve 
Anadolu’da sorun yaratan birçok asi ve şakinin haklarından gelindi.

IV. Murad, 1635 yılı başında, dört kardeşinden önce ikisini, ardından da 
birisini katletti, geride sadece asabi durumu bozuk olan İbrahim’i (Deli) bı-
raktı. Ordusuna çekidüzen vererek, başında, Revan ve Bağdat Seferlerine 
katılıp, bu seferlerden zaferle geri döndü. Sultan, yorucu ve uzun sayı-
lan bu seferlerden, nikris (gut veya damla) hastalığından muzdarip olarak 
İstanbul’a döndü ve 1640 yılında (29 yaşında) vefat etti. 

Öldürttüğü çok değerli üç kardeşinden mahrum olan Osmanlı tahtına, ne 
yazık ki kendisinden sonra mecburen, sinir hastası olan I. İbrahim geçmiş 
oldu. Böylece, zar zor düzene sokulmaya çalışılan Osmanlı devlet yönetimi, 
tekrar tepetaklak gelecek, sıkıntılı yıllar geçirecekti. 
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Sultan I. İbrahim’in (Deli) Hükümdarlığı (1640-1648)

Sultan Murad’ın vefatı üzerine, Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa, tea-
mül gereği, kafes hayatında bulunan ve her an ölüm korkusuyla yaşayan İbrahim’i, 
güç bela ikna ederek dışarı çıkartıp, tahta oturttu. 

Sultan Murad’ın genç yaşta vefatı, devleti, kuvvetli bir elden mahrum bırakmış-
tı. Yerine gelen İbrahim, korku içinde ve her an ölümle karşı karşıya yaşamış oldu-
ğundan, sinir sistemi bozulmuştu. Tam 25 yaşında, ölüme lanet okuduğu bir za-
manda birdenbire, beklemediği bir anda saltanata geçmesi, onun hayatı üzerinde 
önemli değişiklikler yapmıştı.* 

 Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 206, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Sultan I. İbrahim’in Hükümdarlığı

İç Durumun Bozulması

Sultan İbrahim, karakter itibarıyla asabi, dar görüşlü, kararsız ve sözünden ça-
buk dönen bir kişilikti. Devlet kanun ve kuralından ziyade, verdiği şuursuz emir-
lerin hemen yerine getirilmesini isterdi. Veziriazam Kemankeş Kara Mustafa 
Paşa ise açık sözlü, ciddi, çalışkan, değerli bir vezir olduğundan ve Padişah’ın her 
emrine baş eğmediğinden dolayı, İbrahim, gelişigüzel her iradesini (emrini) dev-
let işlerine tesir ettiremiyordu. Kemankeş’in katlinden sonra yerine gelen “Civan 
Kapıcıbaşı” lakaplı Sultanzade Mehmed Paşa; çocuk gibi, sorumluluktan uzak, cid-
diyetsiz olduğundan, Sultan İbrahim ne derse “ferman efendimizin” diye, küçük bir 
itiraz veya üzerinde görüş bildirmeden, doğru yanlış, onu uyguluyordu. Ayrıca her 
hafta Padişah’a (âdeta rüşvet verir gibi) para, eşya ve birçok hediyeler takdim etmek 
suretiyle yerini korumaya çalışıyor ve yaptığı bu masrafları çıkartmak için de rüş-
vetler alıyor, sık sık memuriyet görevleri dağıtımıyla yeni tayinlerden, çıkarı doğrul-
tusunda yüklü gelir elde ediyordu.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 223, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

İç Durumun Bozulması

Şimdi ise size, gerçekten ibretlik, yaşanmış üç ayrı olay anlatacağım, ba-
kalım okuyunca, olaylar ve kişiler hakkında neler düşüneceksiniz?
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Yusuf Paşa’nın İdamı 

Padişah I. İbrahim’in, sahtekâr Veziriazamı Sultanzade Mehmed Paşa, 
kendine rakip gördüğü, Girit Adası’nın ünlü kalesi olan “Hanya” Fatihi Yusuf 
Paşa’yı, Mısır valiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırmak istemişse de başaramamış ama 
onu, etkisi altına aldığı Padişah’ın gözünden düşürmek için elinden geleni yapmış-
tı. Bilhassa Sultan İbrahim’in en hassas damarını bularak, Hanya gibi çok önemli 
bir kaleyi zaptetmiş olan Yusuf Paşa’nın, Padişah’a birkaç esir ile iki kırmızı soma-
ki (mermer) direk getirdiğini az görüp, yüklü miktarda elde ettiği para veya gani-
meti göstermediğini ileri sürmek suretiyle, haris Padişah’ı, bu başarılı vezire düş-
man yapmıştı. Bu sözlere hemen inanan İbrahim, bostancıbaşıya (ölüm emrini ye-
rine getiren) emrederek Yusuf Paşa’yı öldürmek istemişse de araya giren yakınla-
rı ve Valide Sultan’ın (Kösem) rica ve yalvarmalarıyla, böyle ünlü bir komutanın 
öldürülmesinin, diğer vezir ve askerler üzerinde kötü etki yapacağını söyleyerek, 
Padişah’ı, bu kararından caydırmışlardı. 

Bu defa Yusuf Paşa, veziriazam aleyhinde harekete geçmiş ve her ikisi de hüküm-
darın huzurunda yüzleşmişlerdir. Sonuçta bir divan günü Veziriazam Mehmed 
Paşa azlolunmuş, Padişah onun yerine Yusuf Paşa’yı veziriazam yapmak istemişse 
de kabul etmemekte ısrarı üzerine, başdefterdar Salih Paşa’yı, o göreve tayin etmiş-
tir (1645). Sultan İbrahim, para ve hediye düşkünü olduğundan, Yusuf Paşa’nın, 
Hanya’dan, kendisine hediyeler getirmediğini büyüterek, ona garez beslemişti. İşte 
bu saplantı ve etrafındakilerin de tahriki üzerine, Yusuf Paşa’yı birdenbire saraya 
davet etmiş ve sanki intikam alır gibi kendisine, “hemen İçel’deki beylerbeyiler ile git 
ve Girit’i al” diye emretmiştir. Buna karşı Yusuf Paşa yer öpüp:

“Hünkârım, halka kereste salınıp gemiler yapılmak üzeredir, erbain (oruç zama-
nı) içindeyiz, vaktimiz vardır. Şimdi deniz mevsimi değildir ve gidecek beylerbeyile-
re orada iş yoktur, şimdi gidemem.” deyince, Sultan İbrahim:

“Sen kendini bir hizmet mi ettim sanıyorsun? Bu kadar hazinemi sarf edip, elin-
deyken bir alay melunu (düşmanı) katletmeyip, memleketlerine gönderdin.” diye 
söylenmesi üzerine Yusuf Paşa:

“Gerçi hazine sarf ettik ama büyük bir kaleyi (Hanya Kalesi) memlekete ilave et-
tim, küffarı katletmek bir iş değildir; savaşı kaybettiğini düşünen düşmanın canını 
bağışlamakla, direncini kırdım. Ben, kudretim nispetinde uğrunuzda hizmet ettim. 
Bir kulunuz dahi varıp ben kadar hizmet etsin.” sözlerini pervasızca söylemesi üze-
rine Padişah:
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“Ne yabane söyler, sana var git dedim, durma git, yoksa seni katlederim.” diye 
evvelki emrindeki ısrarına karşı Yusuf Paşa tekrar:

“Şimdi vakti değildir, gidilmez.” deyince, Sultan İbrahim, bostancıbaşıya “kaldır 
şunu” diye emretmiş ve Yusuf Paşa da “hemen öldür ne durursun” diyerek bostan-
cıbaşı ile beraber Padişah’ın huzurundan çıkmıştır.

Bunun üzerine Veziriazam Salih Paşa, Padişah’ın ayağına kapanarak, Paşa’nın 
affını rica ettiyse de Sultan İbrahim, öldürülmesinde ısrar edince, Hanya Fatihi Yusuf 
Paşa, pervasız davranışının kurbanı olarak, boğulmak suretiyle öldürülmüştür.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 224, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Yusuf Paşa’nın İdamı

Cinci Hoca Hüseyin Efendi

Sultan İbrahim, şehzadeliğinde bazen asabi buhranlar geçirdiği sırada, saraya 
mensup bazı kadınların tavsiyeleri üzerine kendisini okutmak (dua) suretiyle tedavi 
ederlerdi! Şehzade’yi okuyanlar arasında Safranbolulu Hüseyin Efendi isminde bir 
medrese talebesi vardı. Bu genç, valide sultana tavsiye edilerek, babasından öğrendi-
ği dualarla Şehzade’yi iyi etmişti. Sultan İbrahim hükümdar olunca, henüz müder-
risliğin ilk kademesine bile ayak basmamış olan Hüseyin Efendi, Şeyhülislam Yahya 
Efendi’nin karşı çıkmasına rağmen, süratle ilerletilerek Padişah hocası ve sonrasın-
da da Anadolu kazaskeri oluvermişti (1644).

Hüseyin Efendi, okuyuculuğundan dolayı “Cinci Hoca” diye ün yapmış, 
Padişah’a yakınlığı sebebiyle devlet işlerine karışarak söylediklerini yaptırmış, ir-
tikâp (yiyicilik) ve rüşvetle, kendisi gibi ehliyetsizleri kadı, müderris tayin ettirmiş, 
veziriazam, şeyhülislam ve diğer ileri gelen devlet erkânı, Hoca Efendi’yi gücendir-
memek için, seslerini çıkarmaz olmuşlardı. Anadolu kazaskeri olan Cinci Hoca, rüş-
vet almakta ve kadıları değiştirmekte o kadar ileri gitmişti ki Anadolu kadılıkları kısa 
zamanda satılmak suretiyle kendisine büyük miktarlarda paralar gelmekteydi. Sanki 
açık artırmaya çıkar gibi, kim fazla verirse kadılık onda kalıyor, azledilen henüz, 
verdiğini çıkaramadığı için, alınan paranın bir kısmının geri verilmesini istiyor ve 
bu yüzden kendisine hakaret ediliyordu. Bu tür rezaletlerde çok ileri gitmiş olan bu 
gözü doymaz adam, tutulamayacak hâle gelmişti. Günün birinde, bu yüzden çıkan 
bir gürültünün Padişah’a aksetmesi üzerine, bu sefil insan, nihayet kazaskerlikten 
azlolunmuş ve konağına el konulmuştu.* 
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Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 225, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Cinci Hoca Hüseyin Efendi

Salih Paşa’nın Katli

Sultan İbrahim, asabi durumu nedeniyle, canı istediği zaman, bazen tahtırevan-
la (atlı araba) veya bazen atla İstanbul’da dolaşır ve kendisini okutmak üzere, ismini 
duyduğu okuyuculara (üfürükçülere) giderdi. Bu dolaşmaların birinde, köyden şeh-
re gelen arabalardan biri, yolu üzerine çıktığından, canı sıkılarak, Veziriazam Salih 
Paşa’ya, arabaların şehre girmelerinin yasak edilmesini emretmişti.

Padişah yine bir gün, okunmak üzere Davutpaşa semtine giderken, önüne çıkan 
bir arabadan dolayı, emrinin yerine getirilmemesine kızarak, “tiz (hemen) veziri ça-
ğırın” diye üst üste adam göndermişti. Veziriazam, sarayında olağan ikindi divanı-
na hazırlanırken, davet emrini alınca bir ata binerek, Padişah’ın okunmak için geldi-
ği imamın evine varır; Padişah, Veziriazam’ı görünce sinirlenerek bağırır:

“Ben bu arabaları yasak etmişken niçin benim emrim dinlenmez, ben padişah 
değil miyim? Tiz boğun!” diye emir verir. Paşa özür dilese de kesinlikle aldırma-
yıp, “tiz boğun” diye tekrar etmesi üzerine zavallı Sadrazam’ı, imamın evinde kuyu 
ipiyle boğarlar.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 226, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Salih Paşa’nın Katli

İşte böyle… 17. yüzyılın ortalarındaki Osmanlı İmparatorluğu aynen 
böyle yönetiliyordu. Deli lakaplı Sultan I. İbrahim, bunlarla da kalmıyor, 
ömrünü, sarayında kadınlarıyla geçiriyordu. Hatta haseki sultanların (padi-
şaha evlat doğuran eşleri) emrine kız kardeşlerini verip, aşağılatıp, olmadık 
işler yaptırıyordu. Ayrıca kadınlarına ve onların yakınlarına devlet hazine-
sinden sorumsuzca, oluk oluk paralar akıtıyordu. Hazine tamtakır olmakla 
kalmamış, sağa sola bile borçlanılmıştı. Bu kötü gidişe artık can dayanmazdı 
ve öyle de oldu… Buyurun size bir “çuvaldız” daha… 
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Varvar Ali Paşa’nın İsyanı ve Katli

Önce, kendisinden, Padişah için bayram harçlığı istenen Sivas Valisi Varvar Ali 
Paşa, İstanbul’dan gönderilen görevliye:

“Ben bu parayı nereden bulup vereyim; yol keserek halkın malını mı alayım?” 
diyerek onu eli boş geri gönderip kendini ortaya atarak, Padişah’a isyan bayrağını 
çekmiştir. Şöyle demektedir:

“Padişah ,devlet işlerine sahip değildir; işler ve saltanat yönetimi, saray kadınla-
rının elindedir; valiler ve beylerbeyiler kısa sürelerde azlolunuyorlar, reaya (köylü) 
perişan, memleket harap bir hâle gelmiştir. Bu hâle bir son verilmesini, devlet adam-
ları, Padişah’a bildirmelidir. Üç sene dolmayınca memuriyetler değiştirilmemeli-
dir.” Bu şekilde yazarak davasını ilan edip, bunları kabul ettirmek üzere İstanbul’a 
gideceğini sağa sola bildirmiştir. Padişah, İbşir Mustafa Paşa’yı, isyan eden Ali 
Paşa’ın üzerine göndermek istemiş, o da sevdiği ve değer verdiği Ali Paşa için:

“Hak söz söyleyen adamın üzerine nasıl varayım!” deyince Padişah da dö-
nüp İbşir Paşa’ya “ya başı, ya başın” diye tehdit savurunca, üzerine gitmek zo-
runda kalmış ve Padişah’ın fermanı üzerine Varvar Ali Paşa, İbşir Paşa tarafından 
öldürülmüştür.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 229, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Varvar Ali Paşa’nın İsyanı ve Katli

Askerin Ayaklanması, Ahmed Paşa’nın Katli ve 
Padişah’ın Hal’i

Sultan İbrahim’in, savurganlığı artıran çok önemli bir özelliği daha vardı; özel-
likle Rusya’dan yüklü paralar verilerek ithal edilen “samur kürk”e çok meraklıydı. 
Sevdiklerine armağan ediyor, sarayı âdeta kürklerle donatıyordu. 

Varvar Ali Paşa’nın, sorumsuz ve sinir hastası Padişah’ın yanlışlarına “dur” 
demek için, canı pahasına yaktığı isyan ateşi gittikçe genişliyor ve İstanbul’un her 
yerinde hissediliyor ve konuşuluyordu. Özellikle ocaklı (yeniçeri ve sipahi askerle-
ri), Padişah’ın bu vaziyetinden son derece rahatsızdı. Yeniçeri Ocağı ağaları, kendi-
lerine teklif edilen samur, amber ve keseleri reddedince, Veziriazam Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa, yeniçeri ağalarını ortadan kaldırmak (öldürmek) istedi. Davet ettiği 
bir düğünde topluca yemek yerlerken, Paşa’nın adamlarından Recep Ağa gelip, öl-
dürüleceklerini haber verince hepsi, tedbirli ve cesur Kara Murad Ağa’nın etrafın-
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da toplanarak, Padişah ve adamlarına karşı ayaklandılar. Ortalık iyice karıştı, ocak 
ağaları ve ulema bir araya gelip, Padişah’ın azli ve Veziriazam’ın katline karar ver-
diler. Veziriazam Ahmed Paşa yakalanarak, malları söyletildikten sonra boğuldu. 
Bunu duyan Sultan İbrahim, sarayı silahlandırsa da içerideki askerler de ikna edildi. 
Sonunda Padişah’ın validesi Kösem Sultan, kendisine gelen heyetle görüştü, yapı-
lan kötülükler birer birer anlatılınca, Padişah’ın canı bağışlanmak üzere hal’ine izin 
vermek mecburiyetinde kaldı. Böylece Sultan I. İbrahim’in, rezilliklerle dolu sekiz 
yıllık saltanat dönemi sona ermiş oldu. Bunun üzerine Valide Sultan, yedi yaşın-
daki masumun saltanatının şeran nasıl mümkün olacağını sordu. Kazasker Hanefi 
Efendi de Hanefi mezhebinde, akılsız büyüğün saltanatının caiz olmayıp, akıllı sabi-
nin (çocuğun) caiz olduğunu, masumun tahta geçirilip, veziriazamın ona vekâleten 
iş görebileceğini beyan ederek, “fetvaları verilmiştir” dedi ve hemen şehzadenin ge-
tirilmesini rica etti. Bunun üzerine büyük valide Kösem Sultan, çocuk yaştaki 
torunu Şehzade Mehmed’i alıp, tahta elleriyle oturttu.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 234, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Askerin Ayaklanması, Ahmed Paşa’nın Katli ve Padişahın Hal’i 

Böylece, koca Osmanlı İmparatorluğu, bir deli padişahtan kurtulmuş ama 
onun yerine, başka tür mecburi bir yanlışla, yaşıtlarıyla oyun oynaması gere-
ken 7 yaşındaki bir çocuğa teslim edilmiş; belirsiz bir geleceğe terk edilmişti. 
Gelecek neyi gösterir bilinmez ama günümüze değin biz Türkler, tarihimiz 
boyunca böyle “Guinness”lik rekoru bir daha kıramamıştık.

IV. Mehmed’in (Avcı) Cülusu (1648-1687)

Yedi yaşındaki Şehzade, ikindi zamanı gelince tahta oturtuldu ve ileri gelenler 
tarafından kendisine biat (bağlılık gösterisi) olundu ve korkmasın diye, diğerleri-
nin biatinden vazgeçildi. Küçük Hükümdar’ın korunma görevi, büyük valide Kösem 
Sultan ile bostancıbaşıya havale edilmişti. Çocuk Padişah’ın ilk sekiz senesinde, et-
rafında bulunan büyük valide Kösem Sultan ve validesi Hatice Turhan Sultan başta 
olmak üzere hemen hemen herkes yönetime karışıyordu. Veziriazam Sofu Mehmed 
Paşa, kötü gidişatı biraz olsun frenlemek, yapılan müsrifçe harcamaların önünü kes-
mek için işe, sarayın masraflarını kısmadan başlamıştı ama beklenen tepki gecik-
medi. Huzursuzluk ve birbirini çekemezlik aldı başını gitti. Askeri de düzene sok-
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mayı ve haksız elde edilen maaşları engellemeye başlayınca, eskiden örneklerinin 
de olduğu gibi, ayaklanmaya zemin teşkil eden bahaneler üretilmeye başlanmıştı. 
Denizlerde de durum farklı değildi. Gemilere tecrübeli ve eğitimli leventlerin yerine, 
bu işten hiç anlamayan, hatta deniz tutan çiftçi ve halktan, sıradan gençler görevlen-
diriliyordu. Kaptanıderya Voynuk Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı donanma-
sı, Foça açıklarında Venedik donanmasıyla çarpışma neticesinde oldukça fazla kayıp 
vermiş, başka bir deyişle, dağılmıştı. 

Donanmanın fena hırpalandığını haber alan Veziriazam, divana gidip, şeyhülis-
lam ile ulemayı ve ağaları davet ederek, bu işe bir çare bulmaya çalıştığı sırada, tertip 
edilen plan gereği, heyet odasına küçük hükümdarla büyük validesi de davet edilmiş-
lerdi. Sultan Mehmed, kendisine öğretildiği üzere Veziriazam’a:

“Niçin donanmaya özen göstermedin, bu ne hâldir?” deyince, Veziriazam:
“Elhamdülillah, padişahım, bugüne kadar donanmaya bu kadar özen gösterilme-

mişti, denize böyle mükemmel çıkarılmamıştı.” deyince, Sultan Mehmed kaşlarını 
çatarak:

“Sen vekillik yapacak adam değilsin, getür mührü.” diye mührü aldıktan ve “var 
şimdi git!” diye onu huzurdan çıkardıktan sonra, mührü bir zaman elinde tutup, 
oturanları göz ucuyla süzüp, daha önce kendisine söylendiği gibi mührü, Yeniçeri 
Ağası Kara Murad Ağa’ya uzatarak:

“Gel ağa, al mührü, seni vezir yaptım, göreyim seni bakalım nasıl hizmet edecek-
sin!” diye, Kara Murad Ağa’yı veziriazam yapmıştı (1649). Bunlar, henüz 9 yaşına 
basmış, koca Osmanlı İmparatorluğu’nun başındaki bir çocuk padişahın ağzından 
çıkan veya çıkartılan laflardı. *

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 237-246, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, IV. Mehmed’in Cülusu ve İlk 8 Yıllık Çocuk Hükümdarlık Zamanı

Yukarıdaki olayları okurken insan kendini, sanki bir tiyatro sahnesinde 
hissediyor, bugünden bakınca ne kadar trajikomik geliyor…

Veziriazamlık görevleri, yakınlarının telkinleriyle çocuk padişah tarafın-
dan, üç beş ayı geçmeksizin, sanki oyun oynar gibi birinden alınıp diğerine 
veriliyordu. Hazine yine acınacak durumdaydı. İstanbul esnafı ise, kendisi-
ne peş peşe uygulanan vergilerden illallah demiş ve birlik olup meydanla-
ra çıkmış, ardından da bu gidişattan memnun olmayan asker ayaklanmıştı. 
Herkes hem birbirinden şikâyet ediyor, kuyusunu kazıyor ama avanta, rüş-
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vet konuları olunca küpünü doldurmaktan da geri kalmıyordu. Eğitim, bi-
lim, teknolojik yenilik ve gelişmeden ise eser yoktu. Tabii ki bunun sonucu 
olarak problemler gittikçe artıyordu.

IV. Mehmed’in 8 yıl süren bu çocuk hükümdarlık döneminde, İstanbul 
başta olmak üzere tüm ülke kaynar kazana dönmüştü. Bu dönemin en çar-
pıcı olayı ise, büyük valide (babaanne) Kösem Sultan’ın, sarayda bazı is-
yancılarla birlik olup, IV. Mehmed’i zehirletip, yerine, zekâ özürlü Şehzade 
Süleyman’ı tahta geçirmek istemesiydi. Bu tertibi, adamları vasıtasıyla haber 
alan, küçük Padişah Mehmed’in annesi Valide Turhan Sultan, derhâl terti-
bat aldırarak Kösem Sultan’ı yakalatıp boğdurmuştur (1651). Bu sefer salta-
natın dizginleri, Kösem Sultan’dan Turhan Sultan’a geçmiş, yani kadınların 
hâkimiyeti bir yerde sadece el değiştirmiştir. Bundan sonraki beş yıllık dö-
nemde ise veziriazamlık ve diğer vekillik görevleri, kısa aralıklarla yine el 
değiştirmiştir. 

Bu dönemde dikkati çeken bir olay ise; veziriazam tayin edilen Tarhuncu 
Ahmed Paşa’nın, devletin bütçesini düzene sokma çabaları olmuş ama her 
yönden kendisine saldıran menfaat grupları yüzünden, bir süre sonra göre-
vinden azledilerek o da katledilenler kervanına katılmıştı. Bundan sonra da 
ayaklanmalar, isyanlar, ta ki Köprülü Mehmed Paşa, veziriazamlık görevine 
getirilinceye kadar hiç durulmamıştı (1656). 

Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa Zamanı (1656-1661)

Osmanlı İmparatorluğu’nun gelmiş geçmiş en ünlü sadrazamlarından birisi de 
tesadüfen keşfedilmiş olan, 70 yaşına basmış, parasız pulsuz ama yaptığı görevler-
de verdiği isabetli kararlarıyla ün yapmış, sözünün eri ve dürüst bir insan olan 
Köprülü Mehmed Paşa’dır. Bu tecrübeli devlet adamı, kendisini seven ve tak-
dir eden, yeniçeri ağalığına getirilen Sührab Mehmed Paşa tarafından, o sıralarda 
15 yaşına basmış olan genç Padişah IV. Mehmed’in annesi Turhan Sultan’a tav-
siye edilir ve saraya gizlice sokulup, valide ile tanıştırılır. Valide Turhan Sultan, 
Padişah’ın, Mehmed Paşa’yı sadrazam yapma arzusunda olduğunu söyler. Mehmed 
Paşa da bu görevi onur bellediğini ama görevi gereği gibi yerine getirebilmesi için 
bazı şartları olduğunu söyler.

Bu olay, bugüne kadar Osmanlı padişahlığında bir ilktir ve bu yüzden önemli-
dir. Bu şartlar:
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1- Padişaha önerilerim kabul edilmelidir.
2- Tüm tayin ve atamalar, tarafımdan yapılacak, dışarıdan yapılacak 

dayatmalar, padişah tarafından reddedilecektir.
3- Emrimde görev yapan hiç kimsenin malına ve canına 

kastedilmeyecektir.
4-Bazı menfaat düşkünlerinin, ara bozucuların, sadrazama düşmanlık 

yapanların sözlerine itibar edilmeyecektir. Devlette herkesi hakkına razı 
etmek, herkesi ikna etmek mümkün değildir, sadrazam düşmanları çok-
tur. Bunlara değer verilmeyecek, derhâl durum sadrazama bildirilecektir. 

Padişah IV. Mehmed ve onu yöneten validesi, bu zorlu şartları kabul etmiş-
ler ve mührü, Köprülü Mehmed Paşa’ya vermişlerdir. Padişah’ın verdiği bu kara-
rın, Paşa’nın beş yıllık yönetimi sürecinde ne kadar isabetli olduğu görülmüştür. 
Mehmed Paşa, bir ara, etrafındakilerin yoğun baskısından bunalıp görevi devretmek 
istese de Padişah’ın ona olan güveni ve ısrarı sayesinde, 1661 yılında ölümüne ka-
dar, lime lime her yeri dökülen, her yerde isyanlar çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nu 
kısmen de olsa toparlamayı bilmiştir. Yerine kendi gibi çalışkan ve değerli, 27 yaşın-
daki oğlu Fazıl Ahmed Paşa’yı sadrazamlığa önermiş ve o da Padişah tarafından 
uygun görülmüştür. O da 15 yıllık kesintisiz sadrazamlık döneminde çok başarılı 
icraatlar yapmış, birçok savaşa, serdar-ı ekrem (savaşan ordu komutanı) olarak ka-
tılmış ve 1676 yılında rahatsızlanarak vefat etmiştir. Babası Köprülü Mehmed 
Paşa’nın kurduğu ünlü kütüphaneye (hâlâ İstanbul Çemberlitaş sem-
tindedir) kendisi de birçok değerli eser koymuştur. Bu nokta, 16. ve 17. 
yüzyıllarda bilime ve ilmî gelişmeye son derece duyarsız olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, çok önemli bir gelişme olarak görülmelidir.*

 Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 367-401, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa Zamanı (1656-1661)

Padişah IV. Mehmed’in Hal’i (Tahttan İndirilmesi) 1687

Bütün devlet idaresini Köprülülere bırakarak, 25 yıldan fazla, 1683 II. Viyana 
bozgununa kadar vaktini rahat geçirerek avcılıkla uğraşan Sultan IV. Mehmed, 
Viyana Seferi’nde mağlup olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın katlinden 
sonra o ayarda, sabit fikirli, gaddar ama bir o kadar da güçlü kudretli bir vezir bula-
madı. Bu yüzden oldukça zor durumda kaldı. Fakat bu felaket senelerinde bile alışkın 
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olduğu avcılığı bırakarak idareyi bizzat ele alma dirayetini gösteremedi. Padişah’ın 
bu sorumsuz tutumu, memleketin her yerinde halk arasında açık açık tenkit ve şikâ-
yet ediliyordu. Başarısızlıklar ve yenilgiler peş peşe geldikçe devlet yönetiminde, as-
kerde ve halkta huzursuzluklar ve Padişah’a karşı tepkiler arttı. Üç cephede birden 
savaş yapılması nedeniyle hazine felç olmuş, askerin yaklaşık bir yıllık maaşı veri-
lememişti. Sonunda asker ayaklanarak, ulema ile birleşip, Padişah’ı haletme kararı 
aldı. Padişah, avdan vazgeçtiğine dair tövbe ettiğini söylese de artık iş işten geçmiş-
ti. Çıkan ayaklanmada birçok vezir ve paşa katledildi, sonunda, 40 yıl Osmanlı tah-
tına hükmeden IV. Mehmed tahttan indirilerek, 40 yıldır kafes (hapis) hayatı yaşa-
yarak şuurunu kaybetmiş kardeşi II. Süleyman, ölüm korkuları içinde cülus edildi 
(tahta çıkarıldı). Tabii sonrası malum, devleti bu acıklı duruma düşürdüğü düşü-
nülen birçok vezir, paşa ve yüksek rütbeli devlet adamı, yakalandığı yerde katledildi. 
Hükümetin idaresi kontrolden çıktı, ayaklanma ve isyanlar ardı ardına devam etti. 
Avrupa topraklarında Belgrad dâhil birçok şehir ve kale, yapılan ve kaybedilen sa-
vaşlar nedeniyle elden çıktı. Sultan II. Süleyman (1687-1691) zamanında verilen 
en isabetli karar ise, Köprülü sülalesinden Fazıl Mustafa Paşa’nın, 1689’da 
veziriazam yapılmasıydı. Bu dirayetli lider sayesinde, elden çıkan Belgrad ve diğer 
bazı önemli kaleler, Kırım Tatar kuvvetlerinin de desteği ile Avusturya güçlerinden 
geri alındı. Rahatsızlığı artan Padişah’ın yerine, kardeşi II. Ahmed (1691-1695) 
tahta geçirildi. Ne yazık ki bu kahraman Serdar-ı ekrem (Komutan) Fazıl Mustafa 
Paşa, Avusturya ordusu ile yapılan Slankamen Muharebesi’nde şehit düştü.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 494-537, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Sultan IV. Mehmed ve Sultan II. Süleyman Zamanları

Sultan II. Ahmed’in Vefatı ve Yerine                                              
II. Mustafa’nın Padişah Olması

Kendinden önceki çoğu padişahlar gibi, genç denilecek yaşta rahatsızlanan Sultan 
II. Ahmed’in yerine, 1695 yılında, iki ay önce vefat eden, tahttan indirilmiş olan IV. 
Mehmed’in büyük oğlu Şehzade II. Mustafa, hiçbir davet beklemeden, kendisi bizzat 
gidip tahta oturmuştu.

Genç Hükümdar, kendisinden öncekilerden çok farklıydı. Şehzadeliği 
zamanında kendini yetiştirmiş, iyi eğitim almış ve ilk defa, Avrupalıların 
üstünlük nedenlerini etraflıca araştırmıştı. Hükümdarlığının üçüncü 
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günü, Veziriazam Ali Paşa’ya gönderdiği hatt-ı hümayunda:
“Padişahların hangisi zevküsefa ve rahata düşmüşse, tebaasının rahat yüzü gör-

mediğini ve babası zamanından kendi hükümdarlığına kadar gelen padişahların zevk 
ve sefa ile işteki ihmalleri sebebiyle düşmanların dört taraftan hücuma geçtiklerini 
ve bundan dolayı, zevk ve sefayı ve rahatı kendisine haram edip büyük ceddi Kanuni 
Sultan Süleyman gibi, bizzat ordusunun başında sefere gitmeye azmettiğini, fakat 
bizzat sefere gitmesi mi yoksa Edirne’de kalması mı uygun olacağının iyice görüşü-
lerek, Allah rızası için doğrusunun bildirilmesini” yazmıştı. 

Bu hatt-ı hümayun, vezir, kazaskerler ve devlet erkânı huzurlarında okunarak, 
üç gün süreyle devamlı tartışıldıktan sonra; Padişah’ın bizzat sefere gitmesi büyük 
masraf gerektireceği için, Edirne’de oturup, veziriazamın, serdar-ı ekrem tayini hu-
susuna karar verilip arz edildi ise de II. Mustafa:

“Bana ağırlık ve hazine lazım değil, mahallinde kuru ekmek yerim, vücudumu 
din uğruna feda ederim; her ne zorluk olursa sabreder katlanırım. Başarmadan se-
ferden dönmem; elbette kendim giderim.” diye kesin cevabını vermesi üzerine, sefer 
hazırlığı başlamıştır. Bunun üzerine, askerin derlenip toplanması ve kendine çeki-
düzen vermesi konusunu bizzat kendisi denetim altına almıştır. Padişah, 1995-96 
ve 97 yıllarında ordularının bizzat başında üç ayrı sefere katılmış, ilk ikisinde ba-
şarılar elde etmiş ama sonuncusu olan Zanta (1697) Muharebesi’ni kaybetmiştir. 
Bu yıllarda dört (Avusturya, Venedik, Bosna-Hersek ve Rusya) ayrı cephede birden 
savaşmak mecburiyetinde kalan Osmanlı orduları, ne yazık ki düşmanlarıyla yaptı-
ğı mücadelelerde başarı sağlayamamış ve sonunda hepsiyle birlikte barış masasına 
oturmak zorunda bırakılmıştır.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 555-584, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Sultan II. Ahmed’in Vefatı ve Yerine II. Mustafa’nın Padişah Olması

Karlofça Barış Antlaşması (1699)

Osmanlı Devleti, 1683’ten 1699 yılına kadar önce üç ve sonra dört devletle 16 yıl 
savaşmış ve hiç yoktan savaşa sebep olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın katlin-
den sonra göreve getirilen veziriazam ve serdar-ı ekremlerin dirayetsizlikleri, bilhas-
sa Avusturya cephesindeki yenilgileri peş peşe gelmiştir. Balkanlara inen düşman 
kuvvetleri, ikinci başkent Edirne’yi tehdide başlamış ve bu tehlikeli durum esnasın-
da Arnavutluk, Mora ve Sırbistan’daki Hristiyan halklar, düşmanların desteğiyle 
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ayaklanmak suretiyle, Osmanlı’yı oldukça tehlikeli bir duruma sokmuştu.
16 yıl süren dört cephedeki savaş, ihmal edilmiş ve teknolojik açıdan 

yenilenmemiş olan Osmanlı askerî teşkilatının bozukluğunu gösterdiği 
gibi, yeni savaş taktikleri ve savaş araçlarıyla savaşan karşı tarafın da de-
vamlı zaferlerine sebep olmuş, Osmanlı kuvvetlerinin modernize edilme-
si gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yıllarca süren savaşlar nedeniyle oldukça yorulan 
Osmanlı ve Avusturyalılar, barış arayışlarına girmişler ve bunları, diğer devletler 
(Rusya, Polonya, Venedik) takip etmiştir. İngiltere, Fransa ve Hollanda da barışa 
katkıda bulunmuşlardır. 

İmzalanan barışın, Osmanlılar açısından sonuçları ise:
1- Kanuni zamanındaki gibi seri başarılar elde edilememesine rağmen netice 

Osmanlıların lehine sonuçlanmıştır.
2- Harbin uzun yıllar devam etmesi nedeniyle Osmanlı’nın idari, mali, askerî ve 

ekonomik yapısı zafiyeti nedeniyle devleti sarsmış ve bundan sonra ortaya çıkan iç 
ve dış sorunlar nedeniyle bir daha eski gücünü bulamamıştır.

3- Osmanlı, devletinin sağlam temeli sayesinde karşısına çıkan zorlukların bir 
bölümünü halletmiş, Venediklilerden Girit’i, Lehlilerden (Polonyalı) Ukrayna ve 
Podolya’yı, Avusturyalılardan da Uyvar’ı almış ama bunun yanında Viyana önün-
de düştüğü bozgunla, devletin asırlardan beri elde ettiği yerleri, yani Erdel, Podolya, 
Ukrayna’nın bir bölümü, Mora gibi geniş bölgeleri kaybetmiştir.

4- 17. yüzyıl sonlarında, Avrupa Devletlerindeki harp usullerinin muharebe 
icaplarına ve yeni taktik ve silahlara uyumlu bir duruma gelmesi, bunun yanında 
Osmanlı savaş sisteminin ise, 150 yıl önceki eski hâlini devam ettirmesi ve eğitimli 
askerlerin, savaşlar nedeniyle azalması ve yerine sağdan soldan toplama, düzensiz 
kişilerin askere alınması, bu yetmiyormuş gibi, savaşacak orduya komuta eden ser-
darların (komutanların) eşkıyalıktan gelme, yeteneksiz olmaları, başarısızlıkların te-
mel nedenleri olmuştur.

Sonuç olarak; Osmanlı ordusunun, bundan sonra yapacağı savaşlar-
da galip gelebilmesi için; yeniden tertiplenmesi, eksiklerinin giderilme-
si, yeni teknolojilerle donatılıp, yeni harp taktiklerine göre savaşır hâle 
gelmesi gerekiyordu. Karlofça Antlaşması, Osmanlıların askerî gücünün 
önemli ölçüde zaafa uğradığını ortaya koymuş ve düşmanları üzerindeki 
asırlarca süren Türk kudret ve gücünü silmiştir.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 3, Sayfa 585-594, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Karlofça Barış Antlaşması (1699)
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Benim genel yorumum ise: Osmanlı İmparatorluğu için Karlofça 
Antlaşması, tarihî ve stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Türkler, 1071 
Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu topraklarına girerken oldukça homo-
jen bir yapıya sahiplerdi, yani ırk açısından Türk, din açısından Müslüman 
bir toplumdular. İlk defa Anadolu Selçukluları döneminde, yerli Hristiyan 
halk ile birlikte yaşamaya başladılar. Bu birlikteliği, 1299 yılında kurulan 
Osmanlı Beyliği, genişleterek devam ettirdi. Nihayet 16. yüzyılda, büyük 
Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman zamanında uçsuz bucak-
sız toprakları fethederek çok çeşitli, Bulgar, Yunan, Arnavut, Sırp, Romen, 
Macar, Polonyalı, Ukraynalı, Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, Libyalı, Cezayirli, Faslı 
ve Sudanlı gibi halk topluluklarıyla birlikte yaşamak durumunda kaldı. 
Diğer bir deyişle, çok farklı ırksal, dinsel ve mezhepsel (heterojen) yapılara 
sahip bu muazzam topluluğu yönetmek ve idare etmek oldukça zordu. Bu 
tür bir yapılanma ise, 16. yüzyılın dünyasında neredeyse türünün tek örne-
ğiydi. Böyle karmaşık devasa bir yapıyı devamlı bir arada tutmak, farklı yö-
netim özellikleri gerektiriyordu. Bir de Avrupa’nın Rönesans gibi kendini 
yenileme ve değiştirme odaklı bir evrim geçirmesine rağmen Osmanlı’nın, 
klasik yöntemlerde ısrarı, yenileşme ve bilimsel çalışmalara kapalı olan ya-
pısı, sistemi iyice zorlamaya başladı.

Kanuni zamanında zirve yapan bu dev yapının ilk köklü yayılımını Fatih 
Sultan Mehmed, özellikle Balkanlar istikametinde gerçekleştirmişti. Balkan 
halkları, Hristiyan dinine mensuptu ama Katolik, Ortodoks ve Protestan 
(çok az) mezheplerine bölünmüşlerdi. Prensip olarak Osmanlı yöneticile-
ri, Müslüman olmayan bu toplumların dinî yaşamına saygı gösteriyor ve 
asla İslamiyet yönünde baskı yapmıyordu. Hatta bu tür hareket eden kötü 
niyetli yöneticilerini de acımadan cezalandırıyordu. Bu politika, toprakla-
rı Osmanlılar tarafından işgal edilmiş olan bu halkların direncini bir ölçüde 
yumuşatıyordu. Ayrıca “devşirme” adıyla zoraki de olsa ellerinden alınan 
evlatları için, öyle veya böyle, bir gün yavrularının koca Osmanlı yöneti-
minde görev alacak ümidini taşımaları, bu insanların, Osmanlı egemenliği-
ne karşı koyma gücünü oldukça zayıflatıyordu. Bunlardan başka, o zaman-
lar oldukça adil kararlar veren kadılar da halkların güveni açısından artı bir 
değerdi. Osmanlı, o yörelerde beylerbeyilik ve beylikler kurarak, yöreden 
de yönetime katılımları teşvik ederek, devlet otoritesini güçlü tutmayı zeki-
ce organize ediyordu.
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Şimdi sizlere, Bosna halkının dinî yapısını korumak konusunda 
Osmanlı’nın ne kadar hassas ve adil davrandığına dair, yaşanmış kısa bir 
hikâye anlatmak istiyorum. Bu hikâye, değerli yazarımız Ayşe Kulin’in 
“SEVDALİNKA” isimli romanından alınmıştır.

Bosna Hikâyesi

Olay, Sultan I. Murad’ın zaferle sonuçlandırdığı I. Kosova Savaşı’ndan son-
ra gelişir. Savaş öncesinde Bosnalılar, yüzyıllardır dağlık ve ormanlık olan güzel 
yurtlarında, kendi hâllerinde, seçtikleri dinleri Hristiyanlığa bağlı olarak ve kili-
selerinde ibadet ederek huzur içinde yaşıyorlarmış. Yalnız, bağlı oldukları Katolik 
Hristiyanlardan bir konuda, tıpkı Müslümanlar gibi farklı düşünüyorlar, Hz. 
İsa’nın, Allah’ın oğlu olmadığına, onun da bizler gibi normal bir insan olduğuna 
inanıyorlarmış. Bu farklı inanışları, başlarına inanılmaz dertler açmış, ne batı kom-
şuları Katoliklere ve ne de doğu komşuları Ortodokslara bir türlü yaranamamışlar. 
Bosna’yı hâkimiyetleri altına alan Müslüman Osmanlılar, tıpkı o bölgedeki çeşitli 
mezheplere mensup Hristiyanlara gösterdikleri hoşgörüyü, Bosnalı Boşnaklara da 
göstermişler ve onlara: “Dilerseniz gelin sizi bu Katolik zulmünden kurtar-
mak için, göstermelik olarak Müslüman kaydedelim, siz yine kendi inan-
dığınız ibadeti yapın, şayet İslamiyeti beğenip, arzusuyla Müslüman ol-
mak isteyen olursa, özgür kararını kendisi verir.” demişler. Bu uygulamadan 
seneler sonra, Fatih Sultan Mehmed devrinde, İslamiyeti değerlendirip inceleyen 
Boşnaklar, özü hoşgörü ve yardımlaşmaya dayanan Müslümanlığı, inanç sistemleri 
olarak kabul etmişler.*

Kaynak
*Ayşe Kulin, SEVDALİNKA

Boşnaklar, Avrupa’da Hristiyan olup da sonradan İslamiyeti seçen ilk 
millettir. Bunlardan başka bir de yine Fatih döneminde Osmanlı’nın hâkimi-
yetine geçen Avrupalı Arnavutların büyük bir bölümü de İslamiyeti benim-
seyerek, kendi arzularıyla seçmişlerdir. Bu hikâyeyi anlatmaya çalışırken, 
Boşnak örneğiyle şunu vurgulamak istedim. Esasta daha önce söylediğim 
gibi, insanın inanç dünyasına hitap eden tüm dinler kutsaldır. Ama önem-
li olan; dini, özüne uygun toplumlara sunmaktır. Katoliklerin Boşnaklara 
yaptığı baskı ve zulümlerden yukarıda bahsettim. Bu olayların ışığı altında 
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Müslüman Osmanlıların, Boşnaklara insani ve dinî açıdan ne kadar olumlu 
yaklaştıklarını ve Boşnakların topluca, İslamiyeti beyinleri ve kalpleriyle na-
sıl kabul ettiklerini gördük. 

Ben, 21. yüzyıla girdiğimiz bu yıllarda Boşnakların, İslamiyeti çağdaş yü-
züyle dünyada en iyi uygulayan ve yaşayan (seküler İslam) toplumlarından 
biri olduğunu düşünüyorum.

Neyse, yukarıdaki yorumuma devam edeyim: 16. yüzyılda oldukça sağ-
lam görünen Osmanlı’nın bu yönetim yapısı, 17. yüzyılda, âdeta tüm yönle-
riyle çöküntüye uğramıştır. Bunun başlıca nedenleri ise:

1- Padişah seçme yönteminin çok yanlış olması nedeniyle, yaşına, bilgisi-
ne, otoritesine ve sağlık durumuna bakılmaksızın, güçlü olanın adayı payi-
tahta getirilmiştir.

2- Çoğu zaman, çıkarcı ve yeteneksiz veziriazamlar, sadaret (yönetim) 
makamına getirilmiş, bunları aynı şekilde değersiz vekiller, komutanlar ve 
valiler izlemiştir.

3- Eğitim, dinî eksen üzerinde yoğunlaşmış, oldukça az olan matematik, 
tıp gibi ilimler ise sadece saray etrafında kalmıştır. Yani çağdaş eğitim göz 
ardı edilmiştir.

4- Devlet kademeleri, kadılık ve müftülükler, rüşvetle el değiştirir hâle 
gelmiş ve bu görevlere doğal olarak liyakatsiz kişiler getirilerek sistem 
çökertilmiştir. 

5- Anadolu ve dışında bulunan topraklardaki yönetim zafiyetleri, yuka-
rıda sayılan nedenlerden dolayı had safhaya çıkmış, eşkıyalık ve keyfî idare 
olağan hâle gelmiştir.

 
Ama bu sevimsiz, başıbozuk ortamda bile, açan birkaç değerli “nilüfer 

çiçeğimiz” de vardı. İşte bunlardan, gurur duyduğumuz iki bilge insanımız:

Kâtip Çelebi (1609-1657)

Tarih, coğrafya, bibliyografya (düzen içerisinde bilgi toplama) ve biyografya (ken-
di yaşamını anlatım) konularında çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı bilim insanı ve 
aydınıdır. Dünya bilim literatüründe en ünlü ve bilinen eseri; İslam dünyasının ya-
pıtlarını içeren 15.000 kitabı ve 10.000 yazarı, alfabetik dizin sistemine göre tanı-
tan “Keşf ez-zünun ‘an esami el- kutup ve -1- fünun” ve daha sonra İbrahim 
Müteferrika tarafından basılan coğrafya ansiklopedisi “Cihannüma” ile ünlüdür.
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Evliya Çelebi (1611-1682)

17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden birisidir. Kırk yılı aşkın süreyle Osmanlı 
topraklarını âdeta karış karış gezmiş ve oraların yapısını, insan kültürünü, doğasını, 
hayvan ve bitki yapısına kadar detaylı olarak incelemiş, oralarda karşılaştığı kişiler-
le ilgili olayları anlatarak kitabına renk katmıştır. Derleyip toparladığı tüm bilgileri, 
on ciltlik “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” adı altında yayımlamıştır.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 4, Sayfa 505, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Seyahatnamelerle Coğrafyaya Ait Eserler

18. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU 

1699 Karlofça Barış Antlaşması Sonrası Osmanlı Devleti

Karlofça Barışı, 16 yıl sürmüş olan büyük harbi sona erdirmiş, fakat Osmanlı 
Devleti, bu harpten hem maddi hem de manevi pek büyük bir kayıpla çıkmıştı. Elden 
giden büyük kıta ve ülkelerden başka ülke idari, askerî ve mali, iktisadi, adli ve yöne-
tim bakımından bitkin bir hâle gelmişti. Ülke topraklarında düzen bozulmuş, adalet 
duygusu kaybolmuştu. Gerek harp sebebiyle artan vergiler yüzünden gerek yer yer 
meydana gelen yol kesmeler, haraç almalar ve soygunlardan yılan, kırsal kesimde ya-
şayan halkın büyük bir bölümü, yerlerini terk ederek büyük şehirlere göç ediyordu. 
Bir kısmı ise yerlerinde kalarak, eşkıyalığa başlamıştı.

Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılımının ve etkinliğinin artık durduğunu ve 
Osmanlı gücünün ve kudretinin yabancı devletler üzerinden silindiğini gösterme-
si nedeniyle de önemlidir. Yani bu antlaşma, Osmanlı için stratejik bir dönüm veya 
diğer bir deyişle tarihî bir kırılma noktası olmuştur. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı 
Hükümeti, evvelce önemsemediği İngiltere, Fransa, Hollanda gibi bazı Avrupa 
Devletlerinin ürettiği siyasetlerin etkisi altında kalmaya başlamış, bazen ikisiyle ba-
zen de birisiyle anlaşarak siyasetini idare etmiştir. 

Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa

Bu ileri görüşlü ve dirayetli devlet adamı, Zanta Muharebesi’nde felaket derece-
sinde yenilgi gören ve yukarıda bahsi geçen Karlofça Antlaşması’yla âdeta solukla-
nan Osmanlı’nın kötü gidişatını iyi tahlil etmiş ve Sultan II. Mustafa’dan aldığı 
yetkilerle donanarak yola koyulmuştur. Hüseyin Paşa, ilk iş olarak, ülkenin düştü-
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ğü kötü ve acıklı durumun düzeltilmesine çalışmış, hudut işleri, idari ve mali, as-
kerî ve denizcilik alanlarında yenileşmeye yönelmiş, diğer bir deyişle, Osmanlı’nın 
yaralarını sarmaya başlamıştır. Yıllarca süren savaşlar sona erince, doğal olarak 
savaş masrafları da ortadan kalkmış, halka yüklenen ağır vergiler de hafifletilince 
halk, esas işi ziraata önem vermeye başlamış, ülkenin birçok yerinde de imar faali-
yetleri artmıştır. Hatta ihtiyaç fazlası bazı üretim malları ihraç edilir hâle gelmiştir. 
Askerî teşkilatta azaltmaya gidilmiş, bu suretle devlet hazinesine oldukça rahatla-
ma sağlanmıştır. Kaptanıderya Mezomorto Hüseyin Paşa ile çok iyi anlaşan 
Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa, onla birlikte donanmanın, kürekli yapı-
dan, çağdaş kalyon yapısına geçmesini sağlamıştır. Bu arada Avrupa Devletlerinde 
uygulanan, resmî evraka tarih atılması kuralı, Osmanlı’da ilk defa bu dönemde uy-
gulanmaya başlanmıştır. 

Ama bu başarılı, ileri görüşlü devlet adamının karşısına; Padişah II. Mustafa’ya 
hocalık yapmış, onun güvenini istismar eden, olur olmaz her konuya karışan 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi çıkmıştı. Bu dinî lider, uzun zamandır şeyhü-
lislamlığını koruduğu gibi, üstüne üstlük kendisinden sonra süratle yükselttiği bü-
yük oğlu Fethullah Efendi’ye, makamını, Padişah’a alelacele yangından mal ka-
çırır gibi tahsis ettirerek, şeyhülislam payesi verdirmiştir. Bunun dışında diğer iki 
oğlunu Rumeli kazaskerliği payelerine kadar çıkarmış, daha birçok yakın akrabasını, 
hak etmedikleri görevlere getirmiştir. Gelecek hırsını kontrol edemeyen Feyzullah 
Efendi, fırsat buldukça veziriazamı sıkıştırmaya başlamış ve sonunda görevini ya-
pamaz hâle getirmiştir. Hâl böyle olunca da Amcazade Hüseyin Paşa, Padişah II. 
Mustafa’ya, görevden affını arz etmiştir. Padişah’ın ısrarına rağmen görevi bırak-
mış ve bir ay içerisinde de üzüntüsünden vefat etmiştir (1702).*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 1-16, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Amcazade Hüseyin Paşa’nın Yaptıkları
Daha sonra askerin ayaklanması ve İstanbul-Edirne arasında neredeyse iç sava-

şa neden olacak olaylardan sonra, 1703 yılında Sultan II. Mustafa tahttan indi-
rilip yerine kardeşi III. Ahmed tahta geçiriliyor. Bu arada şeyhülislam ve oğulları 
aleyhine isyan çıkıyor ve sonuçta Feyzullah Efendi ve yakınları birer birer yakalanıp 
boğduruluyorlar.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 38, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Feyzullah Efendi’nin Feci Akibeti
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Görüldüğü gibi Osmanlı hanedanı, padişahıyla ve etrafındaki veziria-
zam başta olmak üzere tüm yönetim kadrosuyla kısır bir döngünün ve men-
faat girdabının içerisinde çekişip duruyordu. Etrafında bulunan, özellikle 
Avrupalı düşmanlarının teknolojik gelişimleri ve ortak hareket etmeleri ne-
deniyle elde ettikleri üstünlüğe karşı, Osmanlı Devleti’nin önlem alma ça-
resizliğinin altında yatan en önemli ve gizli neden ise, “teknolojik gelişim 
yoksunluğu” idi. Bu nedeni oluşturan, bilgi noksanlığına dayanan alt fak-
törler ise tabii ki saymakla bitmezdi. 

Bu yüzyılda Osmanlı’nın savaş alanı, Avrupa’dan, kuzeyinde bulunan ve 
Çar (Deli) Petro önderliğinde gittikçe güçlenen Rusya’ya kaymıştı. Osmanlı 
orduları, yüzyıllardır birlikte savaştığı Kırım Hanlığı ile Ruslara karşı yine 
birlikte mücadele vereceklerdi. Prut Zaferi (1710) ile başlayan savaşı ne ya-
zık ki kaybedilen diğerleri izleyecekti. Bunun yanı sıra Karlofça ile kaybe-
dilen yerleri geri almak amacıyla Avusturya ve Venedik’le ayrı ayrı savaş-
lara girilecek, sonuçları Navarin Savaşı (1716), Temeşvar eyaletinin elden 
çıkması ve Varadin mağlubiyetinden sonra Belgrad’ın düşmesi (1717) gibi 
başarısızlıklarla neticelenecekti. Sonunda, 1718 yılında, bu sefer Avusturya 
ve Venediklilerle Pasarofça Antlaşması yapılacak ve Osmanlı Devleti tekrar, 
çok önemli topraklarını kaybedecekti. 

Ama her şeye rağmen Osmanlı, yapılan barış sayesinde tekrar toparlan-
ma dönemine girecek, en önemlisi de yapılan savaşlarda başarısız görülen 
Veziriazam Nişancı Mehmed Paşa azledilecek ve yerine, kendinden önemle 
bahsettirecek olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tayin edilecekti. 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Veziriazam olarak yönetimi müddetince fikir, sanat ve eğlence devri açan bu 
zeki ve barışsever insan, 1718’de Pasarofça Antlaşması’nı imzalayarak Edirne’ye 
geldi ve bu tarihten, ölümü olan 1730 yılına kadar, dünya görüşleri ve kafa yapıları 
da uyuşan Padişah III. Ahmed’in kendisine verdiği tam yetki ve güvenle bu gö-
revde kaldı. 

Avrupa Devletleriyle ve Rusya’yla yıllarca süren savaşların sona ermesi nede-
niyle gerek askerî ve gerek diğer işlerde tasarruf yapılarak gelirleri artırmak için, 
açık yerlere yeniden adam alınmamak veyahut az maaşla tayinler yapılmak suretiyle 
Yeniçeri, Sipahi Ocaklarıyla, hasoda, baltacılar, cebeci, topçu vesaire gibi bölümler-
den yapılan tasarrufla devlet hazinesi oldukça rahatlatılmıştı.
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Veziriazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, çok iyi eğitim görmüş, daha önce 
aldığı görevler nedeniyle, düşmanları olan Avrupa Devletlerini iyi analiz etmiş, 
ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısal sorunları-
na oldukça duyarlıydı. Bu nedenle, çeşitli ilim dallarında, şiir ve edebiyatta 
ünlü olan fikir insanlarını etrafına toplar, onlarla tartışmalar yapar, görüşlerine çok 
değer verirdi. Seyyid Vehbi, Naifi, Ahmed Neyli, Nedim, Müverrih Raşit 
(tarihçi), Osmanzade Taib gibi zamanın değerli şairleri, onun himayesine nail 
olanlardandı. İbrahim Paşa, tarihe çok meraklı olduğundan “Ayni” diye ünlü olan 
Antepli Bedrettin Mahmud’un “Ikd-ül-cüman fi tarihi ahl-iz-zaman” isim-
li 24 ciltlik büyük tarihini, bilgi ve ilim sahibi Arap edebiyatı uzmanı bir heyete 
tercüme ettirmiş ve bu değerli “Ayni Tarihi” adlı eseri, Padişah III. Ahmed’e it-
haf etmiştir. Bundan başka, Hondmir’in “Habib-üs-siyer”, Mevlevi Ahmed 
Dede’nin “Cami-üd-düvel”, Semerkandlı Kemalüddin Abdürrezzak’ın ta-
rihi “Matla-ussa’deyn”, Karaferyeli Yuannis Kuttinus’un ünlü “Aristo”ya 
ait eserleri gibi düzinelerce eseri, kurdurduğu bu âlimler heyetine Türkçeye tercüme 
ettirip, çeşitli kütüphanelere armağan etmiştir. 

İbrahim Paşa, doğum yeri olan Niğde’nin Muşkara (adını Nevşehir olarak değiş-
tirmiştir) yöresine ve İstanbul’a medreseler, camiler, kütüphaneler gibi vakıf 
eserleri yaptırmıştır. Bunlardan başka, kayınpederi III. Sultan Ahmed de biri 
sarayda Enderunlulara (eğitimlilere), diğeri Valide Camii denilen Yeni 
Camii’de medrese talebeleriyle halka ait olmak üzere, iki kütüphane te-
sis etmiştir.

İbrahim Paşa, daha önceki yüzyıllarda büyük gelişme gösteren İznik ve Kütahya 
çiniciliğinin, eski hızını kaybettiğini görüp, İznik’ten çini ustaları getirtip, İstanbul 
Eğrikapı taraflarında bir çini fabrikası kurdurmuştur. 

Ama 12 yıllık sadaretinde yaptığı en büyük devrim ise; ünü günümüze değin 
süren, gelecek yıllara veya yüzyıllara bilimsel ışığı yansıtacak olan “matbaanın 
açılması” olacaktır. 

Matbaanın Açılması

Bilindiği gibi, Manyaslı Gütenberg tarafından icat edilen ilk matbaa, 1440 ile 
1450 yılları arasında ilk kitapları basmıştır. Bundan sonra da Avrupa’nın tamamın-
da matbaacılık ilerleyerek bir hayli eser basılmış ve doğal olarak o oranda da bilimsel 
gelişme olmuştur. 
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Sultan III. Ahmed zamanında, Veziriazam Damat İbrahim Paşa’nın teşvikiy-
le matbaa kurulmadan önce, İstanbul ve diğer bazı Osmanlı şehirlerinde Arapça, 
İbranice, Rumca ve Ermenice kitaplar basan bazı matbaalar vardı. Arap harfleriyle 
basılmış olan kitaplardan, Avrupa’da geometriye ait “Usul-ül-Oklidis” adlı ki-
tap, ilk defa, III. Murad tarafından verilen bir fermanla (1588) İstanbul’da satışına 
müsaade edilmişti. 

Osmanlı Devleti’nde, kitap basılması konusunda ilk girişim, sadaret (başba-
kanlık) kâtiplerinden Yirmisekiz Çelebizade Mehmed Efendi’nin oğlu Said 
Mehmed Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir. Said Efendi, babası (bir ilk) elçilik 
göreviyle 1720’de Fransa’ya gittiği zaman o da yanında gitmiş ve Paris’teki matba-
aları gezerek, kısa zamanda binlerce kitabın basıldığını görmüş ve bu gelişmeden çok 
etkilenmişti. Matbaa açma çalışmalarını hedefine oturtarak, ülkeye döndüğünde, as-
len Macaristanlı olup, Osmanlı’ya esir düşerek sonradan Müslüman olan 
arkadaşı Müteferrika İbrahim Efendi ile görüşüp, birlikte İstanbul’da matbaa 
kurmak için Veziriazam İbrahim Paşa’ya başvurmaya karar vermişler ve bu amaç-
larını detaylı bir şekilde açıklamak için de “Vesilet-üt-Tıbaa” isimli risaleyi kale-
me alıp, dilekçelerine eklemişlerdi. Gerekçelerini ise şu şekilde sıralamışlardı; çeşitli 
yangınlar ve isyanlardaki yağmalar sebebiyle birçok değerli yazma kitabın yok oldu-
ğunu, var olan eserlerin de hattatların dikkatsizliği yüzünden yanlış yazıldığını ve 
bunlardan başka, medrese talebelerinin, kendileriyle ilgili kitapları temin edemedik-
lerini, şayet müsaade edilecek olursa bu sorunların giderilebileceğini, eğitim sistemi-
nin ilerleyeceğini yazmışlardı.

Bu girişim, İbrahim Paşa ve etrafındaki ilim adamları tarafından takdirle karşı-
landı ama elle kitap yazan ve geçimini bu yolla temin eden hattatlar tarafından uy-
gun görülmedi. Nihayet bu gürültü ve yaygaranın şeri bir fetva ile önlenmesi dü-
şünüldü. Konu, kıvrak zekâya sahip Şeyhülislam Abdullah Efendi’ye havale 
olundu. O da ulemanın olası engellemelerini önleyecek şekilde, bazı dinî kitaplar ha-
riç olmak üzere sözlük, mantık, heyet, tarih, coğrafya, edebiyat, tıp ve felsefeye dair 
telif edilmiş olan eserlerin basılmalarında bir mahzur olmadığına, yani basılabilece-
ğine fetva verdi. Konu, bu son şekliyle padişaha arz edildi ve izin içeren ferman çıktı. 

Böylece, Avrupa’da matbaanın icadından 370 yıl sonra, yani 1727 
Temmuz’unda Osmanlı matbaası, İbrahim Müteferrika’nın evinde kuru-
larak Türkçe eserler basılmaya başlandı. Bu matbaada ilk basılan kitap 
ise, XVI. asır sonları âlimlerinden Vanlı Mehmed bin Mustafa’nın telifi 
olan, “Sihah-i Cevheri” isimli lügatin tercümesidir. Bu kitap, “Vankulu 
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Lügati” adı altında 1000 adet basılmıştır. Bundan sonra ikinci eser olarak, 
Kâtip Çelebi’nin, “Tuhfet-ül-Kibar fi esfar-il-bihar” adındaki, Osmanlı 
denizciliğine ait eseri basılmıştır. Üçüncü ise, Müteferrika İbrahim 
Efendi’nin Latinceden tercüme ettiği “Tarih-i Seyyah” olup, veziriaza-
ma ihda edilmiştir. Onları takiben, “Tarih-i Hind-i Garbi” isimli, Amerika’nın 
keşfine dair olan Emir Muhammed Suudi’nin “Kitab-ı İklim-i Cedid” isimli eseri, 
Nazmizade’nin “Tarih-i Timur Gürkan”, Süheyli’nin “Eski ve Yeni Mısır Tarihi”, 
Nazmizade’nin Bağdat’a dair “Gülşen-i Hülefa”sı, İbrahim Müteferrika’nın “Usl-
ül hıkem finizam-il-alem” adındaki önemli eseri ve yine “Fiyuzat-ı Mıknatiyye”si 
ve Kâtip Çelebi’nin “Cihannüma ve Takvim-üt-Tevarih”i ve “Naima Tarihi” basıl-
mıştır. Damat İbrahim Paşa’nın 1730 yılında ölümüyle beraber, matbaanın çalışma-
sı bir miktar sekteye uğramasına rağmen, kitap basma işi, Müteferrika’nın ölümüne 
kadar (1745) devam etmiş, matbaa, sonra el değiştirerek görevini sürdürmüştür.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 147-162, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Zamanı ve Matbaanın Açılması 

İlk Kâğıt Fabrikası 

Matbaada kitap basımının önemi anlaşılmış olduğundan, burada basılacak olan 
kitapların kâğıtlarını yerli malından temin etmek için, Sultan I. Mahmud’un sad-
razamı Hekimoğlu Ali Paşa’nın yönetimi esnasında, bir kâğıt fabrikası yapılma-
sı gündeme gelmiştir. Lehistan’dan (Polonya) bir uzman getirtilmek istenmiş ama 
Paşa’nın sadaretten azli üzerine proje bir süre durmuştu; fakat Müteferrika İbrahim 
Efendi, bir süre sonra, bu işin gerçekleşmesi için, bir Yahudi vasıtasıyla Lehistan’dan 
üç, kâğıt ustası getirtti. Bu ekip, maaşa bağlandı ve 1746 yılında kendilerine tahsis 
edilen Yalova Kâğıt Fabrikası’nda, Avrupa’daki makbul aslan damgalı kâğıtlarla re-
kabet eden, eski keten bezlerinden kâğıt yapıldı. *

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 328-329, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Yalova’da Kâğıt Fabrikası Kurulması

Lale Devri ve Hazin Sonu

Veziriazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Padişahı III. Ahmed gibi barışa ve 
yeniliğe taraftardı. Bunun yönetimi zamanında Avrupa’ya yüz döndürülmeye baş-
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lanmış ve Batı’nın siyasi, ekonomik ve kültürel hareketlerinden şöyle böyle yarar-
lanmak istenmiştir. Paşa, karakter olarak ince ruhlu, sevimli ve uyumlu bir kişi ol-
duğundan, görüştüğü kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakır, hürmet telkin ederdi. 
Zevk, sefaya ve eğlenceye düşkün olup, kayınpederi olan III. Ahmed de damadı gibi 
aynı şeylerden hoşlandığından, uzun yıllar birbirleriyle anlaşmışlardı. Bu nedenle, 
başta İstanbul’un sayfiye yeri Kâğıthane Deresi’nde “Sadabad” olmak üzere farklı 
semtlerde toplam yedi adet eğlence kasrı inşa edilmişti. Lale zamanı gelince, burala-
ra şair ve edebiyatçılar ve diğer saray erkânı gider ve hoşça vakit geçirilirdi. Böylece 
sadrazamın ilk beş yılı sorunsuz geçmişti. 

O devirde lale, İstanbul’da en popüler çiçek olmuş, âdeta karaborsaya düşmüştü. 
Ama bu renkli yıllar pek uzun sürmedi, İran’ın zayıf durumu tespit edilip birtakım 
bahaneler uydurularak Şah Tahmasp’a harp açıldı. Kafkas harekâtı sonrası Tebriz 
şehri ele geçirildi. Sonra Irak üzerine gidilip, İran’ın Hemedan şehri de zapt edil-
di. Sonraki yıllarda durum tersine döndü ve alınan yerler birer birer elden çıkmaya 
başladı. Durum iyice kötüleşince (1730), Damat İbrahim Paşa, Padişah’ı bizzat or-
dunun başında sefere çıkmaya zorladı. Padişah önce kabul edip son anda da kararın-
dan cayınca ip koptu ve kötü gidişi bahane eden yeniçeri askeri arasında Patrona 
Halil ve yardımcısı Muslubeşe’nin başı çektiği bir grup, “şer ile davamız var-
dır” diyerek ayaklandı ve isyan başladı. Ayaklanmayı bastırmak amacıyla âdet üzere 
sancak-ı şerif çıkartılarak halkın, altında toplanması istenmesine rağmen bir sonuç 
alınamadı. Asiler, Padişah’tan hoşnut olduklarını fakat devlete zarar veren, hainlik 
yapan dört kişinin kendilerine teslimini istediler. Sonunda Padişah III. Ahmed, ken-
dini kurtarabilmek için, çok sevdiği damatları Veziriazam İbrahim Paşa ile Mehmed 
ve Mustafa Paşaları, diri diri asilere teslim etmek yerine, boğdurarak asilere gönder-
di. Sabık Şeyhülislam Abdullah Efendi ve bazıları da sürgüne gönderildi. Ardından, 
Padişah’a, saltanattan çekilmedikçe bu asilerin durulmayacağı telkin edilince, o da 
canına kıyılmamak şartı ile bu hazin sonu kabullenmek durumunda kaldı. 

Asilerin onayından sonra, II. Mustafa’nın 35 yaşındaki büyük oğlu Mahmud ge-
tirtilmiş ve amcası III. Ahmed’in elini öptükten sonra, amcası tarafından tahta geçi-
rilmiştir (1730). Sultan III. Ahmed, saltanatı, yeğeni I. Mahmud’a teslim eder-
ken ona ilginç ve hazin bir nasihatte bulunmuş ve demiştir ki:

“Vezirine teslim olma; devlet ahvalini tecessüs eyle (gidişatını denet-
le) ve beş on sene, birini vezarette müstakil eyleme ve kalem-i düruğları-
na (yaptığı işlere) asla itimat eyleme; merhamet sahibi ol ve sahaveti (cö-
mertliği) elden koma (bırakma); gayet tasarruf üzere ol; hâlen hazinelerde 
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olan malı zayi (ziyan) etme, işi kendin gör, ele itimat eyleme. İşte benim 
ahvalim (hâlim), sana nasihat için kâfidir. Oğlum; devlet işlerini baban, 
Feyzullah Efendi’ye ve ben, veziriazama bıraktığımızdan bu hâller başı-
mıza geldi, sen bizzat idareyi ele al.”*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 162-211, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı, Lale Devri ve Hazin Sonu

I. Mahmud ve Asilerin Azıtmaları

Yeni hükümdar I. Mahmud, amcasının saltanatı zamanındaki hadiselerden ders 
aldığı için, işleri çabuk kavramıştı. Önce, asilerle hanedan arasında ara buluculuk 
yapan İstanbul Kadısı Zülali Hasan Efendi’yi ve ardından, asilerin elebaşı Patrona 
Halil’i huzuruna çağırtıp, onları maddi hediyelerle taltif ederek, daha sonra çıkma-
sı muhtemel taşkınlıkları önlemek istedi. Ama isyancılar, Sadabat ve diğer köşklerin 
(120 civarında), şer odakları olmaları gerekçesiyle yakılmalarını istiyorlardı. Yeni 
Padişah, onların yakılmasını, “Osmanlı’yı Avrupalı Hristiyan âlemine karşı gülünç 
duruma düşürecek” gerekçesiyle uygun görmediğini belirtmiş ve “sahipleri tarafın-
dan üç gün içerisinde yıkılmasına müsaade ettim” diye emir çıkartmıştı. Ama gözü 
dönmüş isyancılar, Padişah’ın bu emrini dinlemeyip, her şeyi aniden yağmalayıp, 
yerle bir ettiler. Böylece Lale Devri kapanmış oldu. Sultan I. Mahmud, isyancıla-
rın gittikçe azıtmaları üzerine, devamlı olarak veziriazamlık peşinde koşan Patrona 
Halil ve arkadaşlarını, bir punduna getirip boğdurttu ve böylece isyanı bastırmış 
oldu. 

Sultan I. Mahmud, kendini çok iyi yetiştirmiş, Osmanlı Devleti’nin, 
içinde bulunduğu şartları çok iyi analiz etmiş, ileri görüşlü ve sorunlara, 
etrafına topladığı veziriazam ve vekillerin fikrini alarak eğilen, ciddi, va-
kur ve azimli bir padişahtı. Yirmi beş yıllık saltanatı zamanında İstanbul’dan 
dışarı çıkmadığı hâlde tayin etmiş olduğu değerli kumandanlarla İran, Rus ve 
Avusturya Muharebelerini idare etmiş, Hekimoğlu Ali Paşa, Topal Osman Paşa, 
Yeğen ve İvaz Mehmed Paşalar ve bilhassa hayatı başarılarla dolu Hekimoğlu gibi 
cidden yetişkin ve tecrübeli veziriazamları, sadarette ve ordu seraskerliklerinde kul-
lanarak muvaffak olmuştur. 

I. Mahmud, bilgiye, kitaba ve kütüphane kurulmasına önem veren bir 
padişahtı. Örneğin; 1740 yılında sarayın hazine odasında mevcut olup ya-
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rarlanılmayan birçok değerli kitabı, Ayasofya Camii’nin içinde düzenlet-
miş olduğu kütüphaneye naklettirdiği gibi, bu vesileyle devlet görevli-
lerinin kendisine hediye ettiği kitapları da buraya koydurtmuştu ki kü-
tüphane mevcudu bu suretle dört bin cildi bulmakta idi. Bundan başka, 
sarayın Enderun bölümünün revan odasında bir kütüphane, Fatih Camii 
yanında bir kütüphane (1743), Belgrad’da bir kütüphane ve Galatasaray 
Ocağı’nda da vefatından önce bir kütüphane (1754) yaptırmıştı. Bunlardan 
başka, askerî yenilik taraftarı olan I. Mahmud, konuyla ilgili bir İtalyanca 
eseri, “Usul-ül-hikem fi nizam-il-ümem” ismiyle Türkçeye çevirtmiştir.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 204-218,327-337 Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Padişah I. Mahmud ve Asilerin Azıtmaları

Askerî Durum ve Topçu Sınıfında İlk Yenilik Hareketi

Karlofça Antlaşması’na (1699) gerekçe olan savaşlar, Osmanlı ordusunun ye-
niden yapılanmasını gerektiriyordu. Avrupa Devletleri, yeni savaş stratejileri ve 
yeni sevk ve idare yöntemleri geliştirmişken Osmanlı ordusu ve bilhassa maaşlı olan 
Kapıkulu Ocakları, düzensiz bir kalabalıktan ibaretti.

İran, Rusya ve Avusturya Savaşları ve buralardaki başarısızlıklar, Avrupa 
Devletleri tarzında muntazam ordular oluşturulmasını gerekli kılıyordu. Hükümet, 
askerî sistemde yenileştirmeyi kesin olarak gerekli gördüğünden, Türkiye’ye gelmiş 
olan bir Fransız komutanı vasıtasıyla, Humbaracı (topçu) Ocağı’nda yenileşmeye 
girişti. Gelen bu uzmanın Hristiyan ismi, Kont Bonneval, Müslüman ismi 
ise, Humbaracıbaşı Ahmed Paşa olmuştu. Bonneval, Fransa’da, Avusturya or-
dusunda, Venedik ve Bosna’da yaşadığı çeşitli serüvenlerden sonra askerî yetene-
ği göz önüne alınarak maaş verilip, Gümülcine’de oturmasına müsaade edilmiş ve 
Sultan I. Mahmud’un ileri görüşlü sadrazamı, Topal Osman Paşa tarafından 
İstanbul’a getirtilmiştir. Ahmed Bey’den, yeni bir Humbaracı (topçu) Ocağı kurma-
sı istenmiş ve kendisine beylerbeyilik unvanı verilerek adı, Humbaracı Ahmed Paşa 
olmuştur (1731).

Daha sonra sadrazam olan ünlü Hekimoğlu Ali Paşa, ocağın yeni düzende ku-
rulması, Avrupa orduları düzeyinde eğitim görmesi konularında uğraş veren bu de-
ğerli komutana destek vermişti.* 
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 Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 321325, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Askerî Durum ve Humbaracı Ahmed Paşa

Yukarıda, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan beri ilk defa haya-
ta geçirilmiş üç ilki gördük; “ilk matbaanın kuruluşu, ilk kâğıt fabrikası-
nın açılışı ve ordunun topçu sınıfında ilk yenileştirme”. Dikkat ettiyse-
niz, bahsi geçen bu üç ilk yeniliğin kökeninde ortak bir özellik mevcuttur. 
Hepsinin de fikir kaynağı “Avrupa”dır. Bundan sonraki yenileştirme rüz-
gârları, tıpkı bunlar gibi, Anadolu topraklarına hep Avrupa’dan esmeye de-
vam edecektir. 

Oldukça aydın fikirli olan I. Mahmud’un rahatsızlanarak vefatı (1754) 
üzerine yerine, uzun yıllar sarayda kafes hayatı yaşamış ve ruh hâli oldukça 
bozulmuş, kararsız, güvensiz, sevgisi ve gazabı belli olmayan, zayıf karak-
terli ama rüşvet alımını asla affetmeyen III. Osman tahta geçmiştir. Şimdi 
size, toplam üç yıl saltanat süren bu Osmanlı hükümdarının ilginç bir olayı-
nı özetlemek istiyorum.

Not: Günümüzde ne yazık ki ülkemiz, dünya rüşvet sıralamasında, 
2012’de en kötü 45’inci iken, 2013 yılında ise 50’nciliğe gerilemiştir! 

Kaynak: Hürriyet, Aralık 2014 

Padişah III. Osman’ın Hekimoğlu ile Tartışması

III. Osman, oldukça kararsız olduğundan, etrafındakilerin etkisiyle, hükümet iş-
lerine sık sık karışırmış. I. Mahmud döneminde birçok başarılı göreve imzasını atmış 
olan ünlü Veziriazam Hekimoğlu Ali Paşa, III. Osman zamanında da sadarete 
getirilmiş ama Padişah’ın ona güvensizliği nedeniyle, araya bazı adamlarını koyma-
sı Veziriazam’ı rencide etmiş. Hoş olmayan bu durumu, uygun bir dille Padişah’a 
arz etmiş ama Padişah’tan olumlu bir tavır görmeyince, orada burada söylenmeye 
başlamış.

Hekimoğlu’nun bu sözleri, Padişah’a haber verilince, huzuruna çağırtıp tehdit 
etmesi üzerine o da tereddüt etmeden, devlet yönetiminden sorumlu olan veziria-
zamın, işlerinde aracı kabul etmeyeceğini söylemesi üzerine Padişah III. Osman, 
sinirlenerek: 

“Ben seni şimdi azleder, hamallar kethüdası Ali Usta’yı, yerine vezir edinirüm.” 
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demesi üzerine Hekimoğlu da cevaben:
“Evet, yaparsınız lakin Hamal Ali Paşa olur, Hekimoğlu Ali Paşa olamaz.” 

demesi üzerine, veziriazam tayininden elli üç gün sonra (1755) azlonulup, kat-
ledilmek üzere Kız Kulesi’ne gönderilmiş ise de Padişah’ın validesi Şehsuvar 
Kadınefendi’nin ricası üzerine öldürülmeyip, Kıbrıs’a kalebend (sürgün) olarak gön-
derilmiş. Hekimoğlu’nun sadaretten azil ve ölüm fermanına esas sebep ise; Sultan 
III. Osman’ın; III. Ahmed’in oğlu Şehzade Mehmed’i öldürtmek istemesi ve bu iste-
ğini de Hekimoğlu Ali Paşa’nın nefretle reddetmesiymiş.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 338-339, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Padişahın Hekimoğlu ile Münakaşası

Üç yıl hüküm sürüp, hastalanarak (1756) hayatını kaybeden bu dengesiz 
padişahın yerine, III. Mustafa tahta geçmişti. Aşağıda, bu Padişah’ın özel-
liklerine ait bazı bilgiler ile başından geçen ilginç bir olayı da yansıtmak 
istiyorum. 

III. Mustafa Zamanı

Her an, zehirlenerek öldürülme korkusuyla, çeşitli ilaçlar kullanarak 28 yıl kapalı 
kafes hayatı yaşayıp hayatta kalmayı başarmış olan Şehzade Mustafa, tahta çıktığın-
da; olgun bir yaşta padişah olmuştu. Devlet işlerini idare eder ve direktifler verirdi; 
mali işlerde santimine kadar takip eder, hesap sorardı. Koca Ragıp Paşa gibi güçlü 
ve dirayetli bir veziriazamla çalışması ise, onun için büyük şans olmuştu. 

III. Mustafa, uyanık fikirli ve yenilik taraftarı olup, Avrupa’yı örnek 
alarak askerî reformlar yapmak istiyordu. Fransa Hükümeti, Rusya’nın güç-
lenmesinden endişe ederek, Osmanlı Devleti’ne, orduda yenilik yapma teklifinde bu-
lunmuş fakat bu teklif, Osmanlı Hükümeti’ni kuşkuya düşürdüğünden reddedilmiş-
tir. Bunun yerine, kendisi yine Macar asıllı bir Fransız olan ve o sırada Türkiye’de 
bulunan ünlü askerî uzman Baron de Tott’tan yararlanılma yoluna gidilmiştir 
(bu önemli kişiyi aşağıda ayrıca inceleyeceğiz).

III. Mustafa, Baron de Tott vasıtasıyla yaptırmış olduğu işlerden başka, tersane-
de yeni gemiler inşa ettirmiş fakat asıl, yaya ordusu olan yeniçerilerin düzenli bir 
hâle konması olanaklı olmayıp, Tott’un yaptığı işler de henüz yerine oturmadan ve 
alışılmadan, özellikle Ruslarla birçok harbe girişilmesi ve seri kayıplar, ne yazık ki 
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büyük felaketlere neden olmuştur.
Padişah’ın çok ilginç bir merakı da vardı… 

III. Mustafa’nın Merakı! 

Padişah, uyanık fikirli, ilim ve fazilet sahiplerini himaye eder, çalışkan, müdek-
kik (araştırmacı) bir hükümdar olmakla beraber, ilm-i nücum (astroloji) denilen, 
yıldızlardan gelecek okuma işine çok meraklıydı. Hatta bu merakına o kadar inan-
mıştı ki elçi olarak Prusya Kralı II. Frederik’e göndermiş olduğu Giritli Resmî 
Ahmed Efendi’ye, evvela Kral’dan üç müneccim (yıldız falı bakan) istemesini ve 
bundan başka, kıymetli komutanlarını hangi değerler üzerinden seçtiğini öğrenme-
sini istemiştir. 

Elçi, Kral’ın huzuruna kabul edilince, Padişah’ın isteklerini arz etmiş 
ve Frederik, buna karşılık olarak kendisinin; tarih ve tecrübelerden yarar-
lanmak, devamlı olarak harbe hazır olmak üzere askeri eğitimli bulun-
durmak ve savaş için hazinede para bulundurmak gibi üç cini olduğunu 
söylemiş ve böylece Osmanlı Padişahı’na haber göndermiş ise de III. Mustafa, bu 
tavsiyelerden, sadece para biriktirmek maddesine önem vermiş, ölünceye kadar 
yıldız falına bakmaya devam etmiştir.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 341-343, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Padişah III. Mustafa Zamanı ve İlginç Merakı! 

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

Padişah III. Mustafa’nın zamanında, 1756’dan 1774 yılına gelinceye kadar 
Avrupalılar (Yedi Yıl Savaşları) kendi aralarında ve sonra Osmanlılar, başta kuzey 
komşusu Ruslar olmak üzere Avusturyalılar ve Venediklilerle Kırım, Lehistan ve 
Mora sorunları gibi çeşitli nedenlerle savaşmış, bunların bazılarında kısmi başarılar 
elde etmişse de çoğundan, büyük kayıplarla ayrılmıştır. 1770 yılında Osmanlı do-
nanmasının, Çeşme Limanı’nda Ruslar tarafından yakılması, Karadeniz, Boğazlar ve 
Ege’nin kuzeyinin, Osmanlı kontrolünden çıkmasına neden olmuştur. Yüzyıllardır 
Osmanlı hâkimiyetinde ve birlikteliğinde olan Kırım elden çıkmış, Rusların kontro-
lüne geçmiştir. 

Özellikle son altı yılda alınan başarısızlıklara dayanamayıp, hastalanarak haya-
tını kaybeden III. Mustafa’dan tahtı devralan kardeşi I. Abdülhamid, başka çı-
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kış yolu olmayınca, Küçük Kaynarca Antlaşması’nı (1974) imzalamaya mecbur kal-
mıştır. Bu antlaşma, Osmanlı tarihinin stratejik son kırılma noktası olmuş, peş peşe 
yapılan başarısız savaşlar nedeniyle hazine sıfırı tüketmiş, dışarıdan borç ister hâle 
gelmiş, ağırlığını yeniçerilerin ve leventlerin oluşturduğu ordu, disiplinden uzak-
laşması ve teknolojik gelişmelerden oldukça uzakta kalması nedeniyle, savaş yetenek-
lerini büyük oranda kaybetmiştir. Ülke insanının fakirlikle ve eşkıya ile boğuşması 
ise, artık olağan bir perişanlıktır. 

Başta yeni Padişah I. Abdülhamid ve veziriazamları; Kara Vezir Seyyid 
Mehmed Paşa ve özellikle sorunları çok iyi analiz eden Halil Hamid Paşa, 
işin böyle devam edemeyeceğinin gerçeğine varmışlar ve gerekli devrim-
lerin kaçınılmaz olduğuna birlikte karar vermişlerdir.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 352-429, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; III. Mustafa Zamanı ve Küçük Kaynarca Antlaşması

Baron de Tott

O zamanlar Fransa Kralı olan XV. Lui ve Hükümeti, Rusların sürat-
le Karadeniz’e inmekte olduklarını görerek, doğudaki geniş ekonomik çıkarları-
nı korumak ve Ruslara engel olmak amacıyla, Osmanlı ordusunda bir yenileştir-
me yapmak istemiş ve bu konuda, İstanbul’daki Fransa elçisi vasıtasıyla Osmanlı 
Hükümeti’nden uyum onayı istemişti. Osmanlı Hükümeti, böyle bir heyetin davet-
siz olarak gönderilmek istenmesinden kuşku duyarak teklifi geri çevirmişti. Bunun 
üzerine Fransız Hükümeti, Osmanlı ordusu hakkında fikir sahibi olmak istediğinden, 
daha önce Başvekil Kardinal Filöri tarafından yollanmış olup, o sırada İstanbul’da 
ve devlet hizmetinde bulunmakta olan hem asker hem de diplomat Baron de Tott’u, 
bu işe görevlendirmişti. 

Aslen Macar olup, İstanbul’da Fransa Elçiliği ve daha sonra Fransa Dış İşleri 
Bakanlığı yapan Kont de Verjen’in damadı bulunan ve Osmanlılar tarafından Tott 
Beyzade denilen Baron de Tott’un görevi; Türkiye’yi tahlil edip, Fransa Hükümeti’ni 
bilgilendirmekti. Bu konumuna rağmen Baron de Tott, Osmanlı Devleti hiz-
metine girdikten sonra, askerî topçu sınıfında yenileştirme çalışmalarına 
başlamış, Haliç Hasköy’de, yeni bir top dökümhanesi kurmuş, yeni toplar 
döktürmüş, orduda kullanılan eski model kayık köprü sistemini değiştir-
miş ve top arabalarını güncelleştirmiştir. Ayrıca; İstanbul ve Çanakkale 
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Boğazlarının tahkimi ve savunması için yeni planlar geliştirmiş ve inşa-
atlarına bizzat nezaret etmiştir. Baron de Tott, bunlardan başka, Haliç’te 
tersane yanında (1773, Osmanlı’da bir ilk) Batılı anlamda, çağdaş bir 
Hendesehane (Geometri Dershanesi) kurmuştur. 

Baron de Tott’un (etkileri günümüze kadar sürecek olan) yararlı çalış-
malarından birisi de hiç şüphesiz, Osmanlı memleketinde Avrupai bir 
tarzda ileride kurulacak olan Mühendishanenin (Mühendis Okulu) çekir-
değini oluşturacak olan Riyaziye Mektebi’ni (Matematik Okulu) kurmuş 
olmasıdır (1774). Bu tarihten önce kurulmuş olan Riyaziye Dershanesi’nde, 
Baron de Tott ile aslen İngiliz olup sonradan Müslüman olan Kampel 
Mustafa Ağa ve Kermorvan adında bir Fransız, ders veriyordu. Dershane 
bir yıl sonra okula dönüşüp, ümit verici bir hâle gelmiştir. Baron de Tott, 
1776 yılında Fransa’ya dönerken, yerine, Kampel Mustafa Ağa’yı vekil bırakmıştı.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 479-481, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Baron de Tott, İlk Riyaziye Mektebi’nin Kuruluşu

Mühendishane’nin (Mühendis Okulu) Açılışı

Padişah I. Abdülhamid’in ileri görüşlü Veziriazamı Halil Hamid Paşa’nın yap-
tığı en önemli yeniliklerden birisi, belki en önemlisi, ordunun, uzmanlar vasıtasıy-
la zamana uygun teknik yöntemlerle yetiştirilmesi olmuştur. Paşa, Mühendishane 
kurulması için Fransa’ya başvurmuş, hatta maaşını, kendi gelirinden ödemek kay-
dıyla aslen Prusyalı olup, Müslüman olarak Mehmed adı verilen bir istihkâm (ordu-
da kale, köprü, liman, yol, bina gibi inşaatlar yapan sınıf) mühendisini, himayesine 
almıştır.

Bundan başka, 1776 yılında Haliç Tersanesi’nde bir hendese (matematik) odası 
yapılmış ve başına bir öğretmen ve bir yardımcı tayin edilerek, on öğrenci ile eğiti-
me başlanmıştır. 

İstek üzerine, 1783 yılında İstanbul’a gelen Fransız istihkâm subaylarından 
Antuvan Şabo, Halil Hamid Paşa tarafından kabul edilerek, Poare adında coğ-
rafya uzmanı bir mühendisle birlikte, Osmanlı’ya ait bazı kalelerde incelemeler ya-
pıp gerekli raporlar hazırlamak üzere görevlendirilmiştir. Şabo’dan sonra yine Halil 
Hamid Paşa’nın sadareti zamanında (1784), Fransa’dan De Laffite Clave ve onun 
ardından Moniye adlarında iki istihkâm uzmanı getirtilerek, bir de Bahriye tatbi-
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kat kısmı, yani İstihkâm Okulu açılmıştır. Bu yeni kurulan İstihkâm Mektebi veya 
Mühendishane’de, Gelenbevi İsmail Efendi (günümüzde İstanbul Fatih’te, 
Gelenbevi Anadolu Lisesi vardır) ile Kasapzade İbrahim Efendi isimlerinde iki 
Türk matematikçisi de öğretmenlik yapıyordu. 

De Laffite Clave, İstihkâm Mektebi kurulması için çok mücadele etti. Bu işte ken-
disine muavin olan Yüzbaşı Monniye ile coğrafya uzmanı Poare ve Fransa süvari 
alayından Dömare yardım ediyorlardı. De Laffite, her hafta pazartesi ve perşembe 
günleri mektebe gidiyordu. İstihkâm derslerine devam eden öğrenci on beş kadardı; 
fakat dinleyici olarak gelen ilginç şahıslar da bulunuyordu. Nazari sınıf derslerinden 
başka, Okmeydanı’nda plançete (üç ayaklı arazi ölçüm aracı) ve pusula ile birlikte 
harita yapma dersleri de veriliyordu. Buradaki dersleri takip etmek üzere zaman za-
man veziriazam ve hatta padişah da geliyordu.* 

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 482-483, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Fransa’dan Getirilen Mütehassıslarla Mühendishane’nin Açılması

I. Abdülhamid’in Vefatı ve III. Selim’in Hükümdarlığı

Osmanlı tahtına 1774 yılında çıkan, yenilikçi düşünceye sahip Padişah’ın, ne 
yazık ki döneminde, özellikle kuzey komşusu Ruslarla yapılan savaşların neredeyse 
tamamında yüzü gülmemiş, orduları, savaş meydanlarından büyük kayıplarla ay-
rılmıştı. Son altı yıldır başarısızlıklar nedeniyle üzüntüsünden hasta olan Padişah, 
sonunda, çok önem verdiği Özi Kalesi de Ruslara direnemeyince, 1789 yılında vefat 
etmiştir. Kırım’ın, Rusların hâkimiyetine geçtiği, Belgrad’ın düştüğü bu zorlu dö-
nemde, yerine, kardeşinin oğlu III. Selim tahta geçmiştir. 

Selim de ağabeyi gibi yenilikçi bir hükümdardı. İlk amaçlarından biri; yüzyıllar-
dır başarıdan başarıya koşmuş fakat son iki yüzyılda özelliğini gittikçe yitirmiş, sa-
vaşma yeteneklerini kaybetmiş, âdeta başıbozuklar, serkeşler yuvası hâline gelmiş 
“Yeniçeri Ocağı”nı kaldırmaktı. Bu düşünce onu, 19. yüzyılda Avrupai tarzdaki 
“Sekban-ı Cedid” ordusunu kurmaya kadar götürecekti.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 546-547, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; I. Abdülhamid’in Vefatı ve III. Selim’in Hükümdarlığı



İlhan Küçükbiçmen214

Hâlbuki aynı yıl, yani 1789’da, neredeyse tüm dünyayı etkileyen Fransız 
Devrimi olmuş, insan hakları ve demokrasi kavramları, yeni bir boyut ka-
zanmıştı. Devrimin ürettiği “milliyetçilik” duyguları, Avrupa’nın hemen 
hemen her yerine yayılacak, 19. yüzyılda, özellikle Osmanlı hâkimiyetinde 
Balkanlarda yaşayan Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova, Bulgaristan, 
Yugoslavya, Arnavutluk ve Yunanistan ve Kuzey Afrika, Orta Doğu’da ya-
şayan Arap halkları Mısır, Cezayir, Libya, Tunus, Fas, Irak, Suriye gibi bir-
çok toplumda bağımsızlık rüzgârları estirecekti. 

Şimdi size; bu kitabı hazırlarken son anda dikkatimi çeken, yeni Padişah 
III. Selim zamanında sadrazam seçimine ait peş peşe uygulanan trajikomik 
ve ibretlik iki ayrı olayı aktaracağım. Yorumlarını da birer “çuvaldız” hediye 
ederek, siz değerli okurlarıma bırakıyorum.

İstihareye Yatılarak Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın 
Veziriazam Tayini 

Rusya ve Avusturya gibi her iki önemli cephede birden durumun kötüleşmesi, 
Akkerman, Fethülislam, Semendire ve Belgrad Kalelerinin birbiri ardına düşmele-
ri, ortalığa şaşkınlık verdiğinden, tahta yeni çıkan ve bu durumdan üzüntü duyan 
Padişah III. Selim ve etrafındakiler tarafından; sevk ve idare yeteneği olmadığına 
karar verilen Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Kethüda Hasan Paşa’nın değiştirilme-
sine gerek görüldü ama yerine kimin atanmasının doğru olacağına bir türlü karar 
verilemiyordu.

Onun yerine uygun bir vezir seçimi için, istihareye (bir işin iyi mi yoksa kötü 
mü olacağını anlamak için rüyaya yatmak) yatmaya karar verildi. Padişah ile 
Şeyhülislam, istihareye yattılar; Şeyhülislam Hamidizade, hiçbir şey görmediğini 
söyledi ama Padişah, istiharesinde, üç defa İsmail Seraskeri Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa’yı gördüğünü söylediğinden, serdettiği (ileri sürdüğü) şartları, Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa’nın kabulüyle mühr-ü hümayun ve veziriazamlık ona verildi. O da işe, 
Akkerman Kalesi’ni Ruslara teslim etmiş olan Tayfur Paşa’yı ve diğer bazı devlet 
yöneticilerini idam ederek, etrafa korku ve şiddet saçarak, tam yetkiyle başladı.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 557, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı; 

Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Sadareti
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Kura ile Veziriazam Tayini

Yukarıda, istihareye (!) yatılarak isabetli seçim şansı elde edilmiş olunan; sert, 
çalışkan ve oldukça cesur Veziriazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 1790 yılında vefat 
etmişti. Onun ölümü, şiddetinden korkanları sevindirdi ise de ordunun yönetim ve 
disiplini bakımından talihsizlik eseriydi. 

Yerine kimin getirileceği konusunda ulema tarafından padişaha, bir türlü net 
bir isim önerilemiyordu. Sonunda Rumeli’de bulunan vezirlerin isimleri birer kâ-
ğıda yazılıp, sarayda Hırka-i Şerif odasında padişahın önüne konularak, onun kura 
çekmesi arz olundu. Çekilen kurada, Rahova Muhafızı Rusçuklu Şerif Hasan 
Paşa’nın adı çıkınca, mühr-ü hümayun ona verildi. 

Ama bu sefer şans yaver gitmemiş, küçük bir askerî birliği dahi yönetme yetene-
ğinden yoksun, hiçbir kişisel başarısı bulunmayan, kura tesadüfiyle ordu başkomu-
tanlığına getirilen Şerif Hasan Paşa, başarısızlıklarını, emrindeki komutan ve asker-
lere atarak, şaşkınlık içinde bocalıyordu. Sonunda görevinden azil ve katline irade 
çıkmış, elinden sadaret mührü alınarak, Sofya’ya gidiş yolunda bu sefer boğulmayıp, 
zamanın teknolojik gelişim yapısına uygun olarak, uyurken kurşunla vurularak tra-
jik bir şekilde öldürülmüştü.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 5, Sayfa 562, 577 Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Kura ile Sadrazam Tayini, Şerif Hasan Paşa’nın Katli

18. Yüzyılda Osmanlılarda Fikir Hareketleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk matbaanın, İbrahim Müteferrika ve Said 

Mehmed Efendi tarafından 1727 yılında nasıl kurulduğunu daha önce değerlendir-
miştik. Müteferrika 1745 yılında vefat edince, evinde kurmuş olduğu bu matbaa, ya-
nında yetiştirmiş olduğu Rumeli Bölgesi Kadılarından İbrahim Efendi ve Anadolu 
Kadılarından Ahmed Efendiler tarafından satın alınıp, padişah fermanıyla birlikte 
çalıştırılmaya başlandı. Matbaada daha önce ilk baskısı yapılan “Vankulu” sözlü-
ğü bittiği için, ikinci baskısı yapıldı. Bazı sıkıntılar yaşansa da çalışmalarına devam 
etti. Burada ilginç olan; Raşid (tarihçi) ve Vasıf Efendilerin, 1784 yılında açtıkları 
ikinci matbaa olmuştur. Bu matbaada da birçok telif ve özellikle Fransızcadan tercü-
me eserler basılmıştır.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 6, Sayfa 513-522, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; 18. Yüzyılda Osmanlılarda Fikir Hareketleri
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İlmî ve Dinî Eserler

Bu yüzyılda özellikle pozitif ilimlere ait eserlere, geçmiş 17. yüzyıla göre daha 
fazla yer verilmiştir. Bunun nedeni de özellikle I. Mahmud ve Veziriazamı Damat 
İbrahim Paşa’dan itibaren Avrupa ile ilişkilerin artması ve pozitif ilimler üzerine 
yazılmış olan bazı eserlerin, tercüme yoluyla ülkede kabul görmesidir.

Dinî, hukuki ve felsefi konularda oldukça fazla eser üretilmiştir. Kaleme alan 
ünlü âlimlerden bazıları; Mostarlı Mustafa-1707, İshak Hocası-1708 Ahmed, 
Saçaklızade Mehmed-1732, Mestcizade Kazasker Abdullah-1739, Mehmed bin Veli 
bin Resul-1752, Ebu Said Hadimi-1762 ve Akkermanlı Mehmed’dir-1760.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 6, Sayfa 513-524, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; İlmî ve Dinî Eserler

Tıbbi Eser Yazan veya Tercüme Eden Bilim İnsanları

18. yüzyılda Doğu tıbbına ait eserler tercüme edilirken, yavaş yavaş Batı tıbbı-
na ait eserlerin de tercümeleri başlamıştı. Osmanlı padişah ve saraylarındaki hekim 
ihtiyaçları, bilindiği gibi yüzyıllardır, Avrupa’dan getirtilen Frenk (Osmanlılarda 
Avrupalılara özellikle Fransızlara verilen isim) hekimleriyle sağlanıyordu. Yani 
yaygın olmasa bile, Avrupa’nın tıp bilgisi ve ilgisi, yüzyıllar öncesinden Osmanlı 
tarafından kabul görmüştü. Bu ihtiyaç, artarak devam edecekti. 

Bu yüzyılda, âlim ve tabiplerden olup, Süleymaniye Darüşşifası’nda mual-
lim (öğretmen) olan, hassa (padişahı koruyan birlik) tabiplerinden Ayaşlı Şaban 
Şifahi (1704), Doğu tıbbına ait eser yazan Zekeriyayı Razi, İbn-i Sina ve Aydınlı 
Hacı Paşa’dan faydalanarak, çocuk doğum ve bakımından bahseden Türkçe “Et ted-
bir fi hakk-il-mevlüd” isimli değerli bir eser ile yine tıptan “Şifahiye” adlı eseri yaz-
mıştır. İznikli Ömer bin Sinan (Derviş Haziki-1705) ise, kimya ve doğa kanun-
larından bahseden “Künuz-ı hayatül-insan” adlı eserini yazmıştır. Nuh Efendi 
(1707), Melkinos isimli bir Rum tabibin “Akribadin” adlı eserinden bazı ekleme-
lerle beraber tercüme yapmıştır. Süleymaniye Tıp Medresesi’nde on beş yıl tabiplik 
taparak saray tabibi tayin edilen Topal Ahmed bin İbrahim (1727), on üç bölümlük 
“Teshil üt-tedabir” isimli tıbbi bir eser yazmıştır. Tabip Ahmed Sani (öl. 1732) 
ve Mehmed bin Ahmed gibi tabipler, Arapça ve Latinceden Türkçeye tıbbi eser-
leri çeviri yapmışlardır. 
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Derviş Ömer Şifai (öl. 1746) ise, kimyadan bahseden sekiz ciltlik “El cevhe-
rü’l-Ferid fit tıbbi’l-cedid” ve “Minhac-üa-şifai fit tıbbil kimyai” ve bunlardan baş-
ka diğer beş ayrı eseriyle âdeta Osmanlı tıp tarihine damgasını vurmuş, ünlü bir ta-
biptir. Bu tabip, kendisinden sonra Tabip Bursalı Ali Efendi’yi yetiştirmiştir. Onun 
da “Bidaat ül mübtedi”, “Cerrahname”, “Kurasat ül-kimya”, “Tuhfe-i Aliyye” ve 
“Papakogalo” isimli tıbbi eserleri vardır.

Bu yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Abbas Vesim (Kanbur Vesim) 
Efendi (öl. 1761), Osmanlı tıbbını geliştirmiş değerli bir tabiptir. Doğu ve Batı tıb-
bına ait eserlerden yararlanarak Türkçe “Düstur ül-Vesim fi Tıbb el-cedid valkadim” 
adlı geniş kapsamlı bir tıbbi eser yazmıştır. İki ciltlik bu değerli eser, vücudun tüm 
organlarının hastalıklarından, kadın ve çocuklardan bahsetmektedir. Ayrıca karışık 
ilaçları konu alan “Vesile tül-Metalib fi ilm-it terakib” adlı eseri ve Macaristanlı bir 
âlimin eserinden tercüme edilmiş bir mecmuası ve risale ile divanı da vardır. 

Bu yüzyılda yaşamış padişahlardan III. Mustafa, bilimin, özellikle tıbbın geliş-
mesine önem vermiş ve birçok tabibi, eser vermesi konusunda desteklemiştir. Bu ta-
biplerden Mehmed Said (öl. 1765), Tokatlı Mustafa bin Ahmed bin Hüseyin 
(öl. 1782), Hayrullah bin İbrahim, Nihali İbrahim Efendi (öl. 1772) ve 
Şaban Şifai öğrencilerinden Diyarbekirli Seyyid Mehmed Rıza Efendi (öl. 
1766), tıbbın çeşitli konularında değerli eserler yazmışlardır.*

Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 6, Sayfa 526-533, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Tıbbi Eser Yazan veya Tercüme Eden Bilim İnsanları

Riyaziye ve Hendeseye Ait Bazı Eserler ve Yazarları

18. yüzyılda Avrupa’da pozitif ilimler üzerine seri gelişmeler olurken, 
Osmanlılarda özellikle riyaziye (matematik), hendese (geometri) ve heyet (gökbilim, 
kosmografya) ilimleri, eski sistemden ayrılmayarak, Şark (Doğu) eserleri üzerine 
şerh ve haşiye (ekler yapmak) yazmak şeklinde devam ediyordu. 

Osmanlı ordusuna Avrupa tekniğinin uygulanma fikri, ancak o da bilgi bazında, 
18. yüzyılın ortalarından itibaren düşünülmeye başlanmış, uygulama eğitimi ise, 
yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır.

III. Ahmed’in emriyle, Hollandalı matematik ve gökbilimi âlimi Andres 
Keller’in yazdığı bir eser, İbrahim Müteferrika tarafından “Mecmua-i Heyet-i 
Kadime ve Cedide” adı ile Türkçeye çevrilmiştir.
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Nücum (yıldız hareketlerinden anlam çıkarma) ve heyete (gökbilim) meraklı III. 
Mustafa zamanında yetişmiş Halifezade İsmail Efendi, 1770 yılında ünlü he-
yetşinas (gökbilimci) İtalyan Cassini’nin (günümüzde NASA-ESA ve ASI, onun 
adıyla Cassini, insansız Satürn uzay sondasını uzaya göndermiştir) astronomik 
eserini bazı eklerle “Tuhfe-i behic-i rasini tercüme-i zic-i Kassini” adıyla Türkçeye 
çevirmiştir.

Mehmed Emin bin Osman (öl. 1767), “Rebul mukantarat”, “Şekl-i müsel-
les”, Alatü’l-usturlab”, “Hisab bi ukudi’ı-esabi” ve “Rub-ı Müceyyib” adlı eserleri 
yazmıştır.

18. yüzyıl sonlarında yetişen büyük matematikçimiz Gelenbevi İsmail Efendi 
(öl. 1791), mantık konusunda “El Burhan fi İlm il-Mizan”, matematik, kesirler ve 
cebir konularında “Hesab ul-küsur”, logaritma konusunda “Şerh-i cedavil ül-en-
sab”, geometride murabba, yani kare üzerine “Amel-i birrubi’l-Mücayyib”, geomet-
riden üçgene dair “Adla-ı müsellesat”, “Vahdet-i vücud”, “Adab risalesi”, mantık 
üzerine “Tehzib”, adaptan “Ala Kadı Mir ve Elkefeni”, hikmetten “Şerh-i Celal ha-
şiyesi” imkân, kıble ve imtihan üzerine risaleler ve daha bir çok eserler yazmıştır. 

Coğrafya ve Fiziğe Ait Eserler

Köprülüzade Hafız Ahmed Paşa, Belgrad muhafızı olduğu 1751 yılında, yanın-
da ikinci tercüman olarak bulunan mühtedi (Müslüman olmuş) Osman Efendi’ye, 
hem tabip hem de fiziki coğrafya uzmanı olan Hollandalı Berhard Varennus’un 
(öl. 1676) eserini Almancadan Türkçeye çevirttiği gibi, yine aynı tercümana, 
Diskorides’in “Materia Medika” adlı kitabına Mattoli tarafından yazılan şerhi de 
tercüme ettirmiştir.

Coğrafyanın önemi anlaşılarak Müteferrika matbaasında “Cihannüma”, “Tarih-i 
Hind-i Garbi” gibi iki eser basılmış ise de coğrafya konusunda Giritli Resmî 
Ahmed Efendi’nin yazdığı “Coğrafya-yı Cedid” dışında ne yazık ki örnek bir eser 
üretilememiştir.

Damat İbrahim Paşa’nın emriyle, değerli âlimlerden Yanyalı Esad Efendi, 
Aristo’nun sekiz fizik kitabından üçünü, Yunancadan Arapçaya, kendi görüşleri-
ni de ekleyerek çevirmiş ve eserine “Tercümetü’l-kütübu’s-semaniye li Aristo” adı-
nı vermiştir. 

Ayrıca fizik konusunda, bu yüzyılın ikinci yarısında Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Efendi’nin, ünlü “Marifetname” adlı ansiklopedik eseri vardır.*
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Kaynak
*BÜYÜK OSMANLI TARİHİ Cilt 6, Sayfa 533-539, Ord. Prof. İ. Hakkı 

Uzunçarşılı; Riyaziye ve Hendeseye Ait Bazı Eser ve Yazarları, Coğrafya ve Fiziğe 
Dair Eserler

Etkileri günümüze kadar yansıyan 18. yüzyıl Osmanlı Türk bilgin, yazar 
ve çevirmenlerinin; özellikle tıp, matematik ve geometri bilimleri temelleri-
ne döktükleri değerli harçtan oldukça etkilendiğim için, konuyu biraz detay-
lı tuttum. Sıktıysam bağışlayın. 

Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi bu iki yüzyılda da Osmanlı toplumu 
içinden Nedim, Nabi, Neyli gibi çok değerli divan edebiyatı şairleri ile Kul 
Mehmed, Hayalî, Kul Çulha, Pir Sultan Abdal, Gevheri ve Emrah gibi halk 
şairleri çıkmıştır. 

Müzik konusunda ise, I. Mahmud ve III. Selim başta olmak üzere, 
Buhurizade Itri Mustafa Efendi, Fenni Mehmed Dede, Kırımlı Hafız Ahmed 
Kâmili Efendi, Haham Musi, Kâmili Efendi, Kömürcü Hafız, Tanburi Eyüp 
Ağa, Kemani Hızır Ağa, A’ma Corci ve Ortaköylü Musevi Tamburi Hoca 
İshak gibi çok değerli klasik Türk müziği bestekârları ve sazendeleri yetiş-
miştir. Osmanlı döneminde üretilen klasik eserler, günümüzde de değerini 
aynen koruyarak zevkle dinlenmektedir. 

Sonuç olarak; ilk defa Osmanlı İmparatorluğu’nun reforma ihtiyacı ol-
duğunu dile getiren, bahtsız genç Hükümdar II. Osman’a, kurdurduğu çe-
şitli kütüphaneler nedeniyle Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’ya, Padişah 
III. Ahmed ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın önderliğinde 
Osmanlı Türklerini ilk defa matbaa ile tanıştırdıklarından dolayı İbrahim 
Müteferrika ve arkadaşı Said Mehmed Efendi’ye, orduda yenileşme ışığı-
nı yakan Kont Bonneval’e ve ona destek olan Hekimoğlu Ali Paşa’ya ve 
Padişah I. Abdülhamid ve onun ileri görüşlü Veziriazamı Halil Hamid Paşa 
önderliğinde orduda ilk mühendislik okulunu kuran Fransız Baron de Tott’a 
ne kadar teşekkür etsek azdır.

Her konuda bilimsel gelişmelerin çığ gibi artarak katlandığı Avrupa mer-
kezli dünyamız, artık 18. yüzyılı geride bırakıyor, yeni buluşları, buhar ma-
kinesi ve içten yanmalı motorlarıyla, denizlerde buharlı gemileriyle ve ka-
ralarda yeni demir yolu ve kara yolu araçlarıyla hızını gittikçe artırarak 19. 
yüzyıla âdeta koşuyordu.
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15. BÖLÜM 
19. YÜZYIL AVRUPA’SI VE 

AMERİKA

Ben bu yüzyılı; kendinden öncekilerinin üzerine inşa edilen çok fark-
lı bir yapılanma olarak görüyorum. Sanki insanlık veya daha doğru 

bir deyimle, “Batı medeniyeti”, günümüz sürücüsü tabiriyle “vites” büyüt-
müş, âdeta hızlanarak yeni bir boyuta geçmişti. 

İnsanoğlu, denizlerde asırlardır kürek (yani kendi) gücüyle ve boy boy 
biçtiği yelkenlerini şişirdiği rüzgâr gücüyle gemilerini uzak diyarlara ulaştı-
rıyordu. Karada ise durum biraz daha yavaştı, “at”, neredeyse tek tabancay-
dı diyebiliriz. Arabaları da o çekiyor, savaşan süvariyi de o sırtlıyordu. İşin 
özü, sürat oldukça düşük ve sınırlıydı. Rüzgâr bitince veya hayvan yorulun-
ca duruyordunuz. Zamanın vazgeçilmez tek iletişim aracı “mektup”tu. O 
da örneğin; Çin’den yola çıkarılsa, kazaya belaya uğramazsa ancak bir yılda 
İngiltere’deki alıcısına ulaştırılabiliyordu. Tabii alıcıya ve cevabını bekleye-
ne ne diyelim; “Allah uzun ömürler versin.” 

19. yüzyılın en büyük özelliklerinin başında, İngiltere’de başlayan ve dal-
ga dalga Batı Avrupa, Amerika, Japonya’ya ve ardından tüm dünyaya ya-
yılan “Sanayi Devrimi” gelmektedir. Bu devrimin başkahramanı ise “bu-
har makinesi”dir. Buhar gücünden yararlanma kavramı aslında oldukça ge-
rilere gitmesine rağmen, en önemli atak; 18. yüzyılda makineyi geliştiren 
İskoçyalı mühendis ve mucit James Watt’dan (1736-1819) gelmiştir. Watt, 
uzun yıllar çalışmalarının sonucunu 1776 yılında almış ve makineyi üreterek 
piyasaya satışa sunmuştur. Bu makinenin 1800’lü yılların başına denk gelen 
gelişmiş biçimi ise, makineleşme çağının başlangıcını oluşturur. 1807 yılında 
Robert Fulton adındaki Amerikalı, buharlı makineyi ilk defa gemilere uygu-



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 221

lamış ve 1840 yılında da yine ilk düzenli okyanus ötesi kömür enerjili buhar-
lı gemi seferlerini başlatmıştır. 1814 yılında ise, İngiltere’de, ilk kömürle çalı-
şan buharlı lokomotif, George Stephenson (1781-1848) tarafından üretilerek 
kullanılmaya başlanmıştır. Stephenson ayrıca, günümüzde hâlâ kullanılan, 
rayları tam kavrayabilen demir tekerlekleri de keşfetmiştir.

Kısaca Sanayi Devrimi’nin oluşum nedenlerini şöyle sıralayabiliriz; hızlı 
nüfus artışı, tarımdaki gelişmelerin, çalışan insan nüfusu fazlasını şehirlere 
yönlendirmesi nedeniyle kent sanayisine hazır insan gücü oluşturması, ya-
şam düzeyinin yükselmesi ve tüketim maddelerine talebin artması olmuştur.

Özellikle sömürgelerde yapılan geniş çaplı yağmalar, Sanayi Devrimi’nin 
en önemli finans kaynağını oluşturmuştur. Gerek İspanyollar tarafından yağ-
malanan Orta Amerika altınları, gerekse de İspanyol gemilerini vuran, yağ-
macıları yağmalayan İngiliz gemileri (korsanları), Avrupa’ya tonlarca altın, 
gümüş yığmışlardır. 17. ve 18. yüzyıllarda meydana gelen bu olaylar ve pa-
rasal güç, Avrupa’yı doğal olarak Sanayi Devrimi’ne taşımıştır. Bunlara ila-
veten Hindistan’da 1753 yılında Fransız birliklerini yenen İngilizler, sonlan-
dırılan Babür imparatorlarının devasa hazinesine el koymuş ve İngiltere’ye 
taşımışlardı. Bu şekilde ortaya çıkan para ve finans olanakları, dokuma ve 
buhar makineleri ile ilgili tüm teknik buluşların gerçekleşmesini sağlamıştır. 
Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler de üretilen sanayi malları-
nın hızlı bir şekilde dağıtımını tetiklemiştir.

Şimdi de Sanayi Devrimi’nin, Avrupa’nın Almanya, Fransa, İspanya, 
İtalya gibi diğer güçlü ülkelerinde değil de neden İngiltere’de başladığının 
sebeplerini kısaca gözden geçirelim.

İngiltere’de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni oluşmuştur. Bu 
düzenin temelinde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin ko-
runması ön planda tutulmuştur. 18. yüzyıl İngiltere’si zaten dünyanın mali 
merkezi durumunda idi. Borsa ve bankacılık sektörleri, diğer ülkelerden çok 
ileriydi. Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür 
rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmıştı. İngiltere, sanayi için en temel 
ham maddeler olan kömür ve demir yönünden yer altı kaynaklarına sahip-
ti ve ayrıca dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu idi. Bu da ona ham 
madde kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş bir pazar olanağı sağladı. 
İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılığı kolaylaştırdı.

İngilizler, Sanayi Devrimi’nden önce kumaş ve tekstil üretiminde ev türü 
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tezgâhlarıyla dünyada başı çekiyorlardı ama Sanayi Devrimi’yle üretim tez-
gâhları büyüdü ve fabrikalaştı. Böylece, başta iplik üretimi olmak üzere her 
cins kumaş üretim kapasiteleri çok büyük artışlar gösteriyor ve ihraç malla-
rı, İngiltere’den gemilerle dünyanın her köşesinde alıcısını buluyordu.

Fabrika sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme ola-
rak ortaya çıktı. Büyük makineler, evde üretim için elverişsizdi. Bu nedenle, 
evler yerine işçilerin, makinelerin bulunduğu büyük binalara giderek ora-
larda çalışma sistemi, diğer bir deyişle fabrika sistemi oluşturuldu. Yalnız 
bu sistem, yüksek üretimin yanında bazı sorunlar da getirmişti. Daha düşük 
fiyatlara kadın ve çocuk işçiler çalıştırılıyordu. Bu tür sanayi makineleri ile 
çalışmak, fazla bir uzmanlık gerektirmiyordu. Hâl böyle olunca da uzman 
işçilerin iş bulması gittikçe zorlaşmaktaydı.

İngilizler, Sanayi Devrimi’ni başlattılar ama diğer ülkeler de boş durma-
dılar. Örneğin; buharlı lokomotiflerin üretiminin hızla çoğalması sayesinde 
Amerika’da ve Avrupa’da hızla demir yolu ağları, ona bağlı olarak köprü-
ler, kanallar ve kara yolları yapımı hızla artmaya başladı. Buharlı gemilerle 
ve demir yolu ile taşımacılık âdeta patladı. 

19. Yüzyılda Avrupa’da Bilim

Bu yüzyılda bilimle teknoloji birbirine iyice yaklaşmaya başlamış, özellikle ikin-
ci yarısında bilimsel bilgi birikimi, gündelik gereksinimlerin karşılanması amacıyla 
teknolojinin hizmetine akıtılmış ve teknolojideki gelişmeler, Avrupa’da yerleşik (şe-
hirleşme) yaşam biçimlerini değiştirmeye başlamıştır. Örneğin; kuramsal elektrik 
araştırmalarından elde edilen sonuçlar, hemen elektrik dinamosu ve motoruna, telg-
rafa, telefona ve diğer cihazlara dönüştürülmüş ve bunların yaygınlaşmasıyla dün-
ya yeni bir çehre ve hız kazanmaya başlamıştır. 

Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi, üretime yönelik araştırma labora-
tuvarlarının kurulmasıdır. Buralarda geliştirilen ürünler, bunlara bağlı olan fabri-
kalarda seri olarak üretilerek satışa sunulmuştur. Özellikle ABD’deki sanayi atılı-
mında, gerek devlet gerekse özel teşebbüs eliyle kurulmuş olan dev araştırma labora-
tuvarları, etkin rol oynamıştır.

Bu yüzyılda, bilimlerle felsefe kesin sınırlarla ayrılmış, bilimlerde ise, uzlaşma-
nın başladığı ve bilgi üretiminin ivmesinin inanılmayacak boyutlarda arttığı görül-
müştür. Daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi bilimin bütün alanlarının bilinmesi-
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nin ve tanınmasının imkânı kalmamış, bilim adamları, öğrenme ve araştırma çalış-
malarını bir ya da birkaç saha ile sınırlandırmak zorunda kalmışlardır. Bu yüzyıl-
da, çeşitli alanlarda elde edilen bulgulara dayanarak büyük çaplı bilimsel kuramlar 
doğmuştur. Fizikte “termodinamik ve elektromanyetik” kuramları ile biyolojideki 
“evrim” kuramı, bir alanın sınırlarını aşmış ve birçok uzmanlık sahasında tartışılır 
hâle gelmiştir.

Bu yüzyılın en önemli özelliklerinden bir diğeri de neredeyse Rönesans’tan beri 
beslenen bilim sevgisinin, bu dönemde üst düzeylere ulaşmasıdır. İnsanlar, birbiri 
ardına gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiş, bilime bü-
yük bir tutku ile bağlanmış ve bilimin, her sorunun çaresini bulacağına inanmışlardı. 

Şimdi, ana bilim dalları üzerinden yüzyılın gelişmelerine ve bilim insanlarına 
bir göz atalım.

Matematik: Matematiğin altın çağı olarak nitelendirilen 19. yüzyıl boyunca, bu 
alanda birçok yeni alan ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında “sayılar teorisi”, “grup te-
orisi”, “genel fonksiyonlar teorisi” sayılabilir. Sentetik ve analitik metotlar, yeni bir 
geometri yaratmış, bu metotların fizik problemlerine uygulanması, fizik biliminde 
olağanüstü gelişmelere yol açmıştır. Bu yüzyılın önemli matematikçileri; Fransız 
Fouriyer (1768-1830), Alman kökenli ünlü dâhi Carl Friedrich Gauss (1777-
1855), Rus Nikolai İvanoviç Lobaçevski (1802-1856), genç yaşta (26) haya-
ta veda eden Norveçli dâhi Niels Henrik Abel (1802-1828), Avusturyalı 
Christian Doppler (1803-1853), İrlandalı Sir William Rowan Hamilton 
(1805-1865), İngiliz George Boole (1815-1864), İsviçreli Jakob Balmer (1825-
1898), Alman matematikçiler Bernhard Riemann (1826-1866), Dedekind 
(1831-1916), George Cantor (1845-1918) ve Gottlob Frege’dir (1848-1925). 

Astronomi: 17. yüzyıldan sonra gelişen modern astronomi çalışmaları, genel-
likle üç başlık altında toplanır. Bunlar;

1- Gök cisimlerinin gözlemlenmesi ile ilgilenen gözlemsel astronomi (pratik 
astronomi),

2- Astronominin kuramsal yönünü oluşturan ve elde edilen gözlemsel verile-
ri değerlendirerek gereksinimlerinin hareketlerinin matematiksel açıklamasını veren 
dinamik astronomi,

3- Gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini konu alan astrofiziktir.
1850’lerden sonra astronomide fotoğraf plağının kullanıma girmesiyle, gök ci-

simlerinin fotoğraflarının alınması mümkün oldu. Bu teknikle, gözün göremeyeceği 
pek çok gök cismi görülebildi. Astrofizik konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. 
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Özellikle 1842’de Christian Doppler, yıldızların spektrumunu inceleyerek, olduk-
ça önemli bir prensip belirledi. Bazı yıldızların spektrumunun kırmızıya doğru kay-
dığını ve bu yıldızların bizden uzaklaşmakta olduklarını, bazılarının spektrumunun 
ise, mora kaydıklarını, bunların da bize yaklaştıklarını keşfetti.

Fizik: 18. yüzyıl bitiminde Fransız Bilim Akademisi üyeleri, bu alanda büyük 
bir üstünlük kurdular. Aynı zamanda Galileo’nun takipçileri tarafından deneysel 
gelenek devam ettirildi. Royal Akademisi ve Fransız Bilim Akademisi, deneysel ça-
lışmayı ilke edinmişti. Mekanik, optik, manyetizma, statik elektrik, kimya ve fizik 
alanındaki deneyler, 18. yüzyıla kadar birbirinden ayrılamamıştı. Bu bilim dalların-
daki temel ayrımlar, 19. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamış, fizik bilimi de bu ayrım-
da kendine has yerini almıştı. 

19. yüzyıl başlarında Alessandro Volta (1745-1827), kendi ismini verdiği pili 
bulmuştur. Bu sayede, elektrik akımının yönü de keşfedilmiştir. Ardından Thomas 
Young (1773-1829), ışığın dalga biçiminde yayıldığını açıklamıştır. 1813 yılında 
ise Peter Ewart, “On the Measure of Moving Force” isimli çalışmasında, enerjinin 
korunduğunu ifade etmiştir. 1820 yılında Hans Christian Orsted (1777-1851), 
elektrik akımını taşıyan iletkenlerin birbirlerine manyetik kuvvet uyguladığını ifade 
ettikten bir hafta sonra Andre Manie Ampere, iki paralel elektrik akımının bir-
birlerine kuvvet uyguladığını ifade etmiştir. 1821’de Michael Faraday, elektrik ile 
çalışan motorları yapmıştır. 

Bu motorların en küçüğünden en büyüğüne kadar olan çeşitleri günü-
müzde de kullanılmaya devam etmektedir. Görünüşe göre, daha uzun yıl-
lar insanlığa hizmet etmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bence elektrik 
motoru, uzun soluklu bir devrimdir.

1826’da George Ohm; voltaj, akım ve direnç kavramlarının birbirleriyle 
olan ilişkisini açıklamıştır. Bu dâhi, 1831 yılında da elektromanyetik gücü keşfet-
miştir. 1851 yılında ise Leon Foucauld, dünyanın dönüşünü büyük bir sarkaçla 
açıklamıştır. 

Ayrıca 19. yüzyılda fizik, kimya veya biyoloji dallarında bilimsel çalışmalar ya-
pan ve bazı buluşlara imzalarını atan bilim insanları olarak; Avogadro sayısını 
bulan Amedeo Avogadro, Johann Jakop Balmer, Henri Becquerel, telefo-
nun mucidi Aleksander Graham Bell, Ludwig Bolzmann, röntgenin mu-
citleri Marie Curie, Pierre Curie, ünlü matematikçi ve fizikçi Carl Friedrich 
Gauss, radyo dalgalarının kâşifi Heinrich Hertz, William Tomson, kolera 
ve tüberküloz mikroplarını keşfeden Robert Koch (fizikçi-bakteriyolog), 
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James Clerk Maxwell, Mendel Yasası’nın mucidi biyolog Georg Mendel, 
atom sıralaması ile kimyada periyodik cetveli oluşturan ünlü Rus kimya-
cısı Dimitri Mendelev, dinamitin mucidi, günümüz bilim insanlarına ve-
rilen Nobel Ödülleri Vakfı’nın kurucusu, ünlü İsveçli kimyager Alfred 
Nobel, kuduz aşısının mucidi ünlü Fransız biyoloğu, mikrop ve bakteri 
uzmanı Louis Pasteur, ABD’de rakibi Thomas Edison’a karşı müthiş bir 
liderlik yarışı yapan Elektrik dehası Nicola Tesla’yı örnek olarak anmak, ye-
rinde olur.*

Kaynak:
*Vikipedi, 19. yüzyıl

Doğabilimleri: Doğabilimleri açısından İngiliz araştırmacısı ve biyolo-
ğu Charles Darwin, yaptığı bilimsel geziler ve deneyler sonucunda bulduğu 
“evrim teorisi”yle âdeta 19. yüzyıla damgasını vurmuştur. Bu ünlü doğabi-
limcisini ve yaptıklarını özetlemeden geçemeyiz.

Charles Darwin (1809-1882)

İnsan dâhil tüm canlı türlerinin “doğal seçilim” yoluyla bir ya da birkaç ata-
dan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek 
çok kanıt sunmuştur. Darwin’in fikirleri üzerine inşa edilen “evrim teorisi”, bu-
gün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin gerçekleştiği olgusu 
Darwin hayattayken, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olması ise an-
cak 1930’lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür. Darwin’in orijinal 
teorileri, modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üze-
rine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

Darwin’in, doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburg Üniversitesi’nde tıp, son-
ra Cambridge Üniversitesi’nde teoloji (din bilimi) okurken gelişti. “Beagle” gemi-
sinde 1831-1836 yılları arasında yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın 
ünlü jeoloğu Charles Lyell’in ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkü-
lerle aynı olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlem yaptı ve iyi bir 
jeolog olarak ünlendi. Aynı yolculukta, canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üze-
rine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilen-
meye başladı ve 1838’de, “doğal seçilim” fikrini geliştirdi. Daha önce benzer fikirle-
rin “sapkınlık” olarak nitelendirildiğini ve bastırıldığını görmüş olduğundan, uzun 
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süre fikirlerini, en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı. Olası itirazlara en iyi 
şekilde cevap verebilmek için, araştırma yapmaya ve kanıtları çoğaltmaya başladı. 
1858’de Alfred Russell Wallace’den aldığı bir mektubu okuyunca, Wallace’ın da 
kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini anladı ve nihayet teorisini yayımlama-
ya karar verdi.

1859’da yayımladığı “On the origin of Species” (Türlerin Kökeni Üzerine) 
adlı kitabı, canlıların, ortak atalarından evrilerek çeşitlendiği fikrinin, geniş kabul 
görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı “The Descent Of Man and Selection in 
Relation The Sex” (İnsanın Türeyişi ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında, 
insan evrimini ve cinsel seçilim fikrini inceledi. “The Expression of the Emotions in 
Man and Animals” (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında 
ise, insanların ve hayvanların, duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlik-
leri ortaya koydu.*

Kaynak:
*Vikipedi, Charles Darwin

Yukarda belirtildiği gibi Darwin, “Türlerin Kökeni” adlı ünlü kitabını, 
1859 yılında yazmıştır. Kitabın yayımlanışının 150. yılı olan 2009 senesi, 
UNESCO tarafından ülkemiz de dâhil tüm dünyada “Darwin’in Yılı” olarak 
kutlanmıştır. Okurlarıma, Alter Yayınları’nın Ankara 2009 tarihli Charles 
Darwin’in “Türlerin Kökeni” kitabını öneririm. Kitabın arka kapağından bir 
alıntı yapmak istiyorum:

Galapagos Adalarında yaptığı gözlemler, daha sonra ortaya koyacağı teorik ça-
lışmalar için önemli malzeme sağlayan Darwin, buralarda yaşayan bazı kuşların, 
yaşadıkları adalara göre fizyolojik farklar gösterdiklerini fark etti. Ayrıca yerli hal-
kın, bir kaplumbağanın görünüşüne bakarak, onun hangi adadan geldiğini anlaya-
bildiğini öğrendi. İngiltere’ye dönüş yolculuğunda notlarını düzenlerken: “Kuşlar 
ve kaplumbağalar hakkındaki şüphelerim doğruysa, türlerin değişmezli-
ği fikri sarsılacaktır.” diye yazdı.

Eylül 2008’de İngiltere Kilisesi, Darwin’in 200. yaşının bir fırsat olduğunu 
söyleyerek: “Seni yanlış anladığımız, sana karşı gösterdiğimiz ilk tepkide 
hatalı oluşumuz ve bu sebeple başkalarının da seni yanlış anlamasına yol 
açtığımız için özür dileriz.” açıklamasını yaptı. 

2009 Darwin Yılı dolayısıyla açıklama yapan Vatikan, Darwin’in, “Türlerin 
Kökeni” ile ilgili olarak yaptığı araştırmaların, kilisenin inancıyla çelişmediğini 
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açıkladı ve “Evrim Teorisi” hakkında bir konferans yapma kararı aldı…
TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde Darwin’e 

sansür uygulandığı iddiasının doğru olmadığını, önümüzdeki sayılarda, çok kap-
samlı ve özel bir Darwin sayısı yapılacağını söylediler.

Daha önce değindim mi bilmiyorum. Düzenli olarak belki 15 yıldır, 
TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik dergisini zevkle okuyorum. Gözlerim gördü-
ğü sürece okumaya da devam arzusundayım. Ama bugüne kadar sadece 
bir sayısının, o da “Darwin” nedeniyle iptal edilip, gecikmeli olarak yayım-
landığına üzülerek şahit oldum. Yanlış aklımda kalmadıysa, 2009 Mart sa-
yısı olacak. O günlerde bu olayı, ülkemizde bilim açısından “kara gün” ola-
rak değerlendirmiştim. Fitili ateşleyen de ne yazık ki yayım kurulundaki 
bir profesör olmuştu. Ana neden algısı ise, “dinsel sakınca” olarak topluma 
yansımıştı. 

Sizi bilmem ama ben üzülmüş ve utanmıştım doğrusu. İslam âlemi veya 
din önderleri, bilim dünyasınca onaylanan Darwin’in felsefesini ve “Evrim 
Teorisi”ni ne yazık ki hâlâ kabul etmekten çok uzaklar… 

Buyurun size bir “çuvaldız” daha…

19. Yüzyıl Dünya Edebiyatı

Bilimin dışında, Napolyon’un Rusya’ya saldırması sonucunda çıkan sa-
vaşların, İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nin ve bunun oluşturduğu 
işçi zümresinin ağır çalışma şartları ve sorunları, 19. yüzyılda dünya edebi-
yatına, önemli tema kaynakları oluşturmuştur. Bu nedenlerle, günümüz kla-
sik eserleri içinde de yerini alan muhteşem eserler üretilmiştir. Bunların ba-
şını ise, herkesin ortak görüşü olduğunu düşündüğüm ve benim yaşamım-
da çok özel bir yer tutan “Rus edebiyatı” çekmektedir. Özetle bu yüzyılın 
edebiyatçıları ve önemli eserleri ise şunlardır:

Leopoldo Alas (1852-1901): İspanyol romanlarının en güzellerinden biri 
olan “La Regenta”yı (Profesörün Karısı 1948) yazmıştır. 

Hans Christian Andersen (1805-1875): Danimarkalı masal, oyun, roman, 
şiir ve gezi kitapları yazmıştır. En güzel eserleri, “Kibritçi Kız” ve “Çocuk 
Masalları”dır. 

Jane Austen (1775-1817): Bu İngiliz bayan romancının en ünlü eserleri, 
“Gurur ve Önyargı” ve “Mansfield Parkı”dır.
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Honore De Balzac (1799-1850): Zamanımızda da çok iyi tanınan bu dün-
yaca ünlü Fransız yazarın, sevilmiş çok eseri vardır. Bunların en önemli-
leri, “İnsanlık Komedyası”, “Goriot Baba”, “Vadideki Zambak”, “Sönmüş 
Hayaller” ve “Kibar Fahişeler”dir.

Charles Baudelaire (1821-1867): Yüzyılın en ünlü Fransız şairlerinden-
dir. Yazdığı şiirlerden, ünlü Cumhuriyet dönemi şairlerimiz Yahya Kemal 
ve Cahit Sıtkı Tarancı ilham almışlardır. 

Lord Byron (1788-1824): İngiliz şair ve romantizm akımının önde gelen 
ve aynı zamanda işçilere destek olan ihtilalci yazarlardan biridir. En önem-
li eserleri: şiir, “Aylaklık Saatleri”; oyunları, “Gâvur”, “Bir Türk Masalından 
Bir Parça”, “Korsan”, “Manfred”, “Kabil”; roman, “Don Juan” ve birçok gezi 
kitabıdır.

Anton Çehov (1860-1904): Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin 
kurucularındandır. Eserleri; “Alaca Karanlıkta”, “6. Koğuş”; tiyatro eserle-
ri, “Vanya Dayı”, “Üç Kız Kardeş” ve “Vişne Bahçesi”dir. Bunlardan başka, 
Türkçeye de çevrilmiş onlarca eseri vardır.

James Fenimore Cooper (1789-1851): ABD’li yazardır. Dünyanın çeşitli 
yörelerine yaptığı seyahatleri ile ilgili birçok eseri ve askerî içerikli roman-
ları vardır. 

Charles Dickens (1812-1870): Bu, dünyaca ünlü İngiliz yazar, yaşamı 
boyunca, ülkemizde de sevilen birçok popüler eser üretmiştir. Bunlardan 
bazıları; “Bay Pikvik’in Maceraları”, “Oliver Twist”, “Antikacı Dükkânı”, 
“David Copperfield”, “Kasvetli Ev”, “Zor Yıllar”, “İki Şehrin Hikâyesi” ve 
“Büyük Umutlar”dır.

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski (1821-1881): Dünya edebiyatının gelmiş 
geçmiş en ünlü Rus yazarlarından birisidir. Çocukluğu, problemli bir aile 
içinde geçen yazar, Petersburg’daki mühendislik okulundan mezun olur, 
orduda görev alır ve kısa süre sonra istifa ederek yazarlığa başlar. İlk ese-
ri “İnsancıklar” ile tanınmaya başlar ama bir suikasta karıştığı gerekçesiyle 
önce idama mahkûm olur, sonra cezası, Sibirya’ya sürgüne çevrilir. Beş yıl 
sonra özgür bırakılır ve evlenerek Petersburg’a yerleşir. Sonra, ünlü roman-
ları olan; “Ezilenler”, “Ölüler Evinden Anılar”, “Yeraltından Notlar”, “Suç 
ve Ceza”, “Kumarbaz”, “Budala”, “Ebedî Koca”, “Ecinniler”, “Delikanlı”, 
“Bir Yazarın Günlüğü”, “Karamazov Kardeşler” gibi dünya klasiklerini 
üretir. 
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Alexandre Dumas (1802-1870): Fransız roman ve oyun yazarıdır. Eserleri; 
“III. Henry ve Sarayı”, “Napoleon Bonaparte”, “Üç Silahşörler”, “Son 
Şövalye”, “Monte Kristo Kontu”, “Siyah Lale” ve “Anılar”dır.

Gustave Flaubert (1821-1880): Ünlü Fransız realizm ve romantizm yaza-
rıdır. Başlıca eserleri; “Salambo”, “Duygusal Eğitim”, “Madame Bovary” ve 
“Gönül ki Yetişmekte”dir.

Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832): Dünyaca ünlü bu Alman fi-
lozofu, edebiyat ve müzik yapımcısı, politikacı, ressam ve doğabilimcidir. 
Çok yönlü bir kişiliğe sahip olup, her alanda harika yapıtlar üretmiştir. 
Tiyatro alanında sayısız drama ve komedi eseri yazmıştır. Bunlardan bazıla-
rı; “Sevgilinin Keyfi”, “Suça Katılanlar”, “Götter”, “Clavigo”, “Egmont” ve 
“Faust”tur. Ayrıca birçok roman, öykü ve şiir de yazmıştır.

Nikolay Vasilyeviç Gogol (1809-1852): Ünlü Rus roman ve oyun yaza-
rıdır. En çok tanınan eseri “Ölü Canlar”dır. Diğer eserleri ise; “Masallar”, 
“Müfettiş”, “Palto”, “Burun”, ünlü tiyatro sanatçımız Genco Erkal’ın yıllar-
ca oynadığı, “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Portre”, “Eski Zaman Beyleri”, 
“Taras Bulba”, “Fayton” ve “Kumarcılar”dır. 

Victor Hugo (1802-1885): Romantik akıma bağlı, Fransızların en ünlü ya-
zar ve şairlerinin başında kabul edilir. Yazdığı sayısız şiirlerinin yanında, 
tiyatro oyunları yazmıştır. Dünya klasikleri arasına girmiş ünlü romanla-
rı ise; “İzlanda Hanı”, “İdam Mahkûmunun Son Günü”, “Notre Dame’ın 
Kamburu”, “Sefiller”, “Deniz İşçileri” ve “Gülen Adam”dır. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900): Alman filozof, şair ve bestecidir. İsviçre 
Basel Üniversitesi’nde profesör olarak ders vermiş, gerçek bir bağımsız filo-
zoftur. Dinî konularda, Tanrı kavramında ve Hristiyanlık anlayışı konusun-
da radikal çıkışları ve tenkitleri vardır. Çok çeşitli felsefik deneme ve yazılar 
yayımlamıştır.

Edgar Allan Poe (1809-1849): Amerikalı şair, kısa öykü yazarı ve edebi-
yat eleştirmenidir. Amerikan Gotik edebiyatının öncülerinden olup, modern 
anlamda, korku, gerilim ve polisiye türlerinin de yaratıcısıdır. Sayısız şiir ve 
hikâye yazmıştır.

Aleksandr Puşkin (1799-1837): Rus şairi ve Rus edebiyatının kurucu-
su olarak kabul edilir. Baba tarafından Etiyopya kökenli olup, Rusya’da 
iyi eğitim almış “gerçekçi” anlayışla şiirlerini yazmış ve toplum tarafından 
çok sevilmiştir. Hayatını, yaptığı bir silahlı düello sonucunda kaybetmiştir. 
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Bıraktığı eserler; “Ruslan ve Ludmila”, “Kafkas Esiri”, “Dubrovsky”, “Maça 
Kızı”, “Yevgeny Onegin” ve “Yüzbaşının Kızı”dır. 

Lev Tolstoy (1828-1910): Zengin bir ailenin çocuğu olarak Tula şehrin-
de dünyaya gelmiş, dünyaca ün yapmış bir Rus yazarıdır. Varlıklı olması-
na rağmen, fakir Rus köylüsü onu çok üzüyor ve onlara, elinden gelen her 
türlü yardımı yapıyordu. Yerleştiği bir çiftlikte bıkmadan usanmadan yaz-
dı ve dünya şaheserleri üretti. Başlıca eserleri ise; “Savaş ve Barış”, “Anna 
Karenina”, “Diriliş”, “Gençliğim”, “Çocukluk”, “Hacı Murat”, “Ayaklanış”, 
“Sergi Baba”, “Tanrı Bizim İçimizdedir”, “Kazaklar”, “İki Süvari” ve “Efendi 
ile Uşağı”dır. 

Mark Twain (1835-1910): Amerikalı mizah ustası, yazar ve romancıdır. 
“Tom Sawyer’in Maceraları” isimli çocuk romanları ve “Huckleberry Finn’in 
Maceraları” romanı, ABD’de ve sonra dünyada büyük ses getirmiştir.

Jules Verne (1828-1905): Fransız edebiyatının bu büyük yazar ve gezgi-
ni, bilim kurgunun babası olarak bilinir. Yaklaşık altmışa yakın eserinden, 
“Denizler Altında Yirmi Bin Fersah”, “Dünyanın Merkezine Yolculuk” ve 
“Seksen Günde Devriâlem” adlı eserleri, dünya klasikleri içine girmiştir.

Oscar Wilde (1854-1900): İrlandalı oyun yazarı, romancı ve şair olan 
Wilde, eserlerinin yanında, estetik ve anlamlı söz söylemesiyle ün yapmıştır. 
Yazdığı ünlü oyunlarından birkaçı; “Padova Düşesi”, “Lady Windermere’in 
Yelpazesi”, “Ehemmiyetsiz Bir Kadın”, “İdeal Bir Koca” ve “Ciddi Olmanın 
Önemi”dir. 

Emile Zola (1840-1902), Fransa’da natüralizm akımının öncüsü olan bir 
yazardır. Edebiyatın dışındaki şöhreti ise, Fransız ordusunda, Yahudi olma-
sı yüzünden askerî yargının duyarsızlığına kurban giden Yüzbaşı Dreyfus 
için, hükümetin bütün baskılarına karşın, dönemin cumhurbaşkanına yaz-
dığı “İtham Ediyorum” makalesini yayımlayan Emile Zola, Fransa’yı terk 
edip bir süre Londra’da yaşamak zorunda kalmıştır. Mücadelesi sonucun-
da dava yeniden görüşülmüş ve adalet yerini bulmuştur. Ürettiği roman-
lar, dünya klasikleri arasında değişmez yerini almıştır. Eserlerinin en ünlü-
lerinden bazıları; “Nana”, “Meyhane”, “Bir Aşk Sayfası”, “Therese Raquin”, 
“Paris Yıldızı”, “Germinal”, “Gerçek” ve “Toprak”tır. 
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19. Yüzyıl Klasik Batı Müziği

19. yüzyıl, klasik Batı müziğinde de harika bir dönem olmuştur. 
Günümüzde bile dünyanın dört bir yöresinde zevkle dinlenen bu unutul-
maz eserleri yaratan bestecileri, özetle tanımadan geçmek büyük eksiklik 
olur diye düşündüm:

Ludwig Van Beethoven (1770-1827): Alman klasik müzik bestecisi, sen-
foni ve sonatlarıyla ün yapmıştır. 

Hector Berlioz (1803-1869): Fransız bestecisi, yazar ve müzik eleştirmeni-
dir. Sayısız, opera, ilahî müzik ve şarkılar bestelemiştir.

Georges Bizet (1838-1875): Bu ünlü Fransız bestecisi, “Carmen” adlı ope-
rasıyla dünyada ün yapmıştır. Ayrıca birçok orkestra ve klavyeli çalgı eser-
leri mevcuttur.

Johannes Brahms (1833-1897): Ünlü Alman besteci, piyanist ve orkest-
ra şefidir. Birçok orkestra yapıtları, senfonik eserler ve piyano müzikleri 
bestelemiştir.

Frederic Chopin (1810-1849): Kısa yaşamına, noktürnler ve daha birçok 
eser sığdıran bu ünlü besteci Polonyalıdır. 

Franz Liszt (1811-1886): Ünlü Macar müzisyen, besteci, piyanist ve mü-
zik öğretmenidir. 1847’de Osmanlı Padişahı Abdülmecid’e, İstanbul’da bir 
konser vermiştir. 

Felix Mendelssohn (1809-1847):Alman müzisyen, piyanist, besteci ve or-
kestra şefidir. “Bir Yaz Rüyası” gibi birçok klasik besteye imzasını atmıştır. 

Franz Schubert (1797-1828): Bu ünlü Avusturyalı besteci, yaklaşık 
600’ün üzerinde şarkı, 9 senfoni, operalar ve oda müziği piyano parçaları 
bestelemiştir.

Robert Schumann (1810-1856): Alman romantik akımının öncülerinden, 
opera bestecisi ve müzik eleştirmenidir. 

Pyotr İlyiç Çaykovski (184-1893): Romantik Dönem Rus klasik müzik 
bestecisidir. Senfoni, opera, bale, oda müziği, şarkı tarzında unutulmaz 
eserler yaratmış, sadece yaşadığı yüzyıla değil, âdeta tüm zamanların kla-
sik Batı müziğine damgasını vurmuştur. “Kuğu Gölü”, “Uyuyan Güzel”, 
“Fındıkkıran” gibi unutulmaz bale eserleri ve bunların yanında sayısız uver-
türler, piyano konçertoları, oda müzikleri üretmiştir.

Yukarıda bahsedilen ünlü bestecilere ilave olarak; Alexander Borodin 
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(1833-1887), Rus bestecidir. Anton Bruckner (1824-1896), Avusturyalı beste-
cidir. Claude Debussy (1862-1918), 19 ve 20. yüzyılın en ünlü Fransız beste-
cilerinden biridir. Antonin Dvorak (1841-1904), Çek, Geç Romantik Dönem, 
klasik Batı müziği bestecisidir. Gustav Mahler (1860-1911), Avusturyalı bes-
teci ve orkestra şefidir. Niccolo Paganini (1782-1840), ünlü İtalyan bestecisi 
ve keman virtüözüdür. 

Bu yüzyılın sonuna kadar, dünyamız, “spor yarışmaları” konusuna, şart-
ları gereği fazla ilgi duymamıştı. Ama bir Fransız pedagog, tarihçi ve spor-
cu Pierre de Coubertin, 1896 yılında yaptığı organizasyonla, bugün adına 
“Olimpiyatlar” dediğimiz ilk modern spor oyunlarını başlattı. Bundan sonra 
da spor anlayışı dalga dalga tüm dünyaya yayılmaya başladı. 
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16. BÖLÜM 
19. YÜZYIL OSMANLI 

İMPARATORLUĞU (1789-1906)

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıl yapısı, uluslararası üne sahip 
tarihçimiz Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın kaleme aldığı, Osmanlı 

Devleti’nin 700. kuruluş yıl dönümü anısına yedinci baskısı 1999 yılında ya-
pılan ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan “OSMANLI TARİHİ” 
adlı beş ciltlik kitap serisinden alıntılar yaparak özetlenecektir. Yalnız, 
“Yakın Çağ” olarak adlandırılan bu dönem, 100 yılı aşkın bir zaman dilimi-
ni oluşturmaktadır. Yani 1789 Fransız İhtilali döneminde başlayıp, Birinci 
Dünya Savaşı’nın bitişi ve bir yerde Osmanlı Devleti’nin, tarih sahnesini terk 
edişi olan 1918 yılında sona eriyor. 

Bu süre de kendi içinde, önemine uygun başlıklar hâlinde; “III. Selim 
ve Nizam-ı Cedid Dönemi”, “II. Mahmud Düzeni (Islahat)”, “Tanzimat-ı 
Hayriye Dönemi”, “Islahat Fermanı Dönemi”, “I. Meşrutiyet Devri”, 
“II. Abdülhamid’in İstibdat Devri”, “II. Meşrutiyet Devri” ve “I. Dünya 
Savaşı” gibi ana bölümlere ayrılmıştır. 

Şimdi ağırlık noktası “eğitim ve yapısal değişiklikler” olmak üzere bu 
önemli basamakları birlikte tırmanalım. 

YAKIN ÇAĞLARIN BAŞINDA OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’NUN GENEL DURUMU

Örgütler

Osmanlı padişahları, Yakın Çağların başında, hükümdarlığı ve halifeliği, bir aile 
mirası olarak kabul ediyorlardı. Bu, III. Selim’in, 1789’da tahta çıkışını imparatorluk 
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halkına bildirmek için yayımladığı bir fermanın şu satırlarından anlaşılmaktadır: 
“Malumunuz olsun ki Tanrı’nın emriyle, amcam Sultan Abdülhamid Han ha-

yatını tamamlayarak cennete gitmekle, saltanat ve hilafet nöbeti irs (soy) ve istihkak 
(hak) yoluyla bana geçti...” vs. 

Bu satırlara göre, padişahın hak ve yetkileri hudutsuz gibi görünse de gerçekte 
böyle değildir. Yakın Çağların başında padişah, imparatorluğun neredeyse hürriyeti 
en kısıtlı insanıydı. Çünkü hayatını saray geleneklerine, çalışmalarını da şeriat ka-
idelerine ayarlamak zorundadır. Padişahlığa namzet olan, veliaht bulunan şehzade, 
sarayın şimşirlik veya kafes denilen bir yerinde, dışarısı ile bağlantısı olmayan bir 
esir hayatı sürmeye mahkûmdu. Burada veliahdın sözde eğitim ve öğretimi ile uğra-
şılırdı. Fakat gerçekte ne eğitim ne de öğretim, şehzadeyi tahta hazırlayacak değer-
deydi. Veliaht, okuma yazmadan başka biraz edebiyat biraz da müzik öğrenir ve tah-
ta çıkacağı anı sabırsızlıkla beklerdi. Başka memleketlerin anayasalarında kudretsiz, 
otoritesiz ve aklından zoru olan prenslerin tahta çıkamayacakları yolunda hüküm-
ler vardı. Osmanlı örgüt ve geleneklerinde ise böyle bir durum göz önünde bulun-
durulmamıştı. Bu itibarla deli veya sapık bir şehzade tahta çıkmak hakkını kaybet-
mez, tahta çıktıktan sonra, ancak ulemanın (şeyhülislamın) fetvasıyla padişahlıktan 
indirilirdi.

Padişahlık ve halifelik için gerektiği gibi hazırlanmadan tahta çıkan bir veliaht, 
dünyayı ve imparatorluğu tanımak şöyle dursun, çok kere başkenti (İstanbul’u) bile 
doğru dürüst bilmezdi. Padişah, bu eksikliği nedeniyle hükümdarlık ve halifelik yet-
kilerini, kendi fermanıyla atadığı sadrazam ve şeyhülislama devretmek zorunda ka-
lırdı. Sadrazamı vezirler, şeyhülislamı da ulema, kendi aralarından seçerler, padişah 
da görevlendirirdi. Fakat padişah, ister sadrazamı, ister şeyhülislamı veya isterse 
herhangi bir veziri olsun, hatalı gördüğü takdirde, yetkilerini elinden alıp sürgüne 
gönderme, hatta ölüme gönderme yetkisine sahipti.

Millî Eğitim

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda millî eğitim, devletin elinde idi. Devlet, 
İslamlık temellerine dayandığı için, millî eğitim siyasetini yalnız Müslüman halka 
göre düzenlemişti. Müslüman olmayan toplulukların özel eğitim imtiyazları vardı.

Yakın Çağların başında Osmanlı millî eğitimi, imparatorluğun kuruluş zaman-
larındaki şeklini muhafaza etmekte idi. İlköğretim mekteplerde, yükseköğretim med-
reselerde verilmekte idi. Bugünkü manada ortaöğretim veren bir okul yoktu. Bütün 
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şehir ve kasabalarda ilkokullar (sıbyan mektepleri) vardı. Büyük şehirlerde ve ka-
sabaların ise bazılarında, medreseler mevcuttu. Mekteplerde Arap alfabesi öğretil-
dikten sonra Kur’an okumasına başlatılırdı. Çocuklar, manasını hiç anlamadıkları 
Arapça Kur’an’ı çok kere ezberlerlerdi. Mekteplerde din bilgisi, tecvit (Kur’an oku-
ma usulü), ilmihâl de (iman, ahlak gibi öğrenilmesi gereken konular) okutulurdu. 
Bütün bu dersler, çocuğu hayata hazırlamaktan çok, ahirete, Tanrı’nın selametine 
vardırmak gibi bir düşünceyle yapılırdı. Medreselerde çok sıkı bir eğitim verilir, ba-
şarılı olanlar danişment, mülazım ve müderrislik (profesör) unvanı alır, başarıları 
devam ederse mollalıklara, kadılıklara, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine ve niha-
yet şeyhülislamlığa kadar yükselebilirlerdi. 

Bu uzun ve çetin öğretim tamamen ferdiyetçiydi. İslam dini, normal bir inanç 
sistemi olmasına ve bir dünya düzeni değeri taşımasına rağmen, İslam eğitimi, ta-
biat ve cemiyet olaylarını çözmeyi hedef tutmaktan çok, kişinin iç âlemini, din ve 
edebiyat bilgileriyle süslemekteydi. Öğretim konuları olaylar olacak yerde, mücerret 
(soyut) bilimlerin hipotezleriydi. Sözün kısası, Yakın Çağların başında medrese öğ-
retimi, yükseköğretim olmaktan çok uzaktı. Medreseden yetişen ve “ulema” adını ta-
şıyan Osmanlı bilginleri, Aristo devrini bir saman çöpü bile geçememiş durumday-
dılar. Osmanlı uleması, devletin şeriat ve adalet işlerini görmek için yetiştirilmek-
teydi. Bu işlerin görülmesinde artık yalnız doğru olmak yetmiyordu; bilgili olmak da 
lazımdı. Hâlbuki ulema, gerçek bilginin cahiliydi. Medresenin içinden ve dışından 
yetişmiş yüksek ve hamiyetli bilginler de vardı ama bunların sayısı o kadar azdı ki 
imparatorluğu, içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmaya yetmiyordu.

 Yeni düzen çalışmalarının yetersizliği

16. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla, yani Yakın Çağlara gelinceye kadar 
Osmanlı örgütlerinde artan düzensizlik, Osmanlı aydınlarında, bu düzensizliğin se-
beplerini aramak ve önleyici tedbirleri ortaya koymak hususunda hiçbir bilimsel gay-
ret yaratmamıştır. Osmanlı âlimleri, Avrupa Devletlerinin ilerleyişinde, Rönesans 
ve reform hareketleriyle gelişmiş olan örgütlerinin oynadığı rolü görmedikleri gibi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemesinde, Osmanlı örgütlerinin bozulma derece-
sini de düşünemediler. Onlar, bu dünyadan çok, öteki dünyanın ipe sapa gelmez 
bilgileriyle dolu oldukları için, müspet bir kafa ile olayları inceleyecek yerde, yalan 
yanlış tefsirlerle, devletin gerilemesini anlatmak istediler. Bu sebepledir ki Osmanlı 
İmparatorluğu’nun gerileme sebepleri anlaşılamamış ve düzensizliği ortadan kaldır-
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mak yolunda sözlü veya yazılı hiçbir fikir akımı yaratılamamıştır. 
Ulema, yüzyıllarca imparatorluğun temasta bulunduğu Batılıların daima kâ-

fir olduklarından, medeniyetlerinin küfür sayıldığından dem vurarak, imparator-
luğun İslam kamuoyunu, Batılı olan her şeye düşman kılmıştır. Böyle bir durum-
da, herhangi bir ıslahat (yenilik) çalışmasının halktan veyahut halkın herhangi 
bir sınıfından çıkmasının mümkün olmayacağı meydandadır. Şu hâlde, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ıslahat, klasik olmuş bir deyimle; ancak yukarıdan aşağı olabi-
lirdi. Gerçekte de öyle olmuştur. Islahat ya açık düşünceli padişahlar tarafından ve-
yahut böyle padişahların himayesini kazanmış hamiyetli vezirler tarafından yapıl-
mıştır. 18. yüzyıldan önce Genç Osman (1622), IV. Murad (1631-1640) ve Köprülü 
ailesinden gelen bütün vezirlerin ıslahat yaptıkları, Genç Osman hariç (ki katledil-
miştir) kısmen başarılı oldukları bilinmektedir. Ama yapılmak istenen bu yenilikler, 
köklü değişimleri içermediği, bozulan düzeni, kuvvete dayanarak tekrar düzeltmek 
amacı taşıdığı için, arzu edilen başarıyı sağlayamamıştır. 

Yakın Çağların başında, 1789’da Osmanlı tahtına geçen III. Selim, ıslahat ça-
lışmalarındaki bu yetersizliği “Nizam-ı Cedid” (Yeni Düzen) ile tamamlamak 
istemiştir.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt 1. Bölüm, Yakın Çağların 

Başında Genel Durum

NİZAM-I CEDİD DEVRİ (YENİ DÜZEN) 1789-1807

Padişah III. Selim’in, ıslahat hakkında düşünceleri

Islahat (yenilik) düşüncesi, III. Selim için bir baba mirasıydı. Babası III. Mustafa, 
Osmanlı-Rus Harbi’nin sonlarına doğru ölünce, amcası I. Abdülhamid tahta, Selim 
de veliahtlığa geçti. Sarayın kafes adı verilen dairesinde Selim, ıslahat fikirlerini ol-
gunlaştırmakla geçirdi. Amcası I. Abdülhamid, tahta geçtiğinde yaşlıydı. Ondan 
böyle bir yenilik hareketini de beklemiyordu. 

Selim, Avrupa’nın ileriliğine ve üstünlüğüne inanıyordu. Bilimsel açıdan incele-
mek amacıyla, Fransız elçisiyle ilişki kurarak, güvendiği adamlarından İshak Bey’i, 
“Avrupa Devletlerinin birbirleriyle geçimleri; kara ve deniz harplerine dair yeni 
metotlar; ticarethaneler, atölyeler, tersaneler vs. hakkında bilgi” almak amacıyla, 
yazdığı mektupları, Fransa kralına iletmesi için Paris’e gönderdi. Bu mektuplaşma, 
onun henüz ham durumda olan ıslahat düşüncelerinin olgunlaşmasına çok yaradı. 
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Amcası Sultan I. Abdülhamid öldüğü vakit, 1789’da onun yerine tahta çıktığında, 
hemen “Nizam-ı Cedid” ıslahatına girişti. 

“Nizam-ı Cedid”in tarifi ve planı

III. Selim devrinin başlarında, Viyana’ya olağanüstü elçi olarak gönderilen 
Ebubekir Ratıb Efendi, Avusturya’nın örgütleri ve siyaseti hakkında yazmış ol-
duğu bir yazmada, Avusturya’da mevcut idare düzenini, “Nizam-ı Cedid” diye gös-
termektedir. III. Selim’in ismiyle beraber olarak kullanılan “Nizam-ı Cedid”, şimdi-
ye kadar, dar ve geniş manada olmak üzere iki şekilde tarif edilmiştir:

Dar manada Nizam-ı Cedid; III. Selim devrinde Avrupa usulünde ye-
tiştirilmek istenilen talimli askeri anlatır.

Geniş manada Nizam-ı Cedid ise; III. Selim’in, yeniçerileri kaldırmak, 
ulemanın nüfuzunu kırmak, Osmanlı Devleti’ni, Avrupa’nın ilim, sanat, 
ticaret ve medeniyette yaptığı ilerlemelere ortak yapmak için giriştiği ye-
nilik hareketlerinin bütünüdür.

Bu tariflerden ikincisinin daha doğru olduğu, Nizam-ı Cedid hakkında bundan 
sonra verilecek bilgilerden de anlaşılacaktır. Aynı dönemde Rusya’nın başına geçen 
Petro, ülkesinin Batı gibi Hristiyan olması nedeniyle, Rusya’yı çağa uydurmak adı-
na yaptığı reformlarda büyük dirençle karşılaşmamış ve başarılı olmuştur. 

Hâlbuki Osmanlı Devleti, örgütleri ve düşünce yapısıyla Batı’nın Hristiyan me-
deniyetinden tamamen farklıydı. Üstelik Yakın Çağlar tarihinde bu medeniyet, belli 
başlı önder devletlerle yaptığı çarpışmalarda üstün gelerek, şan ve şevket burcundan 
geçmiş bulunuyordu. Bu bakımdan, Osmanlı İmparatorluğu’nun, İslam kuralları-
nı bırakarak Hristiyan Avrupa’nın kurallarını benimsemesi çok güç bir işti. İşlerin 
zorluğu, geçmişte kurbanlar verilmesinden de belliydi. III. Selim, Nizam-ı Cedid’i 
programlarken, bu tehlikeyi göz ardı etmedi. Islahatın selametini sağlamak için, onu 
bir şahsın değil, devletin malı yapmak istedi. Bunun için de emrinde bulunan çe-
şitli mevki ve görüşlerdeki 22 devlet adamından, konu ile ilgili görüşlerini yazılı 
aldı. Bu kurulun yirmisi Müslüman Türk (belli başlıları Sadrazam Koca Yusuf 
Paşa, Südurdan Veli Efendizade Emin, Defterdar Şerif Efendi, Tatarcık 
Abdullah Efendi, Çavuşbaşı Efendi…), diğer ikisi ise Osmanlı hizmetinde bu-
lunan Avrupalı Hristiyandı (Türk ordusunda hizmet gören Bertrant adında 
bir subay ve İsveç Elçiliği memurlarından D’Ohsson).
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Avusturya ile savaş henüz bitmiş, Rusya ile ise, barış görüşmeleri devam ediyor-
du. Komisyona göre, öncelikle ordunun ve askerin durumunun ıslaha ihtiyacı vardı 
ama bu ıslahat nasıl yapılmalıydı? Bu görüş üzerine bir birliktelik oluşturulamamış 
ama üç görüş, Padişah’a tavsiye edilmişti. Bunlar:

1- Yeniçeri Ocağı ve diğer asker ocakları, Kanuni Sultan Süleyman devrindeki 
kanunnamelerine göre düzenlenmelidir.

2- Yeniçeri Ocağı ile diğer ocaklara, Kanuni Sultan Süleyman kanunnameleri 
icaplarındandır diyerek, Frenk (Batı) eğitim usulleri ve silahları kabul ettirilmelidir.

3- Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması veya ıslah edilmesi mümkün olamayacağın-
dan, bu ocak bir kenara bırakılarak yanında Frenk esaslarına göre yeni bir ordu 
kurulmalıdır.

Birinci ve ikinci yolu önerenler muhafazacı, üçüncü yolu önerenler ise devrim-
ciydiler. Her üç görüş de enine boyuna detaylarıyla tartışıldı. 

Sonunda, Padişah III. Selim; yeniçeri ve diğer asker ocaklarının, içinde bulundu-
ğu şartlarda ıslahının yapılması fakat bunun yeterli olamayacağı, bunların dışında 
yeni bir ordu daha kurulması görüşünü, yani devrimci grubun önerisi olan üçün-
cü yolu, köklü çözüm olarak uygun gördü. Bu düşünceyi iyice benimsemiş gençler-
den, bir ıslahat ekibi kurdu. Ekibin başına da Esseyid İbrahim Efendi’yi geçirdi. 
Padişah ve İbrahim Efendi, ıslahat yolunda gerekirse canlarını bile feda edeceklerine 
dair yemin ettiler. 

Bundan sonra, ilk etapta 1600 kişi, sonunda 13.000 kişiden oluşması planlanan 
Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) ordusunun 72 maddelik kuruluş programı, diğer adıy-
la, kanunu hazırlandı. 

Askerlik alanında yenilik ise, şu belli başlı maddelerde yapıldı:
1- Mevcut asker ocaklarının düzenlenmesi
2- Avrupa usulünde yeni bir ordu kurulması (Nizam-ı Cedid askeri)
3- Savaş teknik müesseselerinin düzenlenmesi

Mevcut asker ocaklarının düzenlenmesi

Yeniçeri Ocağı için, haftada birkaç gün eğitim ve öğretim mecburiyeti konuldu. 
Kumbaracı, Lağımcı, Arabacı ve Topçu Ocakları için yeni kanunnameler kaleme 
alındı. Ocaklara rica, şefaat ve iltimas ile er alınmayacak, erler evlenemeyecek, er-
lerin ve subayların terfilerine, sanatlarında gösterdikleri bilgi ve kabiliyet esas teş-
kil edilecek, bunun için de hendese ve ateş sanatı bilgisi ile savaş eğitim ve öğretimi, 
kendileri için mecburi olacaktı.
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Avrupa usulünde yeni bir ordu kurulması

“Nizam-ı Cedid askeri”: Avusturya ve Rusya ile barış imzalandıktan sonra, 
Sadrazam Koca Yusuf Paşa, orduy-ı hümayun ile İstanbul’a döndüğün-
de, beraberinde birkaç Avrupalı subay getirmişti. Bu subaylar, Levend 
Çiftliği’nde az sayıda ere askerlik öğretmeye memur edildiler. Böylece eği-
timli askerin çekirdeği oluşturuldu. Ardından, bu konuyla ilgilenmesi için “Talimli 
Asker Nezareti” (Bakanlığı) kuruldu. Padişah, “Nizam-ı Cedid”in, başlı başına bir 
askerî ocak olmasını ve buna, yeniçerilerden genç olanların girmesini istedi ama ye-
niçeriler, bunu reddettiler. Devlet adamları, Yeniçeri Ocağı’nın dışında bağımsız 
bir asker ocağının kurulmasını çok tehlikeli buldular. Yeniçerilerin, kıskançlık se-
bebiyle isyan ederek bütün planları altüst etmeleri ihtimali vardı. Bu sorunlar üze-
rine “Nizam-ı Cedid”, Bostancı Ocağı’na bağlı, Bostancı Tüfenkçisi Ocağı şeklin-
de kuruldu. Devlet, halkın bilinçlenmesi için, yeni kurulan ordunun, Ruslara kar-
şı İstanbul’un savunmasında yararlı olacağı şeklinde propaganda yapmaya başladı. 
Padişah, Nizam-ı Cedid askerinin yetiştirilmesi ile çok yakından ilgilendi.

Savaş teknik müesseselerinin düzenlenmesi

“Nizam-ı Cedid” ordusunun yetiştirilmesine paralel olarak tophane, tersane ve 
mühendishanenin düzenlenmesine girişildi. Tophane’ye, yalnız para almak için, 
elinden iş gelmez, bilgisiz insanlar doldurulmuştu. Çıkartılan yeni bir kanunla di-
siplin sağlandı, İsveç, İngiltere ve en çok da Fransa’dan dökümcüler ve bilgi-
li ustalar getirtildi. Ocaklar ıslah edildi. Top dökümünde Fransız toplarının çapla-
rı kabul edildi. Tophaneye nizam verilirken baruthane de düzene sokuldu. Düzenden 
önce İstanbul, Selanik ve Gelibolu baruthaneleri acınacak hâldeydi. Bu iş için ayrı-
lan para, kapanın elinde kalıyordu. Elde edilen barut, şenlik toplarına bile yetişmeye-
cek kadar azdı. Devlet, harplerde muhtaç olduğu barutu, İngiltere ve Hollanda’dan 
satın almak zorunda kalıyordu. III. Selim, bu baruthaneleri ıslah ettirdikten başka, 
yenilerini de açtırdı. Yeni aletler getirtildi. Barut üretiminde hayvan kuvveti yerine 
su kuvvetine geçildi. Az zamanda kaliteli barut imaline muvaffak olundu.

III. Selim, tahta geçtiğinde, donanmayı da perişan hâlde buldu. Tersanelerin 
çoğu çalışmıyordu. Gemi yapımı çok düşmüştü. Mevcut gemiler de işe yaramıyor-
du. Mevcut kaptanlar, geçerli harp tekniklerini bilmiyor, gemilerde usta leventlerin 
yerine işsiz güçsüz, yeteneksiz kişiler çalıştırılıyordu. Sözün kısası, Osmanlı deniz-
ciliğinde düzensizlik, hırsızlık, cehalet, hamiyetsizlik diz boyunu aşmıştı.
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Donanma ve tersane

III. Selim, donanmayı düzene koyma görevini, Başçuhadarı Küçük Hüseyin 
Paşa’ya verdi. Paşa, denizcilik işlerini bir kanunnameye bağladı. Kaptanlar sınav-
dan geçirildi, ehliyetsizler atıldı, deniz erleri için, muayene ile alınma ve öğretim 
ile yetiştirilme metodu kabul edildi. Fransa ve İsveç’ten mühendisler getirtil-
di. Tamamen veya kısmen çalışmaz durumda olan 15 tersane faaliyete geçirildi, bu 
tersanelerde 45 parça gemi yapıldı. Sözün kısası, Selim devrinin sonlarına doğru 
Türk donanması, 27 büyük savaş gemisiyle, 27 fregattan kurulmakta idi. General 
Sebastiyani’ye göre bu filo, Avrupa filolarının en güzellerindendi.

Eğitim ve öğretim: Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim ve öğretimin önderi, 
medreseydi. 18. yüzyılda medrese de Yeniçeri Ocağı gibi çürümüş bir durumdaydı. 
Bu çürüklük o dereceyi bulmuştu ki onu Yakın Çağların bilimine ve bilim gereçleri-
ne yetecek bir hâle getirmek mümkün değildi. III. Selim ve yeni düzenin gerekli ol-
duğuna inanmış olan ekibi, askerlik alanındaki yenilikler için almış oldukları meto-
du, eğitim ve öğretim için de yürüttüler. Yani medreseyi kendi hâline bıraktılar ama 
ordu gereçlerini karşılamak üzere yeni bir teknik öğretim kurmaya çalıştılar. 

III. Selim, kendisinden önce 1773’te kurulan Mühendishane-i Bahri-i 
Hümayun’dan (Deniz Okulu) sonra, 1792 yılında Kumbarahane (zamanın 
bir tur havan topu) ile 1794 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u 
(Topçu Okulu) kurdu. 

Siz de katılır mısınız bilmem ama bana göre, bahsi geçen bu üç okulun 
kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu eğitim tarihinde devrim niteliğindeki ge-
lişmelerin başlangıcını oluşturmuştur.

Bu okulların kurulmasında, yabancı uzmanlardan geniş ölçüde faydalanıldı. 
Fransa, İsveç, İngiltere ve daha başka Avrupa ülkelerinden mühendis, deniz mü-
hendisi, ustabaşı ve ustalar getirtildi. Padişahın da Fransa’ya özel ilgisi nedeniyle 
Topçu Okulu’nda Fransızca, mecburi yabancı dil olarak okutulmaya başlandı. Aynı 
okul için 400 ciltlik bir kütüphane kuruldu. Bu devirde Avrupa’ya eğitim için 
öğrenci gönderilmediyse de Osmanlı elçilik memurlarına, görev yaptıkları ülkenin 
dilini öğrenmeleri ve o ülke hakkında geniş raporlar hazırlayıp İstanbul’a gönderme-
leri konusunda sıkı talimatlar verildi. 
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Yayım

Padişah, ordu ve donanmanın işine yarayacak önemli kitapların Türkçeye çevril-
mesi ve bastırılmasına önem verdi. Bunun için de ilk olarak, çalışmaları duraklamış 
olan Müteferrika matbaasını düzene koydu. Bu matbaada yeniden birçok kitap ba-
sılmaya başlandı.

Bunlardan başka, devlet hazinesi tekrar ele alınarak, gereksiz giderler azaltılıp, 
gelirlerin artırılmasına çalışıldı. Ekonomi ve ticarette Avrupa Devletleri örnek alı-
narak yeniliklere gidildi. Özellikle yurt dışından getirilen pahalı kumaşlar yerine, 
İstanbul ve Ankara’da üretilen kumaşlar tercih edilir oldu. Siyaset ve diplomasi ala-
nında da Avrupa usulleri kullanılarak yenilikler yapılmaya başlandı.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 2. Bölüm, Nizam-ı Cedid 

Devri

İRTİCA (GERİLEME)

III. Selim’in Tahttan İndirilmesi ve                                                
IV. Mustafa’nın Padişahlığı

Nizam-ı Cedid programının yürütülmesi için, kuvvetli bir ıslahatçı ekibin varlı-
ğı, aydın sınıfın bu yenilik hareketini kabul etmesi ve imparatorlukta bir barış devri-
nin inşa edilmesi gerekliydi. Ama ne yazık ki III. Selim devrinde, bu durumun hiç-
bir şekilde oluşturulamadığı görülmektedir. “Nizam-ı Cedid” ekibi, gereği gibi ku-
rulamamış ve yenileşme taraftarı olan büyük devlet adamlarının sayısı birkaç kişiyi 
geçmemişti. Halkın büyük bir bölümü cahilliğine rağmen, padişahının önderliğinde 
yapılan bu yeniliğin, ülkesine hayırlı olacağını düşünüyordu ama ulemanın büyük 
bir kısmı ise, Nizam-ı Cedid’e açıkça düşmandı. 

Böylece, aydınlar arasında artık devrimci ve muhafazacı iki zümre belirmiş olu-
yordu. Devrimciler, Avrupa’ya hayranlık duyarak destekliyor, muhafazacılar ise 
düşmanlık besleyerek, bu hareketi küfür sayıyorlardı. 

Paris Elçisi Halet Efendi’nin, Paris’ten gönderdiği mektuplardan alınan şu 
satırlar, Avrupa’ya bakış açısını, tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermekteydi:

“Bir gün evvel şu kâfiristandan hayır ile dönüşüm için dualarınızı niyaz 
ederim. Zira Paris’e kadar geldik. Halkın nakil ve methettiği Frengistan’ı 
bile göremedik. O tuhaf şeyler ve o akıllı Frenkler, hangi Avrupa’dadır 
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bilemem. Frengistan’ı her kim size över, methederse ona, ‘sen Avrupa’ya 
gittin mi?’ diye sorun. Evet, gittim, beğendim, derse Frenklerin taraftarı 
ve casusudur. Hayır, gitmedim duyduklarımdan bilirim, derse ya eşektir 
Frenklerin yazdıklarını dinler yahut gayret-i diniyesinden uzak, tamamen 
Frenkleri metheder.”

Bu satırlar, muhafazacı zümrenin, Avrupa fikir ve usullerinden ne kadar kork-
tuğunu belirtmeye yeterlidir. Bu kesim, şeriatı alet ederek halkı, Avrupa’dan alınan 
yöntemlere düşman yapmayı başarmıştır. 

“Nizam-ı Cedid” destekçilerinin dış siyasette uğradıkları başarısızlıklar da on-
ların ve yaptıkları yeniliklerin kredisini düşürdü. Hele Rusya gibi yüzyıllarca din 
ve devlet düşmanı bilinen bir komşu ile barış antlaşması yapılması, halk üzerinde 
olumsuz etki yaptı. İmparatorlukta çeşitli yörelerde meydana gelen iç karışıklıklar 
da tepkiyi yükseltti. Ulema, menfaatten başka bir şey düşünemeyecek kadar alçak ve 
ahlaksız hâle geldiğinden, imparatorluğun bütün fenalıklarına sebep olarak Nizam-ı 
Cedid’i gösteriyordu. Camilerde ise vaizler, halka şöyle söylüyorlardı:

“Askere setre pantolon giydirip imanına halel getiren, önlerine mual-
lim diye Frenkleri düşüren padişaha, elbette Allah tevfikini (başarılı kıl-
mayı) çok görür. Hadimülharemeyn (İslam halifelerine verilen bir san) 
unvanına liyakati olmadığını bu suretle meydana çıkarır.”

Avrupalı devletler de Osmanlı’yı tarafına çekmek için, “yeniçeri kaldırılacak, 
yerine Nizam-ı Cedid geçirilecek” gibi çeşitli yalan propagandalar üretiyorlardı. 
Islahata düşman vezirler arasında Tayyar Paşa’nın çalışmaları çok zararlı oldu. 
Paşa, İstanbul’da ve Anadolu’da halkı ve yeniçerileri ayaklandırmak için, padişah 
aleyhinde, “şeriat elden gidiyor” vs. gibi demediğini bırakmıyordu. Bu propa-
gandaların etkisi, en çok yeniçeriler arasında görüldü. O hâle geldi ki onlardan bi-
rine şaka kabilinden, “Nizam-ı Cedid olur musunuz?” dendiğinde, o da “haşa, 
Moskof olurum da Nizam-ı Cedid olmam” demiş. Yani durum bu kadar va-
himdi. Fırsat kollanıyordu…

Nizam-ı Cedid Düşmanlarının Harekete Geçmesi: 
“Edirne Vakası”

Nizam-ı Cedid, evvela İstanbul’da ve Anadolu’da kurulmuş, ilk defa olarak da 
Mısır Seferi sırasında Cezzar Ahmed Paşa komutasında Akka önünde Fransa 
İmparatoru Napolyon’a karşı başarılar kazandığı görülmüştü. 
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Mısır Seferi’nden sonra, Rumeli’de dağlı eşkıyası hareketlerinin genişlemesi, 
Sırp isyanlarının gelişmesi, Fransızların Raguza’ya (Adriyatik’te Balkan sahilin-
de bir ülke) yerleşmeleri, Rusya ile tekrar harp ihtimalinin belirmesi, hükümetin, bu 
başarılı yeni ordu Nizam-ı Cedid’i, Rumeli’ye geçirme kararını vermesini sağladı. 

Yeni düzeni sözde destekleyen ama gerçekte karşı olan Sadrazam İsmail Paşa, 
Nizam-ı Cedid askerinin Rumeli’ye geçişini el altından bölge âyanlarına, “Kadı 
Abdurrahman Paşa, cümlenizi kılıçtan geçirmeye geliyor” diye haber gön-
derdi. Bunun üzerine Nizam-ı Cedid’in Edirne’de kurulacağını bildiren padişah fer-
manını Tekirdağ’da okuyan hâkim, yeniçeriler tarafından anında katledildi. Böylece, 
çıkacak olan iç savaşın fitili de ateşlenmiş oldu. Silivri ve Çorlu ahalisi, Edirne üze-
rine harekete geçen Kadı Abdurrahman Paşa ordusuna mukavemet ettiler. Düşman 
ordularının hudut boylarında yığıldığı, İngilizlerin Boğazlardan gemi geçirerek 
İstanbul’u yakmakla tehditler savurduğu bir sırada, böyle bir iç savaşın başlaması-
nı, Padişah III. Selim, uygun göremezdi; Paşa’ya, ordunun İstanbul’a geri dönmesi-
ni emretti (1806). İşte bu olay, Nizam-ı Cedid düşmanlarının şımarmasına ve neti-
cede Boğaz yamaklarının isyanına sebep oldu.

Boğaz Yamaklarının İsyanı (1807)

Edirne Vakası’ndan sonra Sadrazamlığa, Yeniçeri Ağası Hilmi Paşa, 
Şeyhülislamlığa da Rumeli Kazaskeri Topal Ataullah Efendi getiril-
di. Sadrazam, ordu ile harp alanına hareket edince, Köse Musa Paşa, Sadaret 
Kaymakamı oldu. Şeyhülislam ve Sadaret Kaymakamı, kendilerini Padişah’a, yeni-
lik taraftarı gibi tanıtmışlardı ama gerçekte muhafazacı fikirde idiler ve kafeste bulu-
nan Şehzade Mustafa ile onu, Selim’in yerine geçirmek için irtibat hâlindeydiler. 
Ordunun İstanbul dışında olduğundan istifade eden bu iki zat, yeniçeriler ve ulema 
ile anlaşarak Nizam-ı Cedid’i ortadan kaldırmaya karar verdiler. İlk olarak İstanbul 
Boğazı’nı, bir Rus tehlikesine karşı korumakla görevli olan Boğaz yamakları kışkırtı-
larak ayaklandırıldı. Başlarına, içlerinden Kabakçı Mustafa’yı geçirdiler.

Kabakçı Mustafa İsyanı ve Selim’in Tahttan İndirilmesi

Kabakçı Mustafa, asilerin programını, adamlarıyla İstanbul’un her tarafına yay-
dı. Halka şöyle sesleniliyordu:

“Ey ahali, meramımız, Nizam-ı Cedid belasını kaldırmaktır. Başka niyetimiz 
yoktur. Müslüman olanlar, kendilerini ocaklı bilenler, bizle beraber olsunlar.”
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Nizam-ı Cedid düşmanları, Kabakçı Mustafa’nın yanına koşarken, meydana ge-
len ayaklanmayı da Sadaret Kaymakamı, Padişah’a basit ve üstesinden gelinebilecek 
bir olay gibi gösterdi. Mustafa Paşa bundan başka, Nizam-ı Cedid askerlerinin kışla-
larından çıkmamalarını emretti. Asilere karşı koymaya hazırlanan Topçu Ocağı’na 
da şu haberi gönderdi: “Karşı gelmesünler, bu iş cümle ittifakiyledir.”

Etmeydanı’nda toplanan asiler, bu işte Padişah’ı yanıltan 11 kişinin, kendilerine 
teslim edilmesini, yoksa saraya yürüyeceklerini tehditle bildirdiler. III. Selim, soru-
nu en az zararla çözebileceğini zannederek, asilerin taleplerini kabul etti. Asiler, lis-
tedeki 11 kişiyi işkencelerle öldürdüler. Ardından da Şeyhülislam’ı çağırıp, “Sultan 
Selim’in saltanatta istiklali yoktur. Hükümeti birtakım zalimlerin eline verdi. 
Kendisi zevküsefa ile meşgul. Devlete getirdikleri de fukaraya ve reayaya zulüm 
yapıyorlar; böyle bir padişahın hilafeti sahih midir?” dediklerinde, Şeyhülislam 
Ataullah Efendi, “değildir” cevabını verdi ve “hal” fetvasını yazdı. Bu andan iti-
baren asiler, “Sultan Selim’i istemiyoruz, Sultan Mustafa Efendimizi istiyoruz!” 
diye bağrışmaya başladılar. 

Sonunda Selim tahttan indirilerek saraya hapsolundu ve yerine cahil, saf ve im-
paratorluğun genel durumundan habersiz IV. Mustafa tahta geçirildi. Nizam-ı 
Cedid teşkilatı derhâl kaldırılarak, ardından, isyanı başarıyla sonuçlandıran asilere, 
devletin üst kademelerinde görevler verildi (1808).*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 3. Bölüm, İrtica (Gerileme)

BAYRAKTAR VE II. MAHMUD (1808-1839)

Bayraktar (Alemdar) Mustafa Paşa (Rusçuk Âyanı)

Bayraktar Mustafa Ağa, şimdiki Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde doğmuştu. 
Yeniçeriydi. 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi’nde bölüğünün bayrağını taşıdığı için, 
Bayraktar Mustafa diye ün almıştır. 1806’da Ruslara karşı kazandığı başarıları üze-
rine kendisine vezirlik verildi. Bayraktar, okuma yazma bilmemesine rağmen, açık 
fikirliydi. Düşmanlarla devamlı temasları neticesinde imparatorlukta ıslahatın ge-
rekli olduğuna kesin olarak inanmıştı. Bu nedenle, III. Selim’in “Nizam-ı Cedid”ini 
açık gönül ile kabul ediyor ve lütuflarından dolayı Padişah’a minnet duyuyordu. 

III. Selim’in tahttan indirilmesinden sonra, İstanbul’dan ve ordudan kaçarak yanı-
na gelen, yenilik taraftarı olan Galip, Refik, Ramiz, Behiç ve Tahsin Efendileri 
himayesine aldı. Tarihte “Rusçuk Yâranı” diye geçen bu altı kişi, III. Selim’i tekrar 
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tahta çıkarmak için çalışmaya karar verdiler. Bayraktar sadrazamın ve Padişah IV. 
Mustafa’nın güvenlerini kazanmak için, ekibinden Refik Efendi’yi İstanbul’a, Behiç 
Efendi’yi de Edirne’ye gönderdi. Amacının sadece Şeyhülislam Ataullah Efendi ile 
Kabakçı Mustafa’yı cezalandırmak olduğunu, başka bir niyeti olmadığını söylüyor-
du. Yakın zamanda Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa, Kaptanıderya Seyyit Ali 
Paşa ve bazı vezirler, Bayraktar Mustafa Paşa’nın safında yer aldılar.

Bayraktar’ın müdahalesi ve Sultan Mustafa’nın tahttan 
indirilmesi

Ordu, Edirne’den İstanbul’a dönerken, Bayraktar Mustafa Paşa da 16.000 
sadık askeriyle, sadrazama yoldaşlık etti. Bu kuvvetler daha İstanbul’a girme-
den Pınarhisar Âyanı (yetkilisi) Hacı Ali Ağa, sadrazam ve Bayraktar’ın emriyle 
İstanbul’a gelerek Boğaz Nazırlığı (bakanlığı) yapmakta olan Kabakçı Mustafa’nın 
kafasını kesip Bayraktar’a yolladı. Bu suretle, Bayraktar’a karşı bir mukavemet ha-
reketi önlenmiş oldu.

Kabakçı’nın idamı, Boğaz yamakları, İstanbul yeniçerileri ve hatta saray erkâ-
nı arasında büyük telaş uyandırdı. Padişah IV. Mustafa, ilkin mukavemete karar 
vermişken vazgeçti ve orduy-ı hümayun ile gelen sancak-ı şerifi teslim almak için 
Davutpaşa’ya gitti. Orada sadrazam ve Bayraktar, ayak öptüler. Bundan sonra 
ordu ve Bayraktar askerleri birlikte İstanbul’a girdiler. İstanbul’da herkes sinmiş-
ti. Zorbalar birer birer yakalanarak öldürülmeye, fesatçı ulema sürülmeye başlan-
dı. Sadrazam, Bayraktar’ın çalışmalarından memnun fakat gittikçe artan nüfuzun-
dan şikâyetçi idi. Artık İstanbul’u terk etmesi gerektiği yolunda kendisine telkin-
lerde bulundu. Bayraktar, bunun üzerine harekete geçti. Bir sabah 15.000 kişi ile 
Babıâli’yi (hükümeti) bastı. Mührü, sadrazamdan aldı, Şeyhülislam Arapzade 
Arif Efendi’ye: 

“Ulema rical-i devlet ve Rumeli ağaları ve Anadolu hanedanları, Sultan Selim 
Efendimiz’in cülusunu (tahta geçirilmesini) istiyorlar; bunu Mustafa’ya haber ver.” 
dedi. Sultan Mustafa, tahtta çekilmek istemedi. Bayraktar bunun üzerine, kuvvet 
kullanmaya karar verdi ve saray kapısının kırılmasına başlandı. Bu sırada Sultan 
Mustafa, tahtta rakipsiz kalmak için, III. Selim ile Şehzade Mahmud’un öldürül-
mesini emretti. Selim, kaldığı odada yakalanarak katledildi ama Şehzade Mahmud, 
fedakâr hizmetkârları tarafından katillerin elinden, sarayın damına kaçırılarak kur-
tarıldı. Damdan indirilerek tahta çıkarıldı ve padişah ilan edildi (1808). Bayraktar, 
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ulema, devlet ricali ve ocak ağaları, biat ettiler. 
Bayraktar, II. Mahmud’a tahtı, Mahmud da Bayraktar’a sadaret mührünü, yani 

sadrazamlığı verdi. İrtica devri, bu suretle son bulmuş oldu.*
Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 3. Bölüm, İrtica (Gerileme)/

Bayraktar’ın Müdahalesi ve Sultan IV. Mustafa’nın Tahttan İndirilmesi

Buraya kadar anlatılanların özünü “Nizam-ı Cedid”, yani “Yeni Düzen”in 
kurulma ve yok edilme olayları teşkil etmiş, anılan zaman diliminde Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yapısal tüm boyutları özetlenmiştir. Osmanlı’nın düş-
manları olan Avrupa Devletleri ve Rusya’nın teknolojik gelişimleri nedeniy-
le duyulan rahatsızlığın, imparatorluğun başı, bir yerde sahibi Padişah III. 
Selim tarafından hissedilmesi, gerçekten hem çok ilginç hem de takdire şa-
yandır. Ama buna rağmen; yeniçeri ordusunun çıkarları ve ulemanın dinî 
taassubu, neredeyse devrim niteliğinde denilebilecek olan bu önemli yeni-
leşme hareketini, ne yazık ki etkisiz hâle getirmiştir. 

Bayraktar Mustafa Paşa’nın İdaresi

Bayraktar, sadrazam olur olmaz, III. Selim trajedisini hazırlayanları, IV. 
Mustafa’nın gözdelerini ve yamakların şeflerini tasfiyeye başladı. Birkaç gün için-
de 300 kişinin başı vuruldu. Bostancıbaşı ile Köse Musa Paşa’nın başları, önemi-
ne binaen, saray kapısı önünde teşhir edildi. Fesatçı ulema, sürgüne gönderildi. 
Bayraktar, bu işleri görürken, beraber çalışacağı ekibini seçti.

Bayraktar Mustafa Paşa, sadrazam olarak imparatorluğu idare etmek için ge-
reken kuvvet, kudret ve şiddete sahipti ama devlet işlerini kavrayıp çevirecek bil-
gi ve beceriden yoksundu. Herkese çok sert davranıyor, en yakın arkadaşlarını bile 
kırmaktan kaçınmıyordu. İşin esası, o sıralar Yeniçeri Ocağı, tam bir başıbozukluk 
içinde idi. Ayrıca ülkenin her tarafında zorbalar türemiş, Balkanlarda bulunan Sırp, 
Yunan ve Bulgar toplumları bağımsızlık isyanlarına başlamışlardı. Paşa gerçekten 
çok zor durumdaydı. Bazı dostları, çok sevdiği ve değer verdiği, ocaklarını düzelt-
meye çalıştığı yeniçeriler tarafından ayaklanma olacağını kendisine uyardıklarında 
bile, önemsemiyordu. Etrafında kendisine bağlı 16.000 kişilik ordusunun, sorunu 
çözmek için önemli bir güç olduğuna inanmıştı. “Nizam-ı Cedid” ocağı dağıtılmıştı. 
Onun yerine yine Avrupai tarzda yeni bir ocak kurmak istedi. Bu ocağa “Sekban-ı 
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Cedid” adını verdi. Yeni ocağın kuruluş çalışmaları, daha önce olduğu gibi, yeniçe-
rileri çok rahatsız ediyor, engel olmanın çarelerini arıyorlardı. 

Sonunda olan oldu, İstanbul’da taraftar desteğini de yanına alan asiler, Sadrazam 
Bayraktar’ın bulunduğu Babıâli’ye saldırdılar. Sekbanlar dağınık ve komutansız 
kaldıklarından, Sadrazam’a yardım edemediler. Yanında bulunan çok az sayıdaki 
askeriyle, asilere kahramanca direnen Bayraktar, mücadeleyi kaybedeceğini anlayın-
ca, barut mahzenini ateşe verip, kendisine saldıran 300 yeniçeriyle birlikte havaya 
uçtu. Bayraktar, Osmanlı tarihinde, Yeniçeri Ocağı’nın isyanına karşı hayatının so-
nuna kadar mücadeleyi kabul etmiş tek sadrazam olmuştur.

Yeniçeriler, Bayraktar’ı öldürdükten sonra, birçok büyük memurun konağını 
yağma edip sonra da II. Mahmud’u tahttan indirip, yerine tekrar IV. Mustafa’yı ge-
çirmek amacıyla saraya hücum ettiler. Sarayda sekbanlar cesaretle karşı koyunca, ta-
raftarlarını çoğaltmak için şehre adamlarını gönderip, yeniçerilere yardım etmeyen-
lerin kâfir olduğunu, evlilerin de nikâhları kalmadığını yaymaya başladılar. 

Ramiz Paşa ve Kadı Paşa, düzenli kuvvetleriyle asiler üzerine saldırışa geçin-
ce asiler yangın çıkartarak geri çekilmeye başladılar. 

II. Mahmud, etrafında bulunan devlet adamlarının olurunu alarak, kardeşi IV. 
Mustafa’yı öldürttü ve hanedanda kendisinden başka padişah adayı kalmadı. 

Asiler, Osmanlı’nın başına, hanedan dışından birisinin geçirilebileceğini yayın-
ca durum tekrar asilerin lehine değişti. Tekrar toparlandılar, isyan genişlemeye baş-
ladı. Ramiz ve Kadı Paşalar canlarını kurtarmak için, kaçmaktan başka çare görme-
yince, isyan, yeniçerilerin ve etrafına topladıkları diğer askerlerin tam bir başarısıyla 
sona erdi. Yeni kurulmak istenen “Sekban-ı Cedid” teşkilatı kaldırıldı ama padişahın 
yerinde kalmasına razı gelindi.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 4. Bölüm, Bayraktar ve 

II. Mahmud

II. MAHMUD DÜZENİ (ISLAHAT) 

II. Mahmud’un Yetişmesi ve                                                         
Yeni Düzen Hakkındaki Düşünceleri

Mahmud, şehzadeliğinde, amcası Sultan III. Selim’den, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu kötü durumu, bu imparatorluğu yıkılmak-
tan kurtarmak için yapılması gereken ıslahatın yapısını ve karakterini öğrendi. III. 
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Selim’in öldürülmesi, Bayraktar Mustafa Paşa’nın, yeniçeri ayaklanması karşısında 
kahramanca ölümü, iç isyanlarda, dış harplerde Osmanlı ordusunun devamlı yenil-
gileri, Mahmud’da, köklü bir düzen yapma duygu ve düşüncesinin gelişmesine yar-
dım etmişti. Tahta çıkan II. Mahmud, yeni düzen yolunda, kendinden önce gelmiş 
olan padişah ve vezirlerin, imparatorluğun muhafazacı kuvvetleri önünde yerlerini, 
hatta hayatlarını kaybettiklerini bilmesine rağmen, devletin selameti için başka çıkar 
yol olmadığından, geniş ölçülü bir düzen çalışmasına başladı.

II. Mahmud düzeninin karakteri

1- Sultan II. Mahmud’un düzeni, ne düşünce ne de çalışmalar bakımından ye-
niydi. 18. yüzyılda Lale Devri’nden başlayarak yenilik hareketleri yapılmıştı. Hele 
19. yüzyılın başlarında III. Selim’in “Nizam-ı Cedid” adıyla yapmak istediği ısla-
hat ise, çok önemliydi. Şu hâlde II. Mahmud dönemine gelinceye kadar Osmanlı 
İmparatorluğu, Batı dünyasının tesirlerine, kapılarını kademeli bir şekilde açmış-
tı. Bununla beraber, Batı düşüncelerini ve Batı kurallarını benimseyenler çok azdı. 
Ulema sınıfı, devlet adamları, asker ocakları, Batı’dan gelen yeniliklere düşmanlık-
larını açıkça belirtiyorlardı. Halka gelince, çıkarını değerlendiremeyecek kadar cahil 
olduğundan, bazen ilgisiz kalıyor bazen de yenilik düşmanlarının safında yer alıyor-
du. Bu nedenle II. Mahmud düzeni, büyük zorluklarla karşılaştı. Bu zorlukları yen-
mek için Padişah, kuvvet kullandı.

2- Padişah tarafından planlanan yeni düzen, Avrupa’daki gibi, yönetim ile halk 
arasında yeni ilişkiler kurmak gibi bir amaçla yapılmadı. Amaç, devletin kaybetti-
ği savaşlarla sarsılan otoritesini yeni tedbirler ve yeni düzenle kuvvetlendirmekti. 
Batı’nın kural ve yöntemleri, padişah otoritesinin kesin ve tartışmasız yürütülmesi-
ne yardım eder düşüncesiyle alınmak istendi.

3- Büyük halk kitlelerinin toprak, endüstri ve ticaret ile ilgili çalışmaları, modern 
kanunlarla düzenlenecek yerde, eski hâline bırakıldı. Bununla beraber, ordunun ge-
reçlerini sağlamak için eğitime yeni bir yön verildiği gibi, devlet ekonomisinde de 
değişiklikler yapıldı.

4- Padişah II. Mahmud, yeni düzen çalışmalarında Batı düşüncesini kendisi gibi 
açık yüreklilikle benimsemiş yardımcılar bulamadığı için, ortaya sağlam bir ıslahat 
ekibi çıkaramadı. En yakınındaki Sadrazamı Hüsrev Paşa bile, Padişah’a ıslahatçı 
görünmesine rağmen, Batılı düşüncelere düşmandı.

5- İslamlık zihniyeti ile Batılı düşünceyi bağdaştırmak güçlüğü yüzünden II. 
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Mahmud, yenilik çalışmalarında özden çok, şekle önem verdi. Böyle olduğu için de 
düzeni kendi yapısında yetersizdi. II. Mahmud’un ölümünden sonra Abdülmecid 
devrinde Tanzimat adıyla bir seri yenilik hareketlerine girişilmesi, bunu açıkça 
göstermektedir.

Askerlik alanında düzenlemeler ve                                    
Yeniçeri Ocağı’nın sonu 

II. Mahmud, ilk olarak orduyu düzene sokmak istedi. Çünkü Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dış ve iç güvenliği sarsılmıştı. Sadrazam Bayraktar Mustafa’nın 
önderliğinde yeni kurulan “Sekban-ı Cedid” ocağı, Levend Çiftliği ve Üsküdar 
Kışlalarında genç asker namzetlerinin Avrupa usulünde eğitim görmesiyle geliş-
meye başladı. Erlere aynı renkte ve biçimde aba, dizlik, tozluk ve kalpak giydirildi.

Bundan başka Yeniçeri Ocağı’nın düzenlenmesine de girişildi. Askerlik yapma-
dan maaş (esame) alanların paraları kesilip ordudan çıkartıldı. Eğitimleri yeniden 
düzenlendi. Padişah’ın emri üzerine, devletin ileri gelenleri, uzun süren görüşmeler-
den sonra, “eşkinci” adıyla eğitimli bir asker sınıfının kurulmasını kararlaştırdılar. 

Yeniçeri Ocağı’nın dışında kurulan Eşkinci Ocağı, Nizam-ı Cedid veya Sekban-ı 
Cedid gibi bağımsız bir kuruldu. Birkaç gün içinde bu kurula 500 kişi kaydoldu. 
Talimler 12 Haziran 1826’da başladı. Aynı gün İstanbul kahvehanelerinde talimle-
re karşı bir küfür propagandası başladı. Ulemanın destekleyici fetvalarına rağmen, 
yapılan iş, kâfirleri taklit şeklinde sayıldı. Nizam-ı Cedid’in tekrar kurulmakta ol-
duğu, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılacağı sözleri çıkartıldı. Takriben bir ay kadar son-
ra yeniçeriler, kazanlarını, Etmeydanı’na çıkarttılar, yani isyan ettiler. Yağma ve 
korkutma hareketleri derhâl başladı. Sadrazamın konağı, Mısır paşasının ve kethü-
dasının konakları yağma edildi. Talim için fetva veren ulemaya karşı hakaretler ve 
tehditler yağdırıldı. Bu esnada sadrazam, şeyhülislam ve diğer devlet adamları sara-
ya koştular. Ardından sadrazam Topçu, Kumbaracı, Arabacı ve Tersane ocaklarına, 
şeyhülislam ise müderrislere, şeyhlere ve talebe-i uluma, saraya gelmeleri için ha-
ber gönderdiler. Yeniçeriler ve saray ayrı ayrı taraftarlarını toplarken, asilerle saray 
arasında müzakereler başladı. Asiler, yeni kurulan Eşkinci Ocağı’nı istemediklerini, 
eski usullerine bağlı kalmak istediklerini söylediler. Saray da sadrazamın ifadesiyle 
asilere: “Yeni talim sistemi şeriata, akla ve mantığa uygundur. Bu sistem herkesin 
söz birliği ve ulemanın müsaadesi ile kabul edildi, buna karşı gelmek, devlete isyan 
etmektir.” diyerek cevap verdi. 
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Bu cevap karşısında asiler kudurdular. Kuvvetli olduklarını göstermek için cina-
yetler işlemeye başladılar. Sadrazam ve devlet adamları ise, Beşiktaş’tan Topkapı’ya 
gelmiş olan Padişah tarafından kabul edilerek, savaş kararlarını görüşmeye başladı-
lar. II. Mahmud, heyecanlı ve azimliydi. Konuyu şu sözlerle özetledi:

“Tahta çıktığımdan beri Tanrı’nın yardımıyla, din ve devlete nasıl hiz-
met ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Yeniçerilerin, ihtilallerle tahtıma sal-
dırışlarını görüyorsunuz. Ben, kan dökülmesin diye suçlarını bağışladım, 
onlara iyilikler yaptım. Son zamanlarda, talim yapılmasını kabul ettikle-
rini gösteren bir sözleşme imzaladılar. Şimdi bu imzalarını çiğniyorlar. 
Hâlbuki bu sözleşme, din ve devlet adamları tarafından da kabul edilmiş-
ti. Yençerilerin bu hareketleri ve şimdiki istekleri, padişahlarına karşı bir 
isyan değil midir? Bu asileri cezalandırmak ve isyanı bastırmak için şeri-
atımızın gösterdiği yol nedir?” dediğinde ulema, “bu uğurda savaşmak ve 
gerekirse can vermektir” cevabını verince, II. Mahmud, sancak-ı şerifi çıkararak 
sadrazama verdi. Bu büyük olay, haberciler vasıtasıyla İstanbul’un dört bir yanına 
yayınlandı ve İslam olanlar, sancak-ı şerifin altında toplanmaya davet edildi. 

Çıkan çatışmaların sonunda asi yeniçeriler dağılarak kaçmaya başladılar. 
Hükümet kuvvetlerinin top atışlarıyla da kışlaları yanmaya başladı. Bu birkaç saat-
lik kısa savaş, yeniçeri isyanına son vermiş oldu. 

Yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu’nun şan ve şevketini sağlamış olan, fakat 
sonunda bir çete şekline girerek devleti çıkmaza sokan Yeniçeri Ocağı, bu suretle ha-
talarının ve kabahatlerinin ağırlığı altında ezilip gitti (1826). Padişah tarafından bir 
hatt-ı hümayun yayınlanarak Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığı, imparatorluğun her 
yerine ilan edildi. Bu olaya tarihçiler “Vak’ai Hayriye” adını verdiler

Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kuruluşu

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, imparatorluğun en buhranlı zamanına rastla-
mıştı. Yunan isyan hareketleri sürüyordu. Bu durum, kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın 
yerine süratle yeni bir ordunun kurulmasını gerekli kılıyordu. Avrupa usulün-
de yeni kurulan orduya “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” adı verildi. 
Silahından kıyafetine kadar her şey yenilendi. Eski sistemden kalma eğitimli komu-
tan ve subaylar, yeni kurulan ordunun çekirdeğini oluşturdu ama yeni savaş tak-
tiklerinin öğretilmesi için hâlâ subay ihtiyacı vardı. II. Mahmud, orduda Hristiyan 
subaylardan hoşlanmadığı ve halkın dinî eğilimini hesaba kattığı için, Mısır Valisi 
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Mehmed Ali Paşa’dan, yetişmiş Türk ve Arap subaylar istedi. Mehmed Ali, ordusu-
nu yetiştiren subayların Fransız olduklarını ve İslam subayların henüz askerî eğitim 
yaptıracak kadar ilerlemediklerini ileri sürdü. Bunun üzerine Padişah, yeni kurulan 
orduya, İslamlığı kabul etmiş Hristiyan subaylar atadı. Fakat bu tedbir de yetersiz 
kalınca Avrupa’dan uzman subaylar getirtmeye karar verdi. Padişah’ın arası Fransa 
ile hoş olmadığından, subaylar daha ziyade Prusya’dan tercih edildi. Osmanlı subay 
ve erleri, eğitimlerinde ilerlemeler kaydetmelerine rağmen, yabancı subayların da 
yer aldığı yüksek komuta heyeti, harp sanatı bakımından istenilen seviyeye gelemedi.

II. Mahmud, askerlik alanındaki yeni düzeni sağlam temellere dayan-
dırmak için, yüksek bir harp okulu ile bir tıp okulu kurduğu gibi, Avrupa 
ülkelerine, harp sanatını öğrenmek için öğrenciler de gönderdi.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 4. Bölüm, II. 

Mahmud Düzeni, Yeniçeri Ocağı’nın Sonu ve Yeni Ordu Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye’nin Kuruluşu

Hükümet kurumlarında yeni düzen

Osmanlı İmparatorluğu’nda, devlet hizmetinde bulunanların kazandıkları serve-
te, onların ölümlerinden sonra çoğunlukla el konuluyor ve hazineye devrolunuyor-
du. Yani mülkiyet hakkı yoktu. II. Mahmud, “Vak’ai Hayriye”nin sonunda, mülki-
yete bu çağ dışı el koymanın kaldırıldığını şu sözlerle bildirdi:

“Bundan böyle, saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı de-
ğil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için, kişinin malına dev-
letçe el konulması geleneğini kaldırıyorum.”

Bundan başka Padişah, tebaası arasında din bakımından bir fark gözetmediğini 
şu satırlarla belirtti: “Tebaamdan Müslümanları ancak camide, Hristiyanları 
kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim.” Bu sözler, İslamlık temel-
lerine dayanan bir imparatorlukta, silik de olsa halkın, kanun önünde eşitliğini sağ-
lama arzusudur.

II. Mahmud, Osmanlı Hükümeti’ne de yeni bir şekil vermeye çalıştı. Padişah, 
sadrazam ve şeyhülislamda toplanmış olan yetkileri, Batı devletlerinde olduğu gibi, 
türlü bakanlar arasında paylaştırdı ve bu suretle, geniş ölçüde bir iş bölümü yapıldı. 
Sadrazamlık unvanı “başvekâlet”e çevrildi. Bu sıfatla eskiden kendisinde olan yet-
kiler, emrindeki nazırlara (vekillere) dağıtıldı. Sadaret Kethüdalığı ilk olarak Umur-ı 
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Dâhiliye Nezareti’ne, iki yıl sonra da Dâhiliye Nezareti’ne (İç İşleri Bakanlığı’na), 
Reisülküttaplık, Hariciye Nezareti’ne (Dış İşleri Bakanlığı’na), Darpane-i Amire 
ile Hazine-i Amire de Maliye Nezareti’ne (Maliye Bakanlığı’na) çevrildi. 

Bunlardan başka, askerî konularda gelişmeler sağlamak için, “Dâr-ı Şûrây-ı 
Askerî”, adli konularda gelişmeler için “Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye” ve 
hükümet işlerindeki yenilikleri takip için de “Dâr-ı Şûrây-ı Babıâli” komisyonla-
rı kuruldu.

Yukarıda görülen askerî alandaki ve hükümet kurumlarındaki değişim-
lerden başka ülke idaresinde, millî eğitim, nüfus sayımı ve mülk yazılımın-
da, posta, pasaport ve karantina konularında, sosyal sahada ve ekonomik 
alanda bazı çağdaş yeniliklere de imza atıldı. Ana konumuzu “eğitim” oluş-
turduğu için şimdi, bu konuda yapılan değişikliklere değinmek istiyorum.

Millî eğitim alanında yapılan düzenlemeler

II. Mahmud devrinde millî eğitime büyük önem verildi. Medrese, imparatorlu-
ğun kalkınması için millî eğitime yardım edecek durumda olmadıktan başka, Batı 
düşüncelerine de düşmandı. Hâlbuki Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceği, eğitim 
sorununun çözülmesine bağlıydı. Din, devletin temelini oluşturduğu için, medrese-
lerin tamamen kaldırılarak yerine Avrupa normlarında okullar açılması imkânsız-
dı. Bu nedenle, medreseler olduğu gibi bırakılarak Batı’nın eğitim prensipleri ve ku-
rumları kabul edildi. Batı eğitim düşüncelerinin doğruluğunu kabul eden Padişah 
II. Mahmud, ilk olarak yayımladığı bir fermanla, “ilköğretim”in mecburi olduğu-
nu bildirdi. Fakat fermanda, çocuklara öğretilecek bilginin, okuma yazmadan baş-
ka, İslamlığın şartları ve din kaideleri olduğu açıklanmıştı. Bu bilgi ise, zamanın 
istediği bilgi olmaktan uzaktı. Bundan başka, ilköğretimin mecburiyeti prensibi, 
yalnız İstanbul için düşünülmüştü. Kaldı ki bu prensibi İstanbul’da bile yürürlü-
ğe koymak için, gereken vasıtalar, eğitim araç ve gereçleri henüz mevcut değildi. 
Bununla beraber, yüksekokullara öğrenci yetiştirmek üzere İstanbul’un bazı semt-
lerinde, bugünkü ilkokula eş değer “rüştiye okulları” kuruldu. Bunların gelişme-
sine yeterli vakit bırakılmadan, yine (ilkokulların) sıbyan mekteplerinin üzerinde 
“Mekteb-i Ulûm-u Edebiye”(18 yaşına kadar dinî bilgiler öğretilen bir okul) ku-
ruldu. Bu okulu başarıyla bitirenler arasından, sınavla evkaf dairesine maaşlı ele-
man alınıyordu. Ayrıca devlet memurlarının yetiştirilmesi için ilkokul derecesinde 
bir de “Mekteb-i Maarif-i Adli” kuruldu. (Adli kelimesinin adliye ile ilgisi yok-
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tur. Mahmud-ı Adli, yani Mahmud dönemi anlamındadır.)
İlköğretim için çalışıldığı sıralardan çok önce, yükseköğretim problemi de ele 

alınmıştı. Bu konuda hükümet, daha cesur bir şekilde Batı düşünce tarzını benim-
sedi. Harp Okulu (Harbiye) ile Tıp Okulu (Tıbbiye), program, vasıta çalış-
malarıyla, Batı’daki benzerlerine çok yakın okullar olarak kuruldular. Birkaç kere 
elçilik ile Avrupa’ya gidip oralardaki harp okullarını gören ve inceleyen Namık 
Paşa’nın çalışmalarıyla Harp Okulu, Beşiktaş yakınlarında “Mekteb-i Harbiye” 
adıyla kuruldu. İstanbul’un zenginleri, çocuklarını Harbiye’ye vermekten çekindi-
ler. Hükümet, sokakta dolaşan kimsesiz ve garip çocukları Harbiye’ye alarak subay 
yetiştirmek zorunda kaldı. Başlangıçta öğrenci sıkıntısı çekildiği gibi, öğretmen sı-
kıntısı da çekildi. Harbiye’nin, II. Mahmud döneminde en değerli öğretmeni “Elhaç 
Hafız İshak Efendi” oldu. Bu öğretmen, Divan-ı Hümayun tercümanlığında bu-
lunmuştu. İyi Fransızca biliyordu. Harp Okulu’na gerekli kitapları, Batı dillerinden 
Türkçeye çevirmeye ve aynı dünyanın kaynaklarından faydalanarak kitaplar yaz-
maya başladı. Yazdığı kitaplar, dört ciltlik “Ulum-u Riyaziye, Fenn-i İstihkam, 
Top İzvesi, Esleha-i Hafife-i Nariye”dir. Bundan başka makine, fizik, kimya ve 
jeolojiye dair yazıları da vardır. Bu son ilimlerin Osmanlıca tercümelerini bulan da 
yine odur. Batı’dan ve en çok Prusya’dan öğretmenler getirtildi. Bunlar, tercüman-
lar yardımıyla dersler verdiler.

Harp Okulu’nun kurulmasında olduğu gibi Tıp Okulu’nun (Tıbbiye) açılma-
sında da ön planda askerî amaçlı zorunluluğu görüyoruz. Yeni kurulan Mansure-i 
Muhammediye kadrolarına, askerin sağlık durumlarıyla ilgilenilmesi için doktorlar 
konulmuştu. Bu doktorları, Türkiye’de mevcut eğitim sisteminde yetiştirme olanağı 
yoktu. Medreselere ek olan darüşşifa ve tımarhanelerde, bir dereceye kadar tıp bilim-
leri öğretilmekteydi. Fakat medreseler gibi, bu eğitim birimleri de çürüyüp gitmiş-
lerdi. Bu sebepten, tıp eğitimi alanında da Avrupa’ya benzemeye çalışmaktan başka 
çare yoktu. Bu nedenle, II. Mahmud döneminde Avrupai tarzda tıp okulu açılmasına 
karar verildi ve “Tıphane ve Cerrahhane” adıyla okul açıldı. Padişah, sadrazama, 
açılış ile ilgili gönderdiği bir hatt-ı hümayunda: “İnşallah en kısa zamanda tıp 
doktorlarımız yetiştirilir de diğer ülke doktorlarına olan gereksinimiz or-
tadan kalkar.” diyerek, tıbbın geleceğine dair umutlarını ortaya koymuştur. 

Tıp Okulu’nun eğitimi iki bölüme ayrıldı. Birinci bölüm hazırlık, ikincisi ise 
doktorluk bölümüydü. Hazırlık bölümünde öğrencilere Arapça, din dersleri ve 
Fransızca öğretiliyordu. Doktorluk bölümünde ise, Arapçaya devam edilmekle be-
raber, doktorluğun çeşitli özel dersleri gösteriliyordu. Birkaç yıl sonra dil ve din 
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bilgileriyle tıp bilgilerinin, dört yıl gibi kısa bir zamanda öğretilmesindeki güçlük-
ler de göz önünde tutularak, Viyana’dan getirtilen Prof. Bernard ile Hekimbaşı 
Abdülhak Molla, okulu yeni bir düzene soktular. Tıphane ve Cerrahhane yeri-
ne, “Dar ül-Ulum-ı Hikemiyye-i Osmaniye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Aliyye-i 
Şahane” isimleriyle okul çalışmalarına devam etti. Öğretim süresi altı yıla çıkarıl-
dı. Arapça ve din dersleri, programlardan kaldırıldı. Tıp kütüphanelerimizin geliş-
mesine de önem verildi. Bu yolda en çok çalışan Hekimbaşı Behçet Efendi olmuş-
tur. Behçet Efendi, Arapça ve Farsçayı öğrendikten sonra, Divan-ı Hümayun ter-
cümanı Yahya Efendi’den Latince ve Fransızca öğrenmiş ve sonra doktor olmuştu. 
Tabiat ilimleri yazarı Buffon’un, “Tarih-i Tabii”sini ve “Fizyoloji”sini, başka 
bir yazarın da “Ameliyat-ı Tıbbiye”sini Türkçeye çevirmiştir. 

Tıp Okulu’nun Batılı düşünce ve bilimlere dayanması ve Doğu’nun modası geç-
miş bilgisinden kurtarılması, bu okulun, doktorlukta olduğu kadar düşüncede ve si-
yasette de büyük adamlar yetiştirmesine sebep oldu.

İlk gazetenin yayımlanması

Avrupa’da bulunan Türk elçileri, türlü vesilelerle Babıâli’ye ve padişaha, 
Avrupa’da yayımlanan gazeteler hakkında raporlar göndermişlerdi. Sonunda pa-
dişah, “Takvim-i Vakayi” adını taşıyan ilk resmî gazetenin Türkçe ve Fransızca 
olarak yayımlanmasına izin verdi. Haftalık bir gazete oldu. 5000 adet basılıyor, 
İstanbul’da ve taşradaki memurlara ve elçilere dağıtılıyordu.

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

Padişah II. Mahmud devrinde çeşitli alanlarda yapılan yenilik çalışmalarının ge-
leceği, Avrupa düşüncesine sahip kişilerin yetişmesine bağlıydı. Onun zamanına ka-
dar Avrupa’ya hiç öğrenci gönderilmemişti. II. Mahmud, yenilik hareketlerine baş-
ladığı sırada, toplumdan çekindiği için Avrupa’ya, yetişmeleri için İslam öğrenciler 
yerine reayadan Hristiyan öğrenciler göndermeyi düşünmüştü. Fakat Harp Okulu 
ile Tıp Okulu kurulduktan sonra, öğretmen ve memur yetiştirmek için bu okullarla 
Enderun ağalarından 150 kişilik bir kafile, ilk olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerine 
gönderildi. Fakat bu hareket, o vakit halkın gözüne pek çirkin göründü. Hükümeti 
dinsizlikle suçlamak için mutaassıplara yeni bir fırsat çıkmış oldu.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 4. Bölüm, II. Mahmud 

Düzeni, Millî Eğitim Alanında Yapılan Düzenlemeler
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TANZİMAT-I HAYRİYE DEVRİ (1839-1856)

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve Tanzimat Düzeni
Abdülmecid ve Mustafa Reşid Paşa

1839 yılında Padişah II. Mahmud’un ölümü üzerine tahta, oğlu Abdülmecid 
Efendi geçti. 18 yaşında olan genç padişahın bilgisi ve tecrübesi, imparatorluğun 
geçirmekte olduğu büyük buhranı çözecek düzeyde değildi. Babasından miras al-
dığı iki önemli sorunun çözümü için, devamlı ve anlayışlı çalışmaya ihtiyaç var-
dı. İlki Mısır Paşası Mehmed Ali ile yapılan savaş, ikincisi ise konumuzla ilgili 
olan, Osmanlı Devleti’ne yeni bir düzen vermek için ilanı kararlaştırılmış bulunan 
“Tanzimat” idi. 

Yeni padişah, devletin tecrübeli ve iş bilir sayılan adamlarından Hüsrev Paşa’yı 
Sadrazam, Damat Halil Paşa’yı Serasker (Komutan) ve Rauf Paşa’yı da Ahkâm-ı 
Adliye Başkanı (Adalet Bakanı) yapmıştı. Fakat mevcut sorunları çözmek için bu 
kişilerin dışında, daha önce Osmanlı Devleti ile Mısır arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümü için çalışmış, daha önce Paris ve Londra elçiliklerinde bulunmuş, Dış İşleri 
Bakanı Mustafa Reşit Paşa’ya güveniyordu. Paşa, uzun yıllar yurt dışı görevle-
rinde bulunduğu sıralarda Fransa ile İngiltere’nin hükümet yapılarını incelemeye 
ve devrin siyaset adamlarıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısı hakkında görüş-
meler yapmaya fırsat bulmuştu. O zamanlar Fransa, 1830 ihtilaliyle mutlak devlet 
rejiminden (diktatörlük) Meşrutiyet rejimine geçmişti. İngiltere ise, yüzyıllardan 
beri Meşrutiyet ile yönetiliyordu.

Fransa ve İngiltere, Avrupa’da liberal devletler blokunu kurarken, Avusturya, 
Prusya ve Rusya hâlâ Tanrı hakları sistemine bağlı idiler. Osmanlı İmparatorluğu 
ise, esasta liberal bir görüntüsü olduğu hâlde, şekilde Tanrı hakları sisteminde 
görülüyordu.

Osmanlı Devleti, varlığını kendi gücüyle koruyamayacak durumda olduğundan, 
Avrupa siyasetinde geçerli olan denge siyasetinden yararlanmak mecburiyetindey-
di. İşte bu nedenle, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünden yana olan İngiltere 
ile Fransa’ya yanaşmak, akla uygun geliyordu. Mustafa Reşid Paşa, Osmanlı 
Devleti’nin güçlenmesini sağlamak için, devlet kurumlarının Avrupa mantığında 
reforma ihtiyacı olduğunu görüyor ve bunun da gerçekleşmesinin, “Tanzimat-ı 
Hayriye” ile mümkün olabileceğini savunuyordu. 



İlhan Küçükbiçmen256

Gülhane Hatt-ı Hümayunu (3 Kasım 1839)

“Tanzimat-ı Hayriye” (Hayırlı Düzenlemeler) bir hatt-ı hümayun (padişah 
bildirisi) şeklinde ilan edildi. Padişah Abdülmecid, Mustafa Reşid Paşa ve hükü-
met üyelerinin birlikte düzenlediği bu hümayun, Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane 
Parkı’nda, yüksek bir kürsüden, Mustafa Reşid Paşa tarafından, toplanan halka 
okundu. Dinleyiciler arasında halktan başka Padişah, bütün bakanlar, ulema, devle-
tin asker ve sivil memurları, Rum ve Ermeni patrikleri, Yahudi hahamı, esnaf teşki-
latı temsilcileri ve yabancı elçiler vardı. 

Bu bildiri, genel hatları itibarıyla beş bölümden oluşmaktaydı. Bu bölümlerin ilk 
üçü, Osmanlı Devleti’nin, geçmişte Kur’an hükümlerine uyduğu ve şeriat kanunla-
rını doğru uyguladığı için, devletin kuvvetli ve halkın refahlı olduğu, daha sonraları 
türlü sebeplerle ne şeriata ne de faydalı kanunlara saygı gösterildiği için kötü duru-
ma gelindiği ve bu itibarla Allah’ın inayeti ve Peygamber’in yardımıyla devletin iyi 
idaresini sağlamak için bazı yeni kanunların konulması gerektiği ile ilgiliydi.

Dördüncü bölümde, yeni kanunların dayandırılacağı genel prensipler olarak;
a) Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin 

sağlanması,
b) Verginin, düzenli usule göre ayarlanması ve toplanması,
c) Askerlik ödevinin düzenli bir usule bağlanması, yer almaktaydı.
Beşinci bölümde ise, yeni kanunların dayandırılacağı genel prensiplerin gereği 

belirtilmektedir. Toplantı sonunda Padişah, hatt-ı hümayuna (bir yerde basit ana-
yasa denilebilir) ve ona dayanılarak ileride yapılacak kanunlara saygı göstereceğine 
dair ant içmiştir. Gülhane Hatt-ı kapsamında alınan kararlar, derhâl ülkenin her yö-
resine ehil görevliler tarafından iletildi ve halka açıklandı. Yeni kanunların üretilme-
si için komisyonlar kurulup çalışmalara başlandı.

 Haklar Alanında Tanzimat

Tanzimatın çeşitli cepheleri arasında en önemlisidir. Gülhane Hatt-ı’nın pren-
sipleri, Osmanlı Devleti’nin haklar bakımından gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. 
Osmanlı Devleti, Tanrı hakları sistemi üzerinde kurulmuştu. Bu sistemde din ve 
devlet birdi. Devletin haklar kaynağı şeriattı. Bu duruma göre en yüksek yargıç da 
Tanrı’ydı. Bu sistem, kutsal karakteri nedeniyle, 1839 yılına kadar sürdü. 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu, Tanrı hakları sistemine son vermedi. Fakat Batı 
Devletlerince kabul edilmiş olan bazı hak prensiplerini de yanına aldı. Evvelce birbi-
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rini inkâr etmiş olan bu iki farklı haklar sistemi, Tanzimat Devri’nde yan yana ya-
şamaya başlamış oldular. 

Millî Eğitim Alanında Tanzimat

Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda, millî eğitimden bahsedilmemiştir. Oysaki bu 
hatt’a işaret edilen prensiplerin olsun, bu prensipler üzerine oturtulan Tanzimat 
düzeninin olsun geleceği, millî eğitimin karakteri ile ilgilidir.

Devletin memur ihtiyacını Enderun Mektebi, orduda subay ve uzman ihtiyacını 
da II. Mahmud döneminde kurulan Harp ve Tıp Okulları karşılıyordu. Bu okullar, 
daha önce değinildiği gibi, Batı tarzı eğitim veriyordu.

İlköğretim yapan mektep ile yüksekokul ve üniversite vazifesini gören medrese, 
tamamen ulemanın idaresindeydi. Öğretimin yapısı, kişinin iç ve mistik âlemini iş-
lemek, amacı ise, kişinin Tanrı yanında selametini sağlayacak din yollarını öğretmek 
ve belletmekti. Kişisel karakter taşıyan bu öğretimde, tabiat ve toplum olaylarına hiç-
bir yer ve değer verilmemişti.

Mekteplerde çocuklara din bilgisi, ahlak ve Kur’an’dan başka biraz yazı ve arit-
metik öğretiliyordu. Bu bilgi, bir insana hayatta gerekli olan en az bilgiden de azdı. 
Medreselerde ise gramer, sentaks (cümle kurma ve tekniklerini inceleyen bilim dalı), 
lojik (mantık), metafizik, geometri ve astronomi gösterilmekteydi. Tarih, coğrafya, 
arkeoloji ve en önemlisi müspet ilimler bir tarafa bırakılmıştı. İlimde tek sağlam 
yöntem olan görme, inceleme ve tartışmaya hiç önem verilmemişti. Böyle bir eği-
tim yapısı ve usulü ile dünyadan çok ahirete, insandan çok Tanrı’ya yakın bilginler 
yetişiyordu.

Toplumunun çağdaş ve Avrupai bir eğitim almasını isteyenlerin başında Padişah 
Abdülmecid gelmesine rağmen, bu konuda gelişme arzu ve isteği, aşağıya doğru 
gidildikçe süratle azalıyor, halka çok azı ulaşıyordu. 1845’te Abdülmecid, bir gün 
Babıâli’ye giderek, sadrazama ve yüksek dereceli memurlara, millî eğitim problemi 
üzerine çalışılması gereğini, şu sözlerle dile getirmişti:

“Bu yolda ilerleme, din işlerinde olduğu kadar dünya işlerinde de ca-
hilliğin kaldırılmasına bağlı olduğundan, ilim, fen ve sanat öğretimini 
sağlayan okulların kurulmasını, ön plana alınacak işlerden sayıyorum.”

Padişah’ın millî eğitim hakkındaki emirlerini yerine getirmek üzere bir eği-
tim ve öğretim programı düzenlemek için, özel bir komisyon kuruldu. Sonraları 
Şeyhülislam olan Arif Hikmet Efendi, vaka yazar Said Efendi, Dışişleri 
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Bakanlığı Müsteşarı Ali Efendi, Divan Birinci Tercümanı Fuad Efendi 
gibi, yenilik fikirlerine taraftar olanlar, bu komisyonda görev aldılar. Komisyonun, 
millî eğitime verilmesi gereken şekli hakkındaki çalışmaları bir kanuna bağlandı. Bu 
kanunla, medreselerin dışında, devletin kontrolü altında bir darülfünunun (üni-
versite) kurulması, rüştiyelerin (ortaokulların) açılması, bu okullarla sıbyan mek-
teplerinin ulema elinden alınarak, ilkokul adı altında devlete verilmesi kararlaş-
tırıldı. Kanunun yayımlanmasından sonra çıkartılan bir hatt (tebliğ) ile millî eği-
tim işlerinin yürütülmesi ve kontrolünü takip etmek için bir de “Meclis-i Daim-i 
Maarif-i Umumiye” kuruldu. 

Ama Batılı düşünce tarzıyla çalışmaya gayret eden bu okulların yanında, Orta 
Çağ düşüncesinin temsilcisi medrese, yan yana yaşamaya ve birbirlerini inkâr eden 
nesiller yetiştirmeye devam ettiler.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 5. Bölüm, Tanzimat-ı 

Hayriye Devri (1839-1859)

Şimdi, bu kitapta temel vurgulama amacım olan çok önemli bir kırılma 
noktasına, değerli bir kavşağa geldik. Bunun öz adı, bana göre, “Türk millî 
eğitiminde bir devrimin başlangıç kıvılcımları”dır. 

Çağdaş anlamda bilimi önceleyen, ilkokulların, ortaokulların açılması ve 
bir üniversite kurulması kararının alınması; yüzyıllardır dini temel alan ve 
kâfirlik saplantısıyla dışını göremeyen veya görmesi istenmeyen Osmanlı 
İslam toplumunu yönlendiren ulema sınıfının kontrolünde bulunan medre-
senin en azından katı gücünün yumuşatılmasına yol açmıştır.

1839 yılında Osmanlı tahtına henüz çıkan, yenilik taraftarı genç Padişah 
Abdülmecid’in yakın desteğini de alan “Mustafa Reşid Paşa” Tanzimat 
Dönemi’nin tartışmasız önderidir. Türk tarihinin önemli değerlerinden biri-
si olan bu değerli devlet adamını tanımadan geçmek olmaz.

Mustafa Reşid Paşa

Mustafa Reşid Paşa, 1800 yılında İstanbul’da, fakir bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Geleceğini, kendi enerjisi ve yeteneğiyle inşa etmek mecburiyetin-
deydi. Her çeşit bilgiyi öğrenmeye meraklıydı. Camilere devam ederek Arapça ve 
Farsça, konaklara ve kalemlere giderek Fransızca öğrenmeye gayret etti. İlk memu-
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riyet yıllarında imparatorluğu ve devleti tanımaya başladı. Eniştesi Ispartalı Seyid 
Ali Paşa ile Mora’da bulundu. Osmanlı Rus Harbi’nde (1828-1829) orduda kita-
bet vazifesini gördü. Bu memuriyeti sebebiyle II. Mahmud’un dikkatini çekti ve hi-
mayesini kazandı. Edirne Antlaşması görüşmelerine, Türk heyetinin kâtibi sıfa-
tıyla katıldı. Mısır buhranının birinci bölümüne son vermek amacıyla toplanmış 
olan Kütahya Konferansı’nda (1833), Halil Rıfad Paşa ile birlikte Babıâli’yi tem-
sil etti. 1834’te Paris elçiliğine tayin edildi. Bu memuriyeti, ona yepyeni ufuklar 
açıyordu. Avrupa’yı tanıyacak, Avrupalıları öğrenecekti. Yolda, Viyana’da, Prince 
de Meternich ile görüştü. Paris’te kaldığı sürece 1830 Temmuz Devrimi sonucun-
da kurulan Fransız rejimini, meşruti krallığı inceledi. Thiers Quizot’yu tanıdı. 
Ediplerle, şairlerle, sanat uzmanları ve gazetecilerle tanıştı. Fransızcasını geliştir-
mek için, opera sanatkârlarının en ünlülerinden ders aldı. 1836’da Londra’ya elçi ta-
yin edildi. İngiltere’yi ve İngilizleri tanıdı. İngiliz devlet adamlarıyla tanıştı. İngiliz 
politikasının esaslarını öğrendi. Bu görevleri vesilesiyle Almanya ve İtalya’yı da do-
laştı. Roma’da papayla görüşen ilk Osmanlı diplomatı oldu. 

Bu memuriyet ve seyahatleriyle, Mustafa Reşid Paşa, modern Türk diploma-
sisinin okulunu kurmuş oldu. 1836 yılının sonbaharında, Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarlığı’na, bir yıl sonra da Dışişleri Bakanlığı’na tayin oldu. 

1839’da okuduğu ve ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Tanzimat Devri’ni başlattı. Islahat taraftarlarına, gerçek ıslahat 
hedefini gösterdi. İleride kendisi gibi sadrazam olacak Ali ve Fuat Paşaları, bu hedefe 
doğru yürüyecek önderler olarak yetiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu’nda her büyük 
ıslahatçının suratına atılan çamur, ona da sıçratıldı. Şeriat düşmanı, kâfir yandaşı 
olarak tasvir edildi. Ama o, dar ve muhafazacı düşünceye pabuç bırakmadı, asla yo-
lundan dönmedi. Mustafa Reşid Paşa, Padişah Abdülmecid tarafından üç defa sad-
razamlık görevine getirildi. Her defasında yenilik fikir ve gayretinin meşalesini elin-
de tuttu.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 2. Bölüm, Abdülmecid 

Devrinde Müesseseler, s. 109 Mustafa Reşid Paşa

Tanzimat Dönemi’ni kapsayan 1839 ile 1856 yılları arasında, yukarı-
da bahsedilen değişiklikler olurken imparatorluk, bünyesinde olduğu hâl-
de kontrolünden çıkan Mısır’la, sınır komşuları Rusya ve Avusturya ile de-
vamlı savaş hâlindeydi. Hepsinden de ne yazık ki başarısızlıkla ayrılıyor-
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du. Bunların üzerine bir de Balkanlarda bağımsızlık mücadelesine girişen 
Sırpları, Yunanlıları ve Bulgarları eklersek, “tuz biber oluyordu” demek, 
yanlış olmaz.

Anılan yıllar içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu zor ve 
trajik siyasi durumu anlatan ilginç ve ibretlik bir diyaloğu, Enver Ziya Karal 
Hoca’mız, aşağıdaki yazısında şöyle dile getirmiş:

 Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması için                        
Rus-İngiliz görüşmeleri

Boğazlar meselesi, 1841’de Londra Antlaşması’yla, Rusya’nın çıkarına uygun 
bir şekilde çözülmüştü. İngiliz-Rus ilişkileri, Osmanlılarla ilgili bazı konularda ters 
düşseler de 1848 yılına kadar iyi gitti. Rus orduları, Macar ve Leh asileri üzeri-
ne insafsızca yürüyüp, Osmanlı kontrolünde bulunan Eflak ve Boğdan’a girdiler. 
Ruslar, Osmanlılara sığınan bazı Macar mültecilerini Babıâli’den geri istediler. 
Antlaşmalar üzerine mültecilerin geri iade edilmemesiyle, iki ülke arasındaki iliş-
kiler gerildi. Ama Avrupa, onurlu bir duruş sergileyerek, Macar mültecileri geri 
vermeyen Osmanlı Hükümeti’nin bu cesur davranışını, Ruslara karşı destekledi. 
İngiltere’de kamuoyu, bu olay üzerine Ruslar aleyhine dönmeye başladı. İngilizler, 
Rusların özellikle güneye, Akdeniz istikametine genişlemesinin, kendi stratejik çı-
karlarına zarar vereceğinden korkuyordu. İngilizler bu düşüncede olmalarına rağ-
men, Rus Çarı Nikola, İngiltere ile Osmanlı toprakları üzerinde görüşmeye karar 
verdi. 1853’te St. Petersburg’un Kışlık Saray’ında verilen bir baloda, Çar Nikola, 
İngiliz Elçisi Sir George Seymour’a yaklaşarak şunları söyledi:

“İngiltere için beslediğim duyguları bilirsiniz. Bence iki hükümetin, yani İngiliz 
Hükümeti’yle hükümetimin anlaşması esastır. Biz anlaştıktan sonra, Batı Avrupa 
Devletleri umurumda bile değil. Ne düşünürlerse düşünsünler, bence hiçbir değe-
ri yok.

Türkiye’ye gelince, bu bambaşka bir problemdir. Bu memleket, buhranlı bir du-
rumdadır. Başımıza çok işler çıkarabilir.”

İngiliz Elçisi, Çar’dan, Türkiye hakkındaki düşüncelerini daha açık söylemesini 
rica edince, Çar Nikola, şöyle devam eder:

“Kollarımız arasında hasta bir adam var. Çok hasta. Size açıkça söylemeliyim ki 
gereken bütün tedbirleri almadan önce onu günün birinde kaybetmemiz, büyük fe-
laket olacaktır. Türkiye ansızın ölebilir. Bu takdirde üzerimizde kalacaktır. Ölüleri 
diriltemeyiz. Böyle bir olay karşısında kargaşa, anarşi ve hatta bir Avrupa harbi kar-
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şısında kalmaktansa, önceden tedbirler almak daha akıllıca bir hareket olmaz mı?”
Elçi de şu cevabı verir:
“Niçin daima Türkiye’nin öleceğini hesaba katarak bu felaketten önce veya sonra 

tedbirler almayı düşünmeli? Niçin hastayı tedavi etmeyi düşünmemeli?”
Çar, Elçi’nin bu sözlerinden ümitsizliğe düşmeyerek, Osmanlı topraklarının, 

mesela İstanbul’un hep birlikte, İngilizlerin, Mısır ve Girit’i alabileceğini, kendileri-
nin de Sırbistan ve Bulgaristan’ı himayeleri altına alabileceğini teklif etti. İngilizler 
de Çar’ın bu tekliflerini reddettiler.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 5. Bölüm, Tanzimat-ı 

Hayriye Devri (1839-1859), Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması İçin Rus-
İngiliz Görüşmeleri

ISLAHAT FERMANI DEVRİ (1856-1876) 

Bu devri, birbirini takip eden iki ayrı dönem hâlinde inceleyip değerlen-
dirmenin; olayların nasıl geliştiğini algılama ve takip etme kolaylığı açısın-
dan daha doğru olacağını düşündüm.

İlk dönem: Sultan Abdülmecid dönemi (1856-1861).
İkinci dönem: Sultan Abdülaziz dönemi (1861-1876). 

Islahat Fermanı (28 Şubat 1856)

Bu ferman, genel hatları itibarıyla, Avrupa Devletleri ve Rusya tarafından sı-
kıştırılan Osmanlı Babıâli Hükümeti’nin, topraklarında yaşayan gayrimüslimlere, 
özellikle Hristiyan azınlığa yönelik bazı hakların iyileştirilmesi, Müslümanlarla eşit 
muamele görmesi konusunda hazırlayıp sunduğu bir genelgedir. Millî eğitim konu-
sunda kayda değer yeni bir öneri yoktur.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, 5. Bölüm, Tanzimat-ı 

Hayriye Devri (1839-1859), Islahat Fermanı (28 Şubat 1856) 

Islahat (İlk) Dönemi’nde Eğitim Sistemi (1856-1861)

Sultan Abdülmecid, 1839-1861 yılları arasında toplam 22 yıl tahtta kalmıştır. 
İlk 17 yılı Tanzimat Dönemi, sonraki 5 yılı ise Islahat Dönemi yılları olmuştur. Bu 
beş yıllık dönemde, eğitim sisteminde bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Bunlar;
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Kız Rüştiyeleri: Kız çocuklarının tahsil görmesi, kötü bir gelenek olarak, hoş 
karşılanmazdı. Bu nedenle sıbyan mekteplerinde (4 yıllık ilkokul) kız öğrencile-
rin sayısı, erkek çocuklara göre çok azdı. Bu mektebin üstünde de kızlar için herhangi 
bir öğretim kademesi yoktu. İlk defa olarak 1858’de İstanbul’da bir kız rüşti-
yesi (ortaokulu) açıldı. Bu, devrim niteliğinde bir yenilikti.

Darülmaarif “Lise”: Tanzimat adamları, 1838’de açılan rüştiyeler ile darülfü-
nun (üniversite) arasında “lise” denilen bir öğretim kademesinin Batı’da olduğunu 
biliyorlardı. Ancak bu kademeyi de rüştiyelerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kurmak için şartların ve olanakların elverişli olmadığına inanmış bulunuyorlardı. 
Bununla beraber 1849’da ilk defa İstanbul’da, lise öğretimine az çok benzer bir öğ-
retim yapan ve rüştiyelerle darülfünun arasında bulunacak olan bir okul kuruldu 
ve buna “Darülmaarif” adı verildi. Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sultan tara-
fından yaptırılıp çalışmalarına başlayan Darülmaarif (lise), devlete memur yetişti-
recekti. Abdülmecid bir gün okulu ziyaret etti ve okulu kurmuş olan Okullar Nazırı 
Kemal Efendi’ye, Şehzade Murad Efendi ile Fatma Sultan’ı, bu okulda eğitim gör-
meleri için emanet etti. 

Darülfunun (Üniversite): Meclis-i Arif-i Muvakkat tarafından, 1845’te 
İstanbul’da bir darülfünun açılması gerekli görülmüştü. Bu konuda hükümetçe ya-
yınlanan bir resmî tebliğde; darülfünun öğretiminin, ilk ve ortaöğretimden sonra, 
eğitimin üçüncü basamağını oluşturacağı, bu öğretimin, insanı kemale erdiren bü-
tün bilim ve ilimleri kucaklayacağı, öğrencilerin yatılı olacağı, din ve mezhep farkı 
gözetmeksizin öğrenci alınacağı belirtilmişti.

Bu isabetli karar ve düşüncelere rağmen, darülfünun hemen kurulamadı. 
İtalya’dan getirtilen bir mimara, Ayasofya yakınında üç katlı ve yüzden fazla odalı 
bir darülfünun binası yapması işi verildi. Fakat çeşitli nedenlerden ötürü bu bina, 
ancak yirmi senede tamamlandı ama bir türlü eğitime başlanamadı. 

Meslek ve Teknik Eğitim, Darülmuallimin (Öğretmen Okulu): Islahat 
Dönemi’nden önce, ilk defa olarak 1845 yılında, İstanbul’da Fatih civarında bir öğ-
retmen okulu kuruldu. Öğretim süresi üç yıl olarak belirlendi. Yirmi öğrencisi var-
dı. Bu okulun ilk müdürü Meclis-i Maarif-i Umumiye üyelerinden, ünlü tarih ya-
zarı Ahmet Cevdet Paşa’dır.

Mekteb-i Mülkiye, (Bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin temeli): 
Mekteb-i Mülkiye’nin kuruluşu, Abdülmecid devrinde mesleki taksimat ve idarede 
yapılan ıslahatın bir neticesidir. Vilayet, sancak ve nahiyelerde yönetimde bulunan 
vali, kaymakam ve nahiye müdürleri, yönetim bilgileri açısından çok yetersiz du-
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rumdaydılar. Bunlar, kadıların bazı yetkilerini de yüklenmişlerdi. Sistem karmaşa 
içindeydi. İşte bu sorunları önlemek ve çağdaş yönetim bilgilerine sahip mülkiye me-
murları yetiştirmek için, 1859 yılında Mekteb-i Mülkiye kuruldu. Öğretim süresi 
iki yıl olarak belirlendi. Bu okula ilk olarak, kalemlerde çalışan memurlarla medrese 
talebesinden toplam 100 öğrenci alındı. Birinci sınıfa Türkçe, tarih, coğrafya, ista-
tistik, ticaret kanunları, senet ve defter tutma usulleri dersleri konuldu. İkinci sınıfa 
da devletler hukuku, Osmanlı Devleti antlaşmaları, idare usulleri, Ceza Kanunu ve 
usulü, muhakemat (mahkemeler) ve ekonomi, politik ve bazı diğer dersler konuldu. 
Bundan sonra kaymakam ve nahiye müdürlükleri görevlerine, bu okul mezunlarını 
atamaya başladılar. 

Diğer İhtisas ve Meslek Okulları: Abdülmecid devrinde, yukarıda anlatılan 
eğitim kurumlarından başka, 1847’de ilk defa olmak üzere İstanbul Yeşilköy yakın-
larında bir Ziraat Mektebi, 1860’da bir Telgraf Mektebi kuruldu. Bu tarihler-
de çok daha önce 1842’de Askerî Tıp Okulu’nda bir de kadınlar için Ebe Mektebi 
veya kursu kurulmuştu.

Encümen’i Daniş “Akademi”: Abdülmecid devrinin ünlü eğitimcisi Cevad 
Paşa, medresede okumuş ve yetişmiş olmasına rağmen, kendi gayretleriyle, bu çü-
rümüş müessesenin küf ve paslarından kurtulmuş, bozulmuş olan Osmanlı eğitim 
sisteminin, Batı bilgi ve ilmiyle aydınlanacağına inanıyordu. Osmanlı Devleti’nde 
Encümen-i Daniş “Akademi” kurulması fikri, onun ve onun gibi bu davaya inanan-
ların malı olmuştur. Darülfünunun kurulması gecikince 1850’de Meclis-i Maarif-i 
Umumiye, adı geçen encümenin kurulmasına karar verdi. Akademi’nin belli başlı 
görevleri; Türk dilini geliştirmeye çalışmak, devamlı olarak gelişmekte olan fikir ce-
reyanlarını takip etmek, halkın genel eğitimi için faydalı olabilecek eserleri tercüme 
etmek vs. idi.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 6. Cilt, 10. Bölüm, Islahat 

Dönemi’nde Eğitim Sistemi (1856-1861)

Islahat (İkinci) Dönemi, Padişah Abdülaziz Devri                
(1861-1876)

Abdülaziz, tahta geçtikten sonra, ıslahat hareketlerinin önderleri olarak kabul 
edilmiş olan Ali ve Fuad Paşaların, kendisine teklif ettikleri ıslahat tasarılarını 
uygun görüp yürütmüştür. Kendisinden önceki dönemlerde alınmış olan bazı Batılı 



İlhan Küçükbiçmen264

müesseselere, yöntem ve usullere pek sempati duymuyordu ama engel de olmuyordu. 
Atletik yapılı, çeşitli spor dallarına meraklı ama sanattan hoşlanmayan bir kişi-

lik yapısına sahipti. Gezip görmeye çok meraklıydı. Hükümet erkânı ile birlikte ilk 
olarak Mısır’a, ardından, III. Napolyon’un daveti üzerine Paris’e gitti. Oradan da 
Londra’ya uğradı ve dönüşünde Berlin ile Viyana’dan geçti. Bu seyahati esnasın-
da gerek ziyaret ettiği saraylarda gerekse Avrupalı halklar üzerinde mükemmel bir 
etki yarattı. Bu, Osmanlı tarihinde bir ilkti. Oraları gezip gördükten sonra ülkesi-
nin yönetim, adalet, askerî, eğitim, ticaret, şehirleşme, ulaşım ve daha birçok alanda 
ne gibi eksikleri olduğunu fark etti. Dönüşte bu konularda yenileştirmeler yapmaya 
karar verdi. 

Bunlardan başka, Londra ve Paris’te kaldığı sırada gördüğü saraylardan çok etki-
lenmiş ve dönüşünden sonra; II. Mahmud’un yaptırmış olduğu ahşap sarayın yeri-
ne, yurt dışından borç aldığı ve sonra faiziyle geri ödediği 4.000.000 altınla, 1871’de 
İstanbul Boğazı kenarında, Beşiktaş semtinde bulunan “Çırağan Sarayı”nı 
yaptırmıştır. 

“Bu harcama bana göre, o yıllar dışarıda güçlü düşmanlarla devamlı sa-
vaşıp çoğundan mağlup ayrılan, içeride ayrılıkçı çetelerle ve isyancılarla 
amansız mücadele veren, eğitimi, teknolojisi, ziraat olanakları yerlerde sü-
rünen bir imparatorluğun sultanı olan kişinin ne derece sorumsuz ve müsrif 
olduğunun tipik bir göstergesidir.” 

Bu yorumu yaptığım Ocak 2015 yılında, AKP Hükümeti tarafından ülke-
mizde Ankara’nın Beştepe semtine, yaklaşık 300 milyon USA dolarına mal 
olan, AK-SARAY adı verilen yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayı yaptırıldı.

Ama ne yazık ki aynı tarihte, ülkemizin yurt dışına olan toplam borcu 
(150 milyar US$ devlete, 250 milyar US$ özel sektöre ait) 400 milyar US$’dı. 

Şimdi size, ünlü çuvaldızlarımdan arzu ettiğiniz karar verebilirim…
Abdülaziz, 15 yıl süren padişahlığı döneminde 16 defa sadrazam değiştirmiştir. 

Bundan, padişah ile sadrazamlık makamı arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğu gö-
rülmektedir. Dönemin, çalışkanlığı ve yenilikçiliğiyle öne çıkan üç sadrazamından 
ilk ikisine, Sultan Abdülaziz de saygı gösterirdi. Bunlar Mehmed Emin Ali Paşa 
ve Fuad Paşa idi. Üçüncü ve son sadrazamı ise, kendisini tahtından indiren, yap-
tığı değerli çalışma ve yenilikleriyle, çoğumuzun da iyi bildiği, günümüz Ziraat 
Bankası’nın kurucusu Midhat Paşa’dır.

Mehmed Emin Ali Paşa: Ciddi, çalışkan, zeki ve kendi gayretiyle kültür sevi-
yesini yükseltmiş bir devlet adamıydı. Islahat taraftarıydı. 1876’da Girit’teki göre-
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vinden dönüşünde, saraya sunduğu bir görüşünde, Avrupa’da ihtilaller sonucunda 
ortaya çıkan yeni prensipleri ve bunların etkisiyle kurulan devlet yönetimlerini açık-
layarak, Osmanlı Devleti’nde ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin, bütün halkın siyasi 
haklara sahip olmasıyla yeni bir idare tarzının kurulması gereğini belirtmiş; eğitim 
sisteminin kuvvetlenmesi, hukuk yapısının yenileştirilmesi konularıyla ıslahatın ge-
rekliliğini vurgulamıştır.

Islahat konusunda da yabancı ülkelerin karışmasına şiddetle karşıydı. 1856’daki 
Paris konferansında, kapitülasyonların (yabancılara verilen ayrıcalık) kaldırılması-
nı teklif etmişti. Bir gün kendisine, gelecek için plan ve programlar yapmasını öne-
ren bir yabancıya: “İçinde çabaladığımız siyasi ve mali zorlukları görüyorsunuz, bu 
durumda yapılması gereken şey, günü gününe çalışmaktan ibarettir. Gerisi Allah 
kerim.” demiştir.

Ali Paşa ilk defa 1842’de, Abdülmecid devrinde sadrazam olmuş, daha sonra iki 
defa daha sadaret görevine getirilmişti. Abdülaziz devrinde de iki defa sadrazamlığa 
getirilmiş, ilki 1862 yılındadır. Padişah Abdülaziz ile birlikte, ıslahatın kurumlara 
yerleştirilmesi gayretinde bulunmuştur.

Fuad Paşa: 1815 yılında İstanbul’da doğdu. Şair Keçecizade Mehmed İzzet 
Efendi’nin oğludur. 14 yaşındayken II. Mahmud’un kurduğu Askerî Tıp Okulu’na 
girmiş ve okulda öğrendiği Fransızca kazanımıyla, okulunu başarıyla bitirmiş-
tir. Birkaç yıl doktorluk yaptıktan sonra, Mustafa Reşid Paşa’nın teşvikiyle, 
1837’de Babıâli’de tercüme odasında göreve başlamıştır. 1841’de Londra Elçiliği 
Başkâtipliği’ne, oradan Madrid ve bir yıl sonra da Lizbon Geçici Elçilik görevleri-
ne getirilmiştir. 1845’te Divan-ı Hümayun Tercümanlığı’na getirildikten ve yurt 
dışında çeşitli komiserlik görevleri yaptıktan sonra 1852’de Dış İşleri Bakanlığı’na 
tayin edilmiştir. 1861 yılında Abdülmecid’in ölümü üzerine tahta geçen Abdülaziz 
tarafından, seraskerlik (komutanlık) görevi üzerinde kalmak üzere sadrazamlık gö-
revine getirilmiştir. 

Sadrazam Fuad Paşa, Avrupa’nın modern diplomasi usullerini çok iyi bilen, ge-
niş görüşlü, konuları dikkatlice inceleyip, süratle sağlıklı kararlar veren, ender ön-
derlerden birisiydi. Din konusunda Volterciydi. Taassup ve cahillikle mücadele ve 
bunları savunan ulema ile mücadeleyi kendine hedef bellemişti. Avrupalı diplomat-
lar arasında, zekâsı, zarifliği, nüktedanlığı ve hazırcevaplılığı ile ün kazanmıştı. Bir 
diplomatlar toplantısında, Avrupa büyük devletlerinin kudret ve kuvvetinden dem 
vurulduğu bir sırada Fuad Paşa: “En kuvvetli devlet, Osmanlı Devleti’dir. Siz 
dışarıdan, biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz yine de yıkamıyoruz.”demiştir.
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Abdülaziz, Meclis-i Has’a (Bakanlar Kurulu), sadrazam dâhil tüm vekille-
ri kendisi atadığı için, sadrazamın etkisi, Meclis üzerinde yok denecek kadar azdı. 
Padişah, beğenmediği Meclis üyesini de görevden alma, hatta cezalandırma yetkisini 
de üzerinde bulunduruyordu. Ayrıca Padişah sık sık bakanlara karışıyordu. Bu şart-
ların değiştirilmesi, sadrazama güç kazandırılması için direnmek adına, Fuad Paşa 
istifa etti ama sonuçta, sözleştiği arkadaşları Rüşdi Paşa ve Yusuf Kâmil Paşalar 
sözlerinde durmayarak direnemediler. Sistem aynen devam etti.

 Devlet Şûrası’nın (Devlet Yönetim Teşkilatı) Kurulması

Bu şûranın kuruluş çalışmaları, Abdülmecid devrinde başlamıştı. 1861 yılın-
da İngiltere’nin İstanbul’daki elçisi, Osmanlı Hükümeti’ne, eski adli yapının bir 
an önce değiştirilip yerine ıslahat yapısı ile uyumlu yeni bir Adli Meclis’in ku-
rulmasını tavsiye etmişti. Bu durum, Babıâli tarafından dikkate alınarak Meclis-i 
Tanzimat, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye katıldı. Bundan yedi yıl sonra da Meclisi 
Ahkâm-ı Adliye, tekrar iki Meclis’e bölündü ve birincisine Şûra-yı Devlet, ikinci-
sine de Divan-ı Ahkâm-ı Adliye adı verildi. 

Şûra-yı Devlet’in kuruluş nedenleri ise; a) Fransız tesiri, b) Genç 
Osmanlılar’ın faaliyeti, c) Ali Paşa’nın, Girit görevinden edindiği 
bilgilerdir.

Fransa, 1867’de, siyasi rejiminde köklü bir değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. 
III. Napolyon, halkın isyanından ve Meclis’teki muhalefetin enerjik çıkışlarından ür-
kerek, otoriter imparatorluk sistemini (dikta rejimini), liberal imparatorluk sistemi-
ne dönüştürmüştü. Fransa’daki bu değişiklik, tüm dünyada olduğu gibi Babıâli üze-
rinde de büyük etki yapmakta gecikmedi. Fransa’nın İstanbul elçisi, dostu Sadrazam 
Ali Paşa’ya, Fransa’daki gibi Osmanlı yönetiminde de Müslüman ve Hristiyan hal-
kın birlikte temsil edileceği bir yönetim meclisinin kurulmasını öneriyordu.

Zaten bu sıralarda, Osmanlı İmparatorluğu’nda da Babıâli’nin kontrolsüz ve da-
nışmasız idaresine karşı bir muhalefet başlamıştı. “Genç Osmanlılar”ın temsil et-
tiği bu muhalefet, özellikle Avrupa’da yaptığı yayınlar ile dikkati Osmanlı idaresi-
nin zaafı üzerine çekmekteydi. Genç Osmanlılar’dan Ziya Paşa’nın önerdiği yenilik 
tedbirleri arasında, ön planda, bir Devlet Şûrası kurulması teklifi de vardı.

Sadrazam Ali Paşa’nın, Girit isyanını bastırmak üzere orada bulunduğu sırada, 
Osmanlı yönetiminde esaslı bir değişiklik yapılması inancına varmış ve bu görüşü-
nü, yazılı olarak İstanbul’a iletmişti. Bu iletide, Avrupa’da, Fransa büyük ihtilalin-
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den beri hürriyet için yapılmış olan mücadelelerin tarihçesine değinerek, özetle şöyle 
demişti:

“Devlet ve hükümetlerin ilk işi, herkesin haklarını sağlamak ve vazifelerini hak-
kıyla yerine getirmesine nezaret ve dikkat eylemektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl-
da ise servet ve kuvvet, Avrupa’nın elindedir...” 

Ali Paşa, iletisinin sonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılması gerekli ıs-
lahatın, “okulların ele alınıp tekrar yeniden düzenlenmesi”nin gereklili-
ğine değiniyor ve ayrıca “(Code Civil) Medeni Kanun”u tercüme ettirip ekte 
gönderiyor. 

Ali Paşa, Devlet Şûrası kurulmasını açıkça önermiş ve Girit’ten döndükten son-
ra, şûranın kurulması gerçekleşmiştir. 

Devlet Şûrası, yetkilerine göre beş daireye ayrılmıştır:
a) Mülkiye ve Harbiye Dairesi 
b) Maliye ve Evkaf (Vakıflar) Dairesi 
c) Kanun Dairesi 
d) Nafia (İmar), Ticaret ve Ziraat Daireleri 
e) Maarif Dairesi
Kurulan bu ilk Devlet Şûrası başkanlığına Midhat Paşa getirilmiştir. 
Islahatın, Abdülaziz’in hükümdarlığında geçen ikinci döneminde, devletin diğer 

kademelerinde de yenilikler olmuştu. Bunlar, başlıklar hâlinde; 
Osmanlı İmparatorluk topraklarında vilayet teşkilatlarının kurulması, memur-

ların görev ve sorumlulukları, memurların maaş ve harcırahlarının düzenlenmesi, 
Mülki İdare’nin denetlenmesi, adalet sisteminin yeniden düzenlenmesi, adliyenin 
teşkilatlanması, Nizamiye Mahkemelerinin (Müslüman ve gayrimüslimleri ilgilen-
diren davalar için) kurulması, Ticaret Mahkemelerinin yaygınlaştırılması, Batı kay-
naklı yeni kanunların yapımı, Medeni Kanun, Osmanlı Tabiyet Kanunu, yabancılar 
için Pasaport Nizamnamesi olarak gösterilebilir.

Askerî alanda yapılan yenilikler ise; orduda ıslahat, hassa alayı kurulması, aske-
rin yeni kıyafet düzenlenmesi, askerî okulların ıslahı, orduda 1869 ıslahatı, ordu sı-
nıflarının düzenlenmesi, askerlik hizmetinin düzenlenmesi, donanmanın yapılandı-
rılması başlıkları altında özetlenebilir.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 7. Cilt, 2. Bölüm, Islahat (İkinci) 

Dönemi, Padişah Abdülaziz Devri (1861-1876)
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Abdülaziz Devri Başında Eğitim Kurumlarının Durumu

Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim sistemi, yapısal ve idari yön-
den geleceğe dair bir ümit vermiyordu. Eğitim kurumları, aralarındaki farklara göre 
dört gruba ayrılıyordu: 

a) Devlet eğitim kurumları: 1860 yılında rüştiyelerin (ortaokul), bütün im-
paratorluk sınırlarındaki sayısı 52, okuyan öğrenci sayısı ise 3920 kişiden ibaretti. 
Rüştiyelerde okutulan derslere gelince, yazı çeşitleri, Arapça gramer, derdini söyle-
yecek kadar okuma yazma, basit hesap, Kur’an ve ahlaktı. Bu derslerden anlaşılaca-
ğı üzere, medresenin dışında kurulmuş olmakla beraber, rüştiye eğitimine din etki-
si hâkimdi. Çocuklara ana dili öğretilmiyordu. Türkçe dersine çok az yer verilmişti. 
Ahlak dersi olarak okutulan “Birgivi Risalesi”, 1562’de yazılmış, içeriği ise; dünya-
da günah sayılan değerlendirmeleri kapsamakta, öğrenciler, “cennete gönül bağla-
mak gerektiği” gibi dinî öğretilerle özendirilmekteydi. Rüştiyelerde coğrafya ihmal 
edildiği, tarihe, tabiat bilgisine, geometriye yer verilmediği için, okulu bitirenler, bi-
limsel bilgiden yoksun olarak yaşama atılıyorlardı. Bu okulları bitirenler için gidebi-
lecekleri, Darülmuallimin, Mülkiye Mektebi, Telgraf Mektebi gibi üst düzey okullar, 
henüz kuruluş aşamasındaydı.

b) Medreseler: Abdülaziz devri başlarında, tamamen dinî amaçlı eğitim yapan 
sıbyan okullarıyla medreseler, âdeta acınacak ve ağlanacak hâldeydi. İmparatorlukta 
12.509 sıbyan mektebi, bunlara devam eden kız ve erkek öğrenci sayısı ise 524.770’di. 
Sıbyan okulları, vakıf gelirleri ve hayırsever bağışlarıyla varlıklarını sürdürüyor-
lardı. Öğretmenler, medrese mezunu olduklarından, yetersiz eğitimli ve mutaassıp 
idiler. 

Çocuklar, yerde hasır veya kilim üzerinde oturuyorlar ve hiçbir çekiciliği olma-
yan bu dersleri, küçük mahkûmlar gibi takip ediyorlardı. Terbiye vasıtası, dayağın 
her çeşidi ve falaka (yere yatırılıp ayak tabanlarına sopa vurularak dövme) idi. 

Medreseye gelince, hayat ve toplumla ilgili bilgilere yer verilmemişti. Başlıca 
dersler, Arapça, belagat, mantık, kelam ve hikmetten ibaretti. Matematik, tabii ilim-
ler ve sosyal ilimlere hiç yer verilmemişti. Medrese, skolastik bir yöntemle dar görüş-
lü, mutaassıp, yararsız, tüketici nesiller yetiştiriyordu. Medresede yetişenler içinde, 
kendi gayretiyle kendisini yetiştirmiş az da olsa bazı değerli bilginler de vardı. 

c) Cemaat eğitim kurumları
d) Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan yabancı uyrukluların eğitim 

kurumları 
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Bununla beraber, eğitim problemi hakkında düşünmek, ortaya fikir atmak, önlem 
almak konularında Ali Paşa, Fuad Paşa ve Midhat Paşa gibi devlet adamlarıy-
la, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi ileri görüşlü bazı aydın kişilerin çırpındığı 
görülmektedir. 

Örneğin; Fuad Paşa, 1868’de ölümünden önce yazdığı vasiyetnamesinde, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme nedenlerini ve yükselme önlemlerini açıklar-
ken, şu çarpıcı satırlara yer vermişti: “Zannedilmesin ki İslamiyetin emrettiği 
ilim başka, diğer ülkelerin eğitildiği ilim başkadır. İlim âlemi, akıl ve izan 
için ışık saçan tek parlak güneştir. Ve mademki bizim itikadımızca (inan-
cımızca) İslamiyetin bütün hakayiki (gerçekliği), bütün maarifi (eğitimi) 
camidir. O takdirde faydalı keşifleri ve yeni ilimleri, geldikleri yer her ne-
resi olursa olsun ve hangi milletin buluşu olursa olsun onu almalı ve ka-
bul etmeliyiz. Medeni gelişmelerin aslı ve maddi ve manevi büyüklüğün 
kaynağı, halkın tamamının eğitilmesinde gizlidir.” 

Midhat Paşa da Ali ve Fuad Paşaların eğitim üzerindeki genel görüşleriyle hem-
fikirdi. 1866’da kaleme aldığı bir yazısında, rüştiyelerin ıslahı hususunda, okullar-
da verilen çağdaş derslere ek olarak yabancı dil eğitiminin de verilmesini önermiştir. 

Ziya Paşa ve Namık Kemal’in görüşleri: Bir süre devlet hizmetinde bulun-
duktan sonra hürriyet için mücadeleye atılan bu iki değerli lider de toplumun gene-
lini kapsayacak eğitimin çok önemli olduğunu vurgulamışlardır.

Ziya Paşa:
“Diyar-ı küfrü (Avrupa’yı) gezdim; beldeler, kâşaneler (zengin evleri) 

gördüm.
Dolaştım mülk-ü İslam’ı, bütün viraneler (fakir evleri) gördüm” dizele-

riyle, İslam toplumlarının yapısını, acı bir şekilde tarif etmiştir. Ona göre, iki farklı 
toplum arasındaki fark, eğitim ile doldurulabilir.

Ünlü şairimiz Namık Kemal ise:
“Çağımızda eğitim, her milletin gurur kaynağıdır. Halkın eğitiminin 

verilmesine ödenmek için, malından değil, gerekirse canından bile be-
del ödenmesi çok değildir.” diyerek, bilimsel eğitimin ne denli önemli olduğunu 
vurgulamıştır. 

Yukarıda değinilen fikirlerden çıkartılacak sonuç şudur: Abdülaziz devrinde eği-
timin, bazı devlet adamlarıyla, bazı aydınlar tarafından kavrandığı görülmüştür. 
Bunlar genellikle Avrupa görmüş ve yabancı dil bilen kimselerdir. Hepsi, imparator-
luk müesseselerinin ıslahında fikir birliğinde bulunmamalarına rağmen, İslamlığın, 
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Batı ilmiyle, eğitim birimleri ve yöntemlerinin benimsenmesinde hemfikirdirler. 
Bununla beraber, hiçbirisinin, genel eğitim sisteminin köklü bir şekilde değiştiril-
mesi konusunda bir planı yoktur.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 7. Cilt, 10. Bölüm, Abdülaziz 

Devri Başında Eğitim Kurumlarının Durumu 

Eğitimde Islahat (Yenilik) 1861-1876 

İlköğretimde: Abdülaziz’in bu döneminde, sıbyan okulları yerine rüştiyelere 
önem verildi. Bu okullar süratle yaygınlaştırıldı. 1868’de okul sayısı 57’ye, 1874 yı-
lında ise 386’ya yükseldi. İstanbul’da bulunan 47 rüştiyenin dokuzu, kız rüştiyesi 
olarak eğitime başladı. 

İlk kız rüştiyesi, 1861 yılında İstanbul’da açılmıştı. Bu tarihe kadar kızların 
eğitimi tamamen ihmal edilmişti. Hatta kızların okuma yazma bilmesi “ayıp” ola-
rak algılanıyordu. Kendi gayretiyle bilgi edinmiş kadınlar ise, “büyücü” gibi değer-
lendiriliyordu. Bu nedenle, yeni açılan kız rüştiyelerini topluma kabul ettirmek için, 
Kur’an’ın ayetlerinden ve çeşitli hadislerden yararlanma yoluna gidildi. Ve şöyle bir 
alıntı yapıldı: “Taife-i nisanın, dahi din ve dünyalarını bilip, emre itaat ve 
menhiyattan mücanebet etmeleri için tahsil etmeleri…” Günümüzdeki kaba-
ca anlamı: “Kadın kısmısının, din ve dünyalarını bilmeleri, kocalarının emirlerine 
itaat etmeleri, istemediklerini yapmamaları için eğitim almaları…” gibi.

1867 yılında, okula gitme yaşını aşmış kızlara, din dersleri, okuma ve hesap öğ-
retilmesi için İstanbul’da Beyazıt civarında bir kız rüştiyesi açıldı. Çarşı ve pazar 
açılmadan önce (erken saatlerde), çarşamba ve pazar günleri, isteyenlere ders veril-
meye başlandı. 

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi: İlköğretim hakkında ıslahat prensipleri-
nin belirtilmesi ve bu öğretimin üst öğretim dereceleriyle olan bağlantısı, 1869’da 
bu nizamnameyle tespit edildi. Başlıça hükümleri;

a) İlköğretim mecburidir,
b) Okulların sınıf ve dereceleri, nerelerde hangilerinin açılacağı,
c) Öğretim ve eğitim metotları,
d) Öğretim üyeleri hakkında kararlar,
e) Maarif merkez idaresinin kurulması, vilayetlerde şubeler açılması,
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f) Öğrencilerin şevk ve gayretlerini artıracak tedbirler,
g) Maarif-i umumiye masrafları, halktan yardım toplanması.

Ortaöğretim; İdadiler (Ortaokullar), Sultaniler (Liseler): 1874’te 
İstanbul’da öğretmen sayısı 10’u, öğrenci sayısı 261’i bulan dört adet idadi mektebi 
vardı. İdadilere, rüştiye okullarını bitiren Müslüman ve Hristiyan talebeler, bir gi-
riş sınavı ile alınırlardı. Maarif-i Umumi Nizamnamesi’ne göre, idadilerin üzerin-
de, vilayet merkezlerinde açılması planlanan sultaniler (liseler) Sultan Abdülaziz 
devrinde açılamamıştır. 

Galatasaray Sultanisi (Lisesi): Bununla beraber, daha nizamname çıkma-
dan önce, 1868’de İstanbul’da Galatasaray Sultanisi adıyla bir lise açıldı. Bu liseye, 
cins ve mezhep farkı gözetmeksizin öğrenci alınması, eğitimin Fransızca yapılması, 
idarenin ve öğretimin Fransızlara verilmesi düşünülüyordu. Sonuçta Babıâli, bazı 
derslerin Türkçe okutulması kaydıyla, Fransızların teklifini kabul etti. Birçok farklı 
görüşe rağmen, Galatasaray Sultanisi çok ilgi gördü ve bir yıl sonra öğrenci sayısı 
622’yi buldu.

Yükseköğretim (Darülfünun) Üniversite: Geçmişte, kuruluşu yılan hikâ-
yesine dönen okul, Abdülaziz’in tahta geçmesi üzerine Fuad Paşa’nın sadrazamlığı 
sırasında tekrar gündeme getirildi. 1862’de, darülfünunun resmen açılması beklen-
meksizin, konferans şeklinde derslere başlandı. İlk dersler fizik, daha sonra kimya ve 
tabii ilimlerle coğrafya konuları üzerine verildi. Bu dersleri, Avrupa’da eğitim gör-
müş paşalar veriyordu. Çok dinleyici olurdu, hatta sadrazam ve bazı devlet görev-
lilerinin de derslere geldiği olurdu. Arada Fransızların Osmanlı yönetimine ver-
diği notalar arasında üniversitenin de açılması gerektiği nedeniyle, nihayet 1870 
yılında darülfünun, sadrazam ve devlet görevlilerinin huzurunda resmen açıldı. 
Darülfünunun ilk çalışmaları, çok zor şartlar içinde yapıldı. Öğretim üyeleri yeter-
sizdi. Öğrenciler ise, dersleri takip edecek seviyede değillerdi. 1874 yılında Cevad 
Paşa’nın Maarif Vekilliği zamanında, darülfünun eğitimi, Galatasaray Lisesi’nde 
fen, edebiyat ve hukuk derslerinin konulması suretiyle tekrar verilmeye başlandı.

Meslek Okulları: Abdülaziz devrinde, genel eğitim sisteminin geliştirilmesine 
çalışıldığı bir sırada, bir yandan da meslek okullarının açılmasına gayret edilmiştir. 
Bu devirde kurulan meslek okulları: Mahreci Aklam (Memur Yetiştirme Okulu 
1862), Lisan Mektebi (1864), Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye (1866), Eczacı 
Mektebi (1879), Kaptan ve Çarkçı Mektebi (1870) ve Darülmuallimat’tır 
(Yüksek Kadın Öğretmen Okulu 1870). 
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Bunlardan başka, ıslahanelerin kurulması, Sanayi Mektebi’nin kurulması ve 
Mülkiye Mühendis Mektebi’nin kurulması çalışmaları da yapıldı. 

Abdülaziz devrinde, Türkçe diline özel bir önem verilmiştir. Dilin kullanımının 
yaygınlaştırılmasına da gayret edilmiştir. Bu konuda Cevdet Paşa, Ziya Paşa, 
Ahmed Midhat Efendi ve Ali Suavi, çok değerli çalışmalar yapmıştır. 

Abdülaziz devrinin sonlarına doğru, İstanbul’da aşağı yukarı 13 kadar gaze-
te çıkmaktaydı. Bunlar; Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Basiret, Vakit, 
İstikbal, Sadakat, Atmaca, Şems, Sabah, Hayat, Ceride-i Askeriye, Ceride-i 
Tıbbiye-i Askeriye ve Cihan gazeteleriydi.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 7. Cilt, 10. Bölüm, Sayfa 200, 

Eğitimde Islahat (Yenilik) 1861-1876

Maliye (1861-1876 yılları arasında mali durum)

Abdülaziz devri, 15 yıllık barış devri olmasına rağmen, mali yönetim bakımın-
dan tam bir buhran dönemi olmuştur. Bu dönemde, bütçe açıklarını kapatabilmek 
için Avrupalı yabancılara altı defa ve ayrıca Abdülaziz’in son yıllarında da dört defa 
olmak üzere toplam on kere borçlanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, tam bir miras-
yedi havasındadır. Her borçlanmaya, devletin gelir kaynaklarından bir kısmı karşılık 
olarak gösterilmiş ve bu suretle borç üstüne borçlanılmaya devam edilmiştir. Alınan 
borç paralar, imparatorluğun iktisadi gücünü artıracak işlere kullanılmayıp lüks ve 
sefahate (daha önce bahsedilen Çırağan Sarayı yapımı gibi) ve bir de ordu donanma 
ihtiyaçlarına ve iç isyanların bastırılmasına gittiğinden “mali iflas” tabii ki kaçı-
nılmazdı. 1875 yılında da iflas gerçekleşti. İflas, devletin siyasi itibarını sarstı. 

Devlet, borçlarını bırakın, faizlerini bile ödeyemeyecek duruma düştü.*
Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 7. Cilt, 10. Bölüm, Sayfa 347, 

Maliye (1861-1876 arasında) 

Sonunda Osmanlı halkı ve devlet adamları birlikte, bu kötü gidişin so-
rumluluk biletini Sultan Abdülaziz’e kesti. Kötü gidişe, diğer konulardaki 
sorunlar da eklenince Padişah Abdülaziz, 1876 yılında yapılan bir darbe ile 
tahtından indirilerek yerine, sağlık problemi olan V. Murad, yaka paça tahta 
geçirildi. Ama o da üç ay sonra alınıp yerine, toplam 33 yıl padişahlık yapa-
cak olan II. Abdülhamid getirildi. 
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BİRİNCİ MEŞRUTİYET DEVRİ (1876-1878)

II. Abdülhamid’in Padişahlığı ve                                           
Midhat Paşa’nın Sadrazamlığı

II. Abdülhamid, padişahlığının ilk günlerinde(1876), sanki şahsi ve keyfî bir yö-
netim oluşturmayacak duygusu yayarak, yeni bir devrin padişahı olacağı gibi ümit 
verici hareketlerde bulundu. Sadrazam Mehmed Rüşdi Paşa’ya: “Ben sizi katiyen 
bırakmayacağım; benim babam ve milletimin babasısınız. Sizin onayınız olmadıkça 
hiçbir şey yapmayacağım.” demek suretiyle, Babıâli’nin istiklaline saygı göstereceği-
ni ima etmişti. Midhat Paşa’ya da Kanun-i Esasi’nin (bir nevi Anayasa) ilan olu-
nacağı hususunda önceden vermiş olduğu sözünü tekrarlamıştı. 

Genç Osmanlılar’ın en ateşli üyesi Namık Kemal’i bile kabul etmiş ve ona: 
“Allah için olsun Kemal Bey, hep birlikte çalışalım; bu devlet ve saltanatı, eski hâlin-
den daha yüksek bir seviyeye getirelim.” demek suretiyle, onun fikrinde olanlarla da 
iş birliği yapmak niyetinde olduğunu hissettirmişti. Fakat tüm söylediklerine rağ-
men, Osmanlı Devleti’nin başında bir Padişah olduğunun bilincindeydi. Sözlerinin 
aksine sistemi devamlı olarak kendi kontrolünde tutmak istiyor ve ona uygun dav-
ranışlar sergiliyordu.

Padişah’ın devamlı müdahalelerinden bezen sadrazam Mehmed Rüşdi Paşa, 
daha fazla direnemeyip, yerine Midhat Paşa’yı önererek, görevinden istifa etti. II. 
Abdülhamid de onun yerine, gücünden çekinmesine ve sevmemesine rağmen, hal-
ka kendini çok sevdirmiş olan Midhat Paşa’yı sadrazamlığa atamak zorunda kal-
dı. Midhat Paşa da Padişah’ın bu düşüncesini bilmekte ve ona güvenmemekteydi. 
Aralarında, hükümet yönetimi hakkında fikir ayrılığı, tahta çıkışı takip eden günler-
de hatt-ı hümayun metninin hazırlanması ortamında başlamıştı.

Midhat Paşa, düzenlenmesi kendisine bırakılan bu metne, şu ana fikirleri 
koymuştu: 

Osmanlı Devleti, Avrupa’nın büyük devletlerindendir. Onlarla çağın gelişmele-
ri yolunda yürümeye ve uyum içinde yaşamaya mecburdur.

1- Meşveret(dayanışma) yöntemini kabul edecektir.
2- Sarayın içindeki ve dışındaki memurların sayısı azaltılacak ve hanedanın sa-

ray masrafları kısılacaktır.
3- Suçu sabit olmaksızın hiçbir memur, yerinden atılmayacaktır.
4- Başıbozuk (eğitimsiz ve düzensiz) asker teşkilatı kaldırılacaktır. 
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5- Köle ve cariye ticareti, şeraite ve insanlığa aykırı bulunduğundan, saraydaki 
köleler ve cariyeler, azat edilerek hürriyetlerine kavuşturulacaktır.

Bu fikirlerden de anlaşıldığı üzere Midhat Paşa, Osmanlı Devleti’ni, bir Avrupa 
Devleti olarak görüyor ve bunun bir sonucu olarak, “Meşrutiyet idaresinin” ka-
bul edilmesini gerekli buluyordu. 

II. Abdülhamid, bu fikirlerin hiçbirini kabul etmemiş ve tahta çıkışından 12 gün 
sonra, kafasına göre eski tarz bir hatt-ı hümayun yayımlamıştır. Padişah, bundan 
başka, Namık Kemal’in, mabeyin kâtipliğine, Ziya Paşa’nın da mabeyin başkâtipli-
ğine getirileceği konusunda Midhat Paşa’ya verdiği sözü de tutmamıştı. 

Midhat Paşa’nın sadrazamlığı, ülke içinde ve dışında büyük memnuniyet yarat-
tı. Herkes onun, Osmanlı Devleti’ni, içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaraca-
ğına inanıyordu. İngiltere’nin İstanbul’daki elçisi, Osmanlı Hükümeti’ne yazdığı 
raporda, onu, “Hürriyet ve Meşrutiyet Türkiye’sinin yetiştirdiği en büyük adam” 
diye takdim ediyordu. Bismark da: “Midhat Paşa, asrımızın büyük adamlarından-
dır. Bana kalırsa şark işleri şimdi yoluna girecektir.” demek suretiyle Midhat Paşa’yı 
takdir ediyordu. Bununla beraber, Midhat Paşa’nın sadrazamlığından memnun ol-
mayanlar da vardı. Bunların sözcülüğünü, ağırlıklı olarak ilmiye (din adamları) 
sınıfına mensup olan kişiler yapmaktaydı. Tezleri ise: “Kanun-i Esasi, kâfir işidir. 
Meclis-i Mebusan’da pek çok Hristiyan bulunacağından, bunlar, şeraite aykırı ka-
nunlar çıkaracaklardır. Mesela, İslam karılarını açık gezdirmek isteyeceklerdir.”*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 1. Bölüm, BİRİNCİ 

MEŞRUTİYET DEVRİ (1876-1878), II. Abdülhamid’in Padişahlığı ve Midhat 
Paşa’nın Sadrazamlığı

Kanun-i Esasi’nin Hazırlanması

Avrupa Paris’te çalışmalarını sürdürmekte olan Genç Osmanlılar ve onların li-
deri kabul edilen Midhat Paşa, anayasa anlamı içeren bu temel kanunun, bir anaya-
sa meclisi veya Meşrutiyet’i kurmak amacıyla toplanacak olan Meclis-i Mebusan ta-
rafından hazırlanmasını düşünüyorlardı. II. Abdülhamid’e Midhat Paşa, daha önce, 
Kanun-i Esasi hakkında hazırladığı taslak metni sunmuştu ama Padişah, bu metne 
kendi gücünü de katmak ve ayrıca tüm vekilleri de hazırlanacak anayasa ile sorumlu 
tutmak istiyordu. Bu nedenle Said Paşa’ya, Fransız Kanun-i Esasisi’nden tercüme 
ettirdiği metni, Osmanlı’ya uydurmak için, her maddenin hizasına vekillerin, gö-
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rüşlerini yazmalarını irade buyurdu. Bundan sonra, Server Paşa’nın başkanlığın-
da, 16 mülkiye memuru, ilmiyeden 10 kişi, askerden 2 komutan ve Hristiyan halk-
tan 3 önderden kurulan bir komisyon, bu tasarıdan faydalanmak suretiyle Osmanlı 
Kanun-i Esasisi’nin esas maddelerini saptamakla görevlendirildi. 

Sonunda, hazırlanan bu taslak, Sadrazam Midhat Paşa başkanlığında toplanan 
vekiller heyetinin incelemesine sunuldu. Heyette Midhat Paşa gibi düşünenlerin ya-
nında, daha önce sadrazamlıktan çekilmiş olan Mütercim Rüşdi Paşa, Cevdet Paşa, 
Ahmed Vefik Paşa ve Namık Paşa gibi muhalif vekiller de vardı. Çok çetin görüş-
meler yapılıyor, özellikle padişahın yetkileri ile ilgili 113’üncü madde, büyük sorun 
oluyordu. 

Bu madde aslında, Meşrutiyet anlamına tamamen aykırıydı, Midhat Paşa’nın, 
“istifa ederim” tehdidiyle bu maddeye karşı çıkmasına rağmen, madde sonunda 
Padişah’ın da bastırmasıyla şu şekilde, mecburen kabul edilmek durumunda kalındı: 
“Hükümetin güvenliğini bozdukları, zaptiye (jandarma) idaresinin yap-
tığı araştırma üzerine, sabit olanları Osmanlı İmparatorluğu’ndan çıkarıp 
uzaklaştırmak padişahın elindedir.” 

Bu maddeyi kabul ettiği için Midhat Paşa hem o zaman hem de daha sonraları 
ağır tenkitlere uğramıştı. Midhat Paşa ise, gerekçesinde: “Şayet istifa etseydim, mu-
halifler ya Kanun-i Esasi’nin diğer bazı maddelerini de değiştirir ya da tümünden 
iptal ettirerek Meşrutiyet’in ilanını iptal edebilirlerdi.”

Kanun-i Esasi, toplam 117 maddeden ibaret olarak hazırlanmıştı. Ana konula-
rı ise: 

Padişahın hakları: Devletin başkentinin İstanbul olması, padişahın aynı za-
manda halife de olması, sorumlu olmaması, şahsi mal ve mülkünün korunması ve 
gereğinde Mebuslar Meclisi’ni dağıtma hakkı gibi.

Osmanlı Devleti tebaasının genel hakları: Osmanlı topraklarında yaşayan 
herkese Osmanlı denmesi, kişisel hürriyet hakkı, kanunsuz kimsenin cezalandırıla-
mayacağı, devletin dininin İslam olduğu ve diğer cemaatlerin dinî haklarının, devle-
tin koruması altında olduğu, basının, kanun dairesinde hür olduğu (yani basın hür-
riyetinin her an kanunla kısıtlanabileceği), öğretim serbestliği, öğretimin devletin 
kontrolü altında olması, herkesin kanunlar önünde eşitliği, devletin resmî dilinin 
Türkçe olması, memur tayininde ehliyet ve yetenek aranması, mülkiyetin güvenliği, 
kanunsuz para alınamaması ve işkencenin yasak oluşu gibi. 

Devlet Vükelası (yürütme kuvveti): Sadrazam ve şeyhülislamın, padişah ta-
rafından tayini, vekiller heyetinin sadrazam başkanlığında toplanması, vekillerin, 
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devlet işlerinden Meclis’e karşı sorumlu olması, suçlu vekilin Yüce Divan’da yargı-
lanması, sorgulama yöntemleri gibi.

Memurlar: Memurların, keyfî görevden alınamayacakları gibi,
Umumi Meclis, Mebuslar Meclisi: Meclis’in toplanma yöntemleri, açılış ve 

çalışma yöntemleri, vekillerin üyelik şartları, her iki Meclis’te de görev alma şartla-
rı gibi.

Âyan Meclisi: Seçilme şartları, yaşam boyu alınacak olan maaşlar gibi.
Mebuslar Meclisi: Seçilme şartları, toplantı zamanları, çalışma yapısı ve ma-

aşlar gibi.
Mahkemeler: Hâkimlerin görevden alınamayacağı, görüşmelerin açık olması, 

mahkemelerin çalışma usul ve yöntemleri, savcılık müessesesi ve çalışma yöntem-
leri gibi.

Divan-ı Âli (Yüce Divan): Üyelerin teşkili ve çalışma yöntemleri. 
Maliye: Vergi sistemi ve toplama esasları, kamu maliyesi ve Sayıştay teşkili ve 

çalışma prensipleri gibi.
Vilayetler: Vilayetlerin çalışma usulleri, Meclis üyelerinin seçimi, belediye iş-

leri ve meclisleri gibi.
Mevaddı Şetta (Sıkıyönetim): 113’üncü madde: Memlekette ihtilal çıkacağı-

nı gösteren hâller görüldüğü takdirde, hükümetin, o yöreye mahsus sıkıyönetim ilan 
etmeye hakkı vardır. Hükümetin güvenliğini bozdukları, polisin sıhhatli tahkikatı 
üzerine sabit olanları Osmanlı hudutları dışına çıkarıp uzaklaştırmak, sadece padi-
şahın elindedir, ilköğretim mecburidir, Kanun-i Esasi’de yapılacak olan değişiklik 
için, Meclis’in üçte iki çoğunluğunun oyu şarttır gibi kanunlardı.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 1. Bölüm, BİRİNCİ 

MEŞRUTİYET DEVRİ (1876-1878), Sayfa 217-230, Kanun-i Esasi’nin 
(Anayasa’nın) Hazırlanması

Kanun-i Esasi’nin (Anayasa’nın) İlanı

Midhat Paşa sadrazam olduğu sırada, Meclis-i Mebusan, toplantıya çağrılmış 
bulunuyordu. Kanun-i Esasi ise henüz ilan edilmemişti. Tasarı üzerinde çalışma-
lar devam ediyordu. Taslaktaki en önemli husus da padişahın hukukunu saptamaktı. 
Padişahın haklarını savunmak amacıyla saray danışmanları, taslağın 113’üncü 
maddesine, padişahın, kendilerinden şüphe ettiği kimseleri memleket dı-
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şına sürgüne göndermeye yetkili olduğuna dair bir hüküm koymak isti-
yorlardı. Midhat Paşa, bu maddeye karşıydı. Padişahın yetkisini uygun 
görmüyordu.

II. Abdülhamid, madde bu hâliyle kabul edilmediği takdirde Kanun-i Esasi’yi 
ilan etmeyeceğini hissettirmişti. Mahmud Paşa, Cevdet Paşa ve Ahmed Vefik Paşa, 
zaten bütün bütün Kanun-i Esasi’ye karşı olduklarından, onun değerini düşürmek 
için, Padişah’ın görüşünü savundular. Sonuçta madde, Padişah’ın arzusu doğrul-
tusunda kabul edildi. Bunun üzerine Genç Osmanlılar (ilk sivil toplum kuruluşla-
rındandır), aydınların bir kısmı ve İngilizler, bu maddeden dolayı Midhat Paşa nez-
dinde şikâyette bulundular. Osmanlı aydınlarından Namık Kemal ve Ziya Paşa: 
“Biz böyle pejmürde kanun istemeyiz. Şayet 113’üncü madde, bu hâliyle 
yayımlanırsa, Kanun-i Esasi’nin bir anlamı olmaz.” diyorlardı. 

Batı Kanun-i Esasilerinde, şahsi ve siyasi hakları, kanun teminatı altında tutan 
hükümler mevcut olduktan başka, mebuslar için dokunulmazlık müessesesi de ka-
bul edilmişti. Ayrıca 1839’da Abdülmecid’in, Gülhane’de ilan edilen hatt-ı hüma-
yununda da Osmanlı Devleti’nde, mahkeme kararı olmaksızın bir kimsenin, şüphe 
üzerine ve keyfî bir şekilde cezalandırılamayacağı belirtilmişti. Bu örnekler ortada 
iken II. Abdülhamid tarafından hazırlatılan Kanun-i Esasi, bu kanunun temel pren-
siplerini teşkil etmesi tabii ve zaruri olan şahsi haklar yönünden bir teminat teşkil 
etmek şöyle dursun, bir gerilik manzarası gösteriyordu. Ama Midhat Paşa, bu nok-
san hâliyle bile Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesini, büyük bir başarı olarak görüyor, 
ileride eksikliklerin giderileceği umudunu taşıyordu.

Kanun-i Esasi, 23 Aralık 1876’da Beyazıt Meydanı’nda, eski ve yeni 
vekillerin, ulema ve paşaların huzurunda törenle okunarak ilan edildi. 
Törenden sonra saraya gidilerek Padişah’a teşekkür edildi. O gün İstanbul’un bir-
çok semtinde gösteriler yapıldı. Dolmabahçe Sarayı’nın ve Midhat Paşa Köşkü’nün 
de önünde sevinç gösterileri yapılmıştı. Bu gösterilerde Türklerden başka; Rumlar, 
Ermeniler ve Yahudiler, kendi dillerinde nutuklar söylediler, Padişah’ı ve Sadrazam’ı 
alkışladılar.

Midhat Paşa, Meşrutiyet ile idare edilen bir ülkenin başvekili gibi hareket etme-
ye başladı. Azınlıkların ruhani liderlerini, giderek, makamlarında iadeyi ziyaret etti. 
Keyfî irade ile sürgüne gönderilmiş olan siyasi suçluların, İstanbul’a dönmelerine 
izin verdi. Basının geniş bir hürriyet havası içinde yayın yapmasına hoşgörüyle yak-
laştı. Bundan sonra Avrupa Devletlerinin, Osmanlı’nın iç işlerine karışmalarına 
izin verilmeyeceğini, o ülkelerin İstanbul’daki temsilcilerine iletti. Paşa’nın bu dav-
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ranışları, aleyhinde büyük bir muhalefetin doğmasına neden olmuştu.
Bunların ve daha birçok nedenin etkisiyle Padişah da kendisine güvenmiyor, âde-

ta dargın duruyordu. Ayrıca Midhat Paşa’nın şöhret ve itibarının, halk arasında ve 
Avrupalılar arasında gittikçe artması, saltanat makamının maddi ve manevi değe-
rini gölgelemeye başlamıştı. Kaldı ki Meclis-i Mebusan’ın toplanması da yakındı. 
Meclis bir defa toplandıktan sonra Midhat Paşa’yı yerinden kımıldatmak güçleşe-
cekti. Onu istifaya zorlamak için, kendisine Babıâli tarafından sunulan teklifleri bi-
linçli olarak reddetmeye başladı. Bu engellemelere dayanamayan Midhat Paşa, so-
nunda, Padişah II. Abdülhamid’e, Osmanlı tarihinde bir eşi bulunmayan ağır bir 
uyarı mektubu yazarak, kendisinin vazife, yetki ve sorumluluğunu açıkladı ve köş-
küne çekildi. Sonra da ne Babıâli’ye ne de saraya ayak bastı. Bunun üzerine Padişah 
II. Abdülhamid, saraydaki danışmanlarının da görüşlerini alarak, Midhat Paşa’yı 
yalnız sadrazamlıktan almak değil, aynı zamanda memleketten de uzaklaştırarak 
sürgüne göndermek için gerekli önlemleri aldı. Padişah, adamları yoluyla, “Midhat 
Paşa’nın, Cumhuriyet’i ilan edip, Mekke şerifini, Cumhuriyet’in başına getirmek 
için bir komploya dâhil olduğu” konusunda uydurma haberler yaydırdı. Bir taraftan 
da Midhat Paşa’nın iktidarda kalmasında sanki ısrar eder gibi gözüktü. Bu ısrarlar 
karşısında Midhat Paşa, saraya gitti ama daha huzura kabul bile edilmeden sadaret-
ten azledilerek tutuklandı ve derhâl İzzeddin Vapuru’na bindirilerek Avrupa’ya sür-
gün edildi. Böylece Midhat Paşa, Kanun-i Esasi’ye geçmiş olan 113’üncü maddenin 
ilk kurbanı olmuştu.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt,1. Bölüm, BİRİNCİ 

MEŞRUTİYET DEVRİ (1876-1878), Kanun-i Esasi’nin (Anayasa’nın) İlanı

Umumi (Genel) Meclis Çalışmaları

Umumi Meclis, biri “Âyan” diğeri de “Mebusan” olmak üzere iki ayrı Meclis’ten 
oluşmaktaydı. Mebusan Meclisi için mebusları halk seçecek (120 üye) ve Âyan 
Meclisi üyeleri (toplam 40 olması gerekirken 26 üye seçilmişti) ise, Padişah tarafın-
dan tayin edilecekti. 

Sonunda Umumi Meclis, 20 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda törenle açıl-
dı. Padişah için Topkapı Sarayı’ndan getirtilen taht kurulmuş, sağında tüm vekiller, 
Osmanlı Birleşik Milletleri ruhani reisleri, Devlet Şûrası ve adliye erkânı, solunda 
ise şeyhülislam, kazaskerler vesair ilmiye erkânı, İran elçisi ve yabancı ülke temsilci-
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leri yer almıştı. Padişah’ın nutku okutuldu ve tören sona erdi. 
II. Abdülhamid, ikinci nutkunda, ilk defa toplanan Umumi Meclis’i açmaktan 

duyduğu mutluluğu ifade ediyor ve 600 yıllık ülke tarihinden verdiği örneklerle ko-
nuşmasını sonlandırıyordu. 

Mebuslar Meclisi’nin çalışmaları, 28 Haziran 1877’ye kadar sürdü. Bu tarihte 
Osmanlı İmparatorluğu, Sırplar ve Ruslar arasında çok kanlı savaşlar yapmaktaydı 
ve bu savaşlarda oldukça zorlu anlar yaşamaktaydı. Meclis buna rağmen, dış düş-
manlarına karşı olağanüstü bir dayanışma örneği vermekteydi. Başarılı bir ilk dö-
nem çalışması yapılmıştı.

Umumi Meclis, ikinci toplantısına, 13 Aralık 1877’de başlayıp, çalışmalarını, 
Padişah tarafından süresiz kapatılacağı 16 Şubat 1878’e kadar sürdürdü. Bu dö-
nemde Âyan Meclisi 38 üyeden, Mebusan Meclisi ise toplam 96 mebustan ibaretti. 
Savaşın gidişatı çok kötüydü. Sırplarla ve Ruslarla yapılan savaşların, (Gazi Osman 
Paşa’nın kahramanlıklarla dolu Plevne savunması hariç) hemen hemen tümü çok 
büyük insan ve toprak kayıplarıyla sonuçlanmış, Edirne, Batum, Kars ve Ardahan, 
Rusların eline geçmişti. Zorlu savaş şartlarına ve diğer önemli konulara dair çok yo-
ğun ve hararetli görüşmeler yapılıyordu. Vekiller açıkça dillendirmeseler de bu kötü 
gidişattan II. Abdülhamid’i de sorumlu görüyorlardı. 

Özellikle Edirne’nin Rusların eline geçmesi nedeniyle kendisine gösterilecek tep-
kiyi hafifletmek için, Padişah, başvekili görevden alıp, yerine Ahmed Vefik Paşa’yı 
getirdi ama bu davranışı da vekillerin bir kısmı, Kanun-i Esasi’ye uygun görmedi.* 

Meclis’in Kapatılması

Padişah II. Abdülhamid, Meclis’in kavgalı gürültülü görüşmelerini izlediğin-
de âdeta şaşkına dönmüştü. Bu esnada Osmanlı ordusunun savaş gücü de yıpran-
mış, Rus kuvvetleri, İstanbul yakınındaki Ayastafanos (Yeşilköy) istikametine ilerli-
yordu. Padişah, ya harbe devam ya da barış görüşmeleri için karar almak amacıyla, 
Yıldız Sarayı’nda 43 kişilik olağanüstü bir meclis topladı. Âyan ve Mebusan reis-
leriyle aynı Meclislerden seçilen ikişer üye, vükela, ulema ve komutanlardan bazı-
ları bu toplantıya katıldılar. Padişah da bu toplantıda hazır bulundu. Barış ve sa-
vaş konularında tartışılırken, İstanbul Mebusu Astarcılar Kethüdası Ahmed 
Efendi söz alarak: “Huzuru şahanede böyle meclis kurulması, işlerimize 
çare aranması, daha önce, zamanında gerekliydi. Harpte durumumuzun 
güzel zamanları geçirildi. İş bu dereceye geldikten sonra ne denir ki?” de-
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yince; bu sözle Abdülhamid’i çileden çıkardı ve sinirlenip Said Paşa’ya: “Şu herife 
bir cevap ver, heyet işitsin!” dedi. Said Paşa, savaşın nasıl başladığını ve nasıl 
idare edildiğini anlattı. Fakat Astarcılar Kethüdası, bu açıklama üzerine, eski söyle-
mini farklı bir şekilde tekrar edince, Padişah, onun cezalandırılmasını isteyip: “Ben 
artık Sultan Mahmud’un yoluna gitmeye mecbur olacağım.”* diyerek, top-
lantı salonunu terk etti. 

Bir gün sonra, Mebuslar Meclisi toplantısında II. Abdülhamid’in, Umumi 
Meclis’i kapattığına dair iradesi okundu ve ardından Meclis, sessiz sedasız dağıldı. 

Bu olay, Meşrutiyet devrinin kapanması, İstibdat (dikta) devrinin baş-
laması demekti (1878).**

Kaynak:
*Mahmud Celaleddin, Mirat-i Hakikat, III. s. 71
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 1. Bölüm, BİRİNCİ 

MEŞRUTİYET DEVRİ (1876-1878), 2. Kısım Umumi (Genel) Meclis Çalışmaları 
ve Meclis’in Kapatılması

I. Meşrutiyet dönemi için kısa bir yorum yapmak istiyorum: 
Öncelikle, diktatörlüğünü ilan ederek, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

ilk Meşrutiyet Meclisi’ni kapatan II. Abdülhamid’in bu davranışının, ça-
ğımızda oluşan 1960 ve 1980 askerî darbelerinden pek farklı olmadığını 
düşünüyorum. 

Bu maceranın sonu hüsranla da bitse, günümüz Türkiye’si ile etkileşim 
açısından Meşrutiyet kavramı, büyük değer taşımaktadır. Meşrutiyet, de-
mokrasiye giden bu uzun ve meşakkatli yolda, önemsenecek bir olgu ve ta-
rihî bir sıçrama tahtası olmuştur. 

Bu ilk Meşrutiyet denemesinin mimarları, daha önce söylendiği gibi, 
Midhat Paşa ve sistemi isteksiz de olsa kabul edip onaylayan Sultan II. 
Abdülhamid olmuştur ama onları bu yola iten, âdeta zorlayan, Osmanlı’nın 
ilk sivil toplum kuruluşu Genç Osmanlılar ile belki de ilk aydınlarımız ola-
rak anılacak olan Namık Kemal ve Ziya Paşa’yı da unutmamak gerekir. 

Meşrutiyet Kanun-i Esasisi’nin (yani Anayasası’nın) özünü oluşturan ka-
nun taslağı, zamanın Fransız Anayasası’ndan alınmıştı. Ama o dönemin, aç-
lık ve sefaletle, sonu gelmeyen savaşlarla boğuşan çilekeş Osmanlı toplumu-
nun oldukça büyük bir kesimi ise, bu zorlu şartlarda ne yazık ki Meşrutiyet 
olgusunu anlayacak ve değerlendirecek kafa ve bilgi yapısından oldukça 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 281

uzaktı. Hatta padişahın çok yakınında bulunan, çağın sorunlarını çok iyi 
kavramış birçok vekil, paşa ve devlet adamına rağmen, Meşrutiyet gömleği, 
Osmanlı İmparatorluğu’na dar gelmişti. 

Genç Padişah II. Osman’la başlayan ve hep kanla yıkanan, bu zorlu ye-
nilik ve çağdaşlaşma basamaklarını adım adım tırmanan Osmanlı önderleri 
ve aydınları, sonunda, ışığı çok çabuk parlayıp sönse de günümüz Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ilham veren ilk Meşrutiyet dönemini bizlere armağan et-
mişlerdir. Hepsini şükranla anıyorum.

II. ABDÜLHAMİD’İN İSTİBDAT (DİKTA) DEVRİ 
(1878-1908)

II. Abdülhamid’in kişiliği ve İstibdat Devri

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde, “İstibdat Devri” denildiğinde, sade-
ce Padişah II. Abdülhamid akla gelir. Gerçekte ise o, istibdat idaresinin ilk kuru-
cusu değildir. Abdülaziz’in 1870’ten sonraki devri de bir İstibdat Devri’ydi. II. 
Abdülhamid, Osmanlı tarihinde, I. Meşrutiyet’in ilk padişahıdır. Kısa sürmüş olan 
bu devir ardınca gelen uzun İstibdat Devri’nin (dikta yönetiminin) sonunda ilan 
edilmiş olan II. Meşrutiyet’in de yine ilk padişahı olmuştur. 

Karakteriyle ilgili olarak kendisini şu şekilde tarif etmiştir: “Her insan, hayat 
istikameti yönünden, olayların ve en çok eğitimin mahsulüdür. Hangi 
şartlar içinde yetişmiş olduğum unutuluyor. Kardeşlerim ve kız kardeş-
lerim şımartılmış idiler. Bana gelince; ‘bilmediğim sebeplerden dolayı’ 
babamdan çoğu zaman fena muamele görüyordum. Çocukluğumdan beri 
karakterim vakarlıdır (ciddi, ağırbaşlı); oyunları az sever, insan varlığı-
nın ciddi meseleleri üzerinde düşünürdüm. Etrafımdakilerin beni anla-
madıklarını gördükçe kendi içime kapanmaya başladım. Ağabeyimden 
sonra tahta çıktığımda, etrafımı dolapçı ve beni esir etmek isteyen insan-
larla çevrilmiş gördüm. Bunun üzerine, hayatımı ve tahtımı korumak için 
hileye karşı hile ile karşı koymam gerekti.”*

İstibdat Devri’nde II. Abdülhamid’in, öldürülmek korkusu büsbütün arttığı, her-
kese karşı emniyetsizliği ve herkesten şüpheciliği çoğaldığı için; hafiye (gizli servis) 
teşkilatını kurmuş, jurnal (haber alma) için birçok paşa ve devlet adamlarını kullan-
mış, toplum üzerinde âdeta terör estirmiş, korku salmıştır.

Kendisi Kadiri tarikatına mensup olmasına rağmen, her şeyin kadere yorulması-
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na sıcak bakmamaktadır. Kur’an’da böyle bir hükmün bulunmadığını öne sürerek, 
“kısmet”, “inşallah” gibi tevekkül ifadesi tabirlerini, tembellik ve miskinlik mazere-
ti olarak saymaktadır. Tanrı’ya teslim olmayı kabul etmekle beraber, insanın çalış-
mak zorunda olduğunu ifade ederek: “Ekmeyen biçemez, çalışmayan ekmeğini çıka-
ramaz.” demektedir.** 

Padişah Abdülhamid, tek evliliğe gidilmekle harem hayatının da kalkacağına 
inanmaktadır. Harem hayatı yaşayan kadınların, yoğun bir cahillik içinde bulun-
duklarını söylemektedir. 

Tembellik konusundaki görüşleri şöyledir: “Bütün fenalıklarımızın başı olan 
bu hastalık, cemiyetin bütün tabakalarında kökleşmiştir. Harem hayatının çıtkırıl-
dım efendileri, çalışmayı sevmiyorlar. Rehavet ve avarelik içinde vakit geçiriyorlar. 
Başkalarını çalıştırdıkları veya devlet kapısında bir memurluk buldukları vakit me-
sutturlar. Bu gevşek karakter değişmedikçe bizim için kalkınma yoktur.”

Avrupalıların, Müslümanların çok mutaassıp oldukları yolundaki söylemlerini 
haksız görüyor ve onlardaki “vatan aşkı” yerine Müslümanlarda “din aşkı” vardır 
şeklindeki değerlendirmesiyle, İslamiyet konusundaki görüşünü sergiliyor. 

Müzik konusunda, Batı müziğinden hoşlandığını, operayı sevdiğini ve piyano 
çaldığını söylüyor, tiyatroya da meraklı olduğunu ifade ediyordu.***

*Ali Vehbi, Abdül-Hamid, s. 211-212 
**Ali Vehbi, Abdül-Hamid, s. 165 
***Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 5. Bölüm, II. 

ABDÜLHAMİD’İN İSTİBDAT DEVRİ, II. Abdülhamid’in Kişiliği ve İstibdat 
Devri

Tabii ve siyasi hakların yok edilmesi

II. Abdülhamid, tabii ve siyasi hakları, Kanun-i Esasi’de bulunan kanunları de-
ğiştirmeden, o kanunlara uymayarak yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başladı. İlk 
olarak “basın hürriyeti” kaldırıldı. Kendi gerekçesi ise şöyleydi: “Bizim memle-
ketimizde halk, henüz çok saftır. Çok az okumuştur. İnsanlarımıza çocuk 
muamelesi yapmaya mecburuz. Çünkü gerçekte onlar, büyük çocuklardır. 
Aileler ve terbiyeciler (öğretmenler), gençliğin elinde zararlı yazıların bu-
lunmamasına itina gösterdikleri gibi, hükümet de biz de halkın zihnini 
zehirleyecek her şeyi ondan uzak bulundurmalıyız.”* 

Bu noktadan hareket edilerek basına gayet ağır bir sansür konuldu. 
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Yayımlanmasına müsaade edilen gazetelerin sahiplerine ve yazarlarına ayrıca men-
faatler sağlanmak suretiyle, istibdadı tasvip (desteklemek) edici yazılar yazmaları te-
min edildi.

Sizi bilmem ama bu “tasvip” konusu bana günümüzde, 12 yıldır iktidar-
da bulunan AKP’nin “yandaş medya” uygulamasını anımsattı. Demek ki 
aradan yaklaşık 130 yıl geçmesine rağmen, bazı alışkanlıklarımız pek kolay 
değişemiyormuş. Acaba yanlış mı düşünüyorum?

Avrupa’dan gelen gazete, mecmua ve kitaplar da kontrol edilmeye başlandı. 
Avrupa’da bulunan Türk elçilerinin görevlerinin başında, istibdat aleyhinde yazan 
Avrupa gazetelerinin tarih ve numaralarını, şifre ile saraya bildirmek geliyordu. 
Mizah gazeteleri ve Padişah’ın, “Moskof muharebesine ilk Meşrutiyet zamanında 
Karagöz isimli karikatür gazetesi sebep oldu” dediği ve nefret ettiği karikatür gaze-
teleri de yasaklandı.**

Basın hürriyeti ile birlikte toplantı hürriyeti de yok edildi. Halk bir yana, vekil-
lerin, paşaların, din adamları ve askerlerin bile birbirinin konaklarına gidiş gelişleri 
casuslar aracılığı ile denetlenip, Padişah’a rapor ediliyordu. Basın ve toplantı hürri-
yetlerinin yok edilmesi, şahsın doğal özgürlüğünün ve güvenliğinin de sıfıra inmesi 
sonucunu doğurdu. Doğruluk, namus ve fazilet, devlet kapısında itibarını kaybetti. 
İftira, lekeleme ve dalkavukluk, geçer akçe oldu. Bunlara rüşvet de eklendi. Medeni 
cesaret sahibi ve faziletli kimselerden bu hâllere itiraz edenler, memleket içine veya 
dışına sürgüne gönderilmeye başlandı. Böylece ülke, istibdadın nimetlerinden fay-
dalanan “bir hırsız çetesinin eline kaldı”.***

Bu tarz uygulamaların günden güne artması sonucunda Padişah II. Abdülhamid, 
tam anlamıyla istibdatçı ve mutlak bir hükümdar hâline gelmişti.**** 

Kaynaklar: 
*Ali Vehbi, Abdül-Hamid, s. 85 
**Atıf Hüseyin, Defter, 11
***Ahmet Bedevi Kur’an, İnkılap ve Jön Türkler (Damat Mahmud Paşa’nın 

Mektubu)
****Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 5. Bölüm, II. 

ABDÜLHAMİD’İN İSTİBDAT DEVRİ, Tabii ve siyasi hakların yok edilmesi



İstibdat Devri’nde Padişah-Babıâli İlişkileri

Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasından sonra olayların seyrine göre, II. 
Abdülhamid, bazen sadrazam bazen de başvekil unvanı ile hükümet başkanı tayin 
ediyor, kendisine ters düştüğünü hissettiği anda derhâl görevden alıp, yerine yenisi-
ni atıyordu. Örneğin; Said Paşa, bu göreve yedi defa atanıp azledilmişti. 

Mahmut Kemal İnal, “Son Sadrazamlar” isimli eserinde, sadrazamların, bostan 
korkuluğu hükmünde olduğunu yazmaktadır.*

Dış işlerle ilgili meselelerde elçiler doğrudan doğruya saraya müracaat ederler, 
Osmanlı elçileri de çoğu kere saray tarafından seçilir ve tayin olunurdu. Valiler, 
doğrudan doğruya Padişah iradesiyle atanırlardı. Yargıç ve savcıların seçimlerine 
ve mahkemelerde görülen davalara, saray adamları tarafından etki edilirdi. 

Hükümet âdeta Padişah tarafından saf dışı bırakılmıştı. Askerî kararlar da dâhil 
hemen her konuda tek karar makamı Padişah’tı. 

II. Abdülhamid, Avrupalıların, kendisini, sık sık sadrazam değiştirmekle ten-
kitleri karşısında, görüşünü şöyle dile getirmekteydi: “Her sadrazam değişikliğin-
de yükselen sesler tamamen lüzumsuzdur. Sadrazam, Said Paşa olmuş, Kâmil Paşa 
olmuş bundan ne çıkar? Gerçek sadrazam, Yıldız’da ikamet eder ki o da benim.”** 

Burada da yorum yapmak bana yine farz oldu: O günlerin padişah-sad-
razam ilişkisi; günümüzde ABD veya Fransa türü başkanlığa veya yarı baş-
kanlığa oynayan Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan ile tam bağımsız yönetimi 
tartışma konusu olan Başbakan Ahmet Davutoğlu ilişkisine acaba ne ölçüde 
benziyor? Değerlendirmesini, siz değerli okurlarıma bırakıyorum. 

Sadrazamların Padişahtan Korkusu

Midhat Paşa, İzmir valisi iken, Padişah tarafından hakkında takibata geçildiğini 
öğrendiği zaman, İzmir Fransız Konsolosluğu’na sığınmış ve adliyenin, onun, kon-
solosluktan çıkıp İstanbul’a gelmesi ve muhakeme edilmesi isteğini kabul etmiştir. 

Kendisine verilen sadrazamlık görevlerinin birinden ayrılan Said Paşa, 1895’te, 
Padişah’ın kendisini öldüreceği korkusuyla, İstanbul’daki İngiltere Elçiliği’ne 
sığınmıştır.

Padişah’ın, kendisine bir kötülük yapmayacağı üzerine Kur’an’a el bastığı habe-
rini getiren kişiye inanarak, elçiliği kendi rızası ile terk edip evine gitmiştir.*** 

Said Paşa’dan birkaç yıl sonra da sadaretten azledilip Aydın Valiliği’ne gönde-
rilmiş olan Mehmed Kâmil Paşa da valilikten azledilip Rodos Adası’na sürülmek is-
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tenmesi üzerine, hayatını tehlikede görerek, İzmir’deki İngiliz Konsolosluğu’na sı-
ğındı.**** Sadrazamlar bile hayatlarından emin olmadıkları için, yaptıkları bu gibi 
hareketler, bulaşıcı bir hastalık hâlini aldı.***** 

Kaynaklar:
*Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, e. X., s. 1547
**Ali Vehbi, Abdül-Hamid, s. 82-83
***Sait Paşa’nın Hatıratı, s. 356
****Hilmi Kamil Bayur, Sadrazam Kâmil Paşa, s. 212-213
*****Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 5. Bölüm, II. 

ABDÜLHAMİD’İN İSTİBDAT DEVRİ, İstibdat Devri’nde Padişah-Babıâli iliş-
kileri, s. 268-278

İSTİBDAT DEVRİ’NDE EĞİTİM 

Padişah II. Abdülhamid’in Eğitim Konusundaki 
Düşünceleri

II. Abdülhamid’in eğitim hakkındaki düşünceleri, istibdadın temelini teşkil etmiş 
olan düşünceler gibi bilgisizlik, yüksek idealden mahrumiyet, itimatsızlık ve korku-
ya dayanmaktadır. Padişah, Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde, Orta Çağ 
Avrupa’sında olduğu gibi yarı barbar ve vahşi kabileler bulunduğunu öne sürerek, 
gelişmiş olan Avrupa’nın hayat şekillerinin, Osmanlı halkı için kabul edilemeyece-
ğini ifade etmiştir. Vatanperverlik için de: “Vatanperverlik, Avrupa’da birtakım bü-
yük hareketler için ilham kaynağı olabilir. Fakat bizde değil, bizim ilham kaynağımız 
İslamlıktır.” demektedir.*

Bu düşüncelerden hareket ederek millî bir kültür ve irfandan çok, dinî bir kültür 
ve irfana taraftar görünmektedir. Arapçanın güzel bir dil olduğunu düşünüyordu. 
Bu nedenle, resmî bir dil hâline getirilmesini bile teklif etmiştir. Ama Sadrazam Said 
Paşa’nın: “Sonra Türklük kalmaz.” uyarısı üzerine vazgeçmiştir.**

II. Abdülhamid, devrin fikir cereyanlarına yabancı ve imparatorluğun gerçek se-
lametinin eğitim ile olan ilgisini kavramış olmaktan uzaktı. Bu sebeple, eğitim hak-
kında sağlam ve açık fikirleri yoktur. Memur ve politikacı yetiştirmek için kurduğu 
Mülkiye Mektebi’nden başka, herhangi bir eğitim müessesesinin, onun fikir ve teşeb-
büsüyle kurulmuş olduğunu göstermek güçtür. İstibdat Devri’nde açılan bazı eği-
tim kuruluşları ise, bakanların önerileriyle gerçekleşmiştir.*** 
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Kaynaklar:
*Ali Vehbi, Abdül-Hamid, s. 166
**Atıf Hüseyin, Defter, 11.
***Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt,7. Bölüm, İSTİBDAT 

DEVRİ’NDE EĞİTİM, Padişah II. Abdülhamid’in Eğitim Konusundaki Düşünceleri

Sadrazam Said Paşa’nın Eğitim Fikirleri

Özellikle Sadrazam Said Paşa, yaptığı sayısız çalışmalarla, eğitimin son derece 
önemli olduğunu, çöküşün ana sebeplerini teşkil ettiğini defalarca Padişah’a arz et-
miş ve onu bu konuya yönlendirmeye çalışmıştır. 

Said Paşa, 1878 tarihli layihasında (programında), vilayetlerde sultaniler (li-
seler) kurulmasını, bir darülfünun (üniversite) açılmasını, rüştiyelerde (ortaokul) 
Fransızca dersleri okutulmasını, kütüphaneler, müzeler yaptırılmasını, bunlardan 
başka bir de sanayi-i nefise (güzel sanatlar) mektebi kurulmasını tavsiye etmektedir. 
Rus Savaşı’ndan ağır bir yenilgiyle çıkılması, savaş tazminatı, dolayısıyla parasızlık 
nedeniyle bu teklifler kâğıt üzerinde kalmıştır.

1879’da Said Paşa, II. Abdülhamid’e çok daha detaylı bir program sunarak, genel 
eğitime önem verilmesini tavsiye etmiştir. Paşa, imparatorluğun çöküşünü, maari-
fin geri kalmışlığına bağladıktan sonra, her şeyden önce genel eğitime önem veril-
mesi gereğini şu şekilde sıralamaktadır: “Devletin iç ve dış işlerini yönetmeye yarar 
devlet adamlarına, adaleti dağıtacak iyi hâkimlere, orduyu idare edebilecek kuvvet-
li komutanlara, devlet maliyesini çekip çevirecek ehliyetli maliye memurlarına, hal-
kı refah ve mutluluğa ulaştıracak yapıya, eğitimle varılabilir. Medeni bir topluma 
layık surette yaşamak, hatta Hristiyan tebaamızı idare edebilmek için, eğitim şart-
tır. Sözün kısası; eğitim, hâkimiyeti sağlar, cehalet ise mahkûmiyete sebep olur.” 
demektedir.*

1881’de daha detaylı hazırladığı genel eğitim programında şöyle düşünmektedir: 
Her eyalet (vilayet) merkezinde bir üniversite, bir teknik üniversite (ki bu bir ilktir), 
bir öğretmen okulu, bir ziraat, bir yol, bir güzel sanatlar, bir orman (bu da ilktir) ve 
bir ticaret okulu kurulacaktır. Bundan başka, yine her vilayet merkezinde bir maa-
rif müfettişi ve bir eğitim meclisi bulunacaktır. Liseler sancak (küçük şehir) merkez-
lerinde, rüştiye okulları kaza merkezlerinde, ilkokulla küçük sanat okulları, nahiye 
merkezlerinde bulunacaktır. Ayrıca her nahiye merkezinde bir de genel kitaplık tesis 
edilecektir (bu da bir yeniliktir). 
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Üniversiteler hukuk, fen, edebiyat ve ilahiyat fakültelerini kapsayacak, teknik 
üniversiteler ise mühendis ve en çok belediye mühendisleri, fabrika müdürleri ve 
fabrika idarecilerini yetiştirecektir. 

Bu teklifler nazari olsa da Padişah II. Abdülhamid üzerinde etkili olduğu ve onu 
olumlu yönde harekete geçirdiği söylenebilir. Nitekim 1879-1886 yılları arasında, 
vilayetlerde toplam 119 ve İstanbul’da 17 rüştiye mektebi kurulmuş ve bu okullarda 
Fransızca, ders programına alınmış, Bursa, Edirne, Çanakkale ve Yanya’da, lise den-
gi idadiler açılmış, İstanbul’da Hukuk, Mülkiye, Hendese-i Mülkiye (Mühendislik 
Mektebi), Güzel Sanatlar, Orman, Ticaret ve Maadin (Maden) Mektepleri açılmış-
tır. Yine İstanbul’da Bayezid Genel Kitaplığı kurulduğu gibi, yukarıda sayılan bir-
çok fakültede, bilimsel tercüme büroları açılmıştır. 

Yine Said Paşa, 1886 tarihli tasarısında: “4-7 yaşındaki çocuklar için oyun 
bahçeleri kurulmalı ve çocuğun beden ve ruh gelişmesi işine buradan başlanmalı-
dır. 8-14 yaş arasındaki çocukların gideceği ilkokulların programlarına el işi ders-
leri konulmalıdır. Ortaöğretim müesseselerinde de laboratuvarlar kurulmalıdır.” 
demektedir.** 

Said Paşa’nın, yukarıda sunduğu tasarılarıyla da anlaşılacağı üzere, Avrupa’nın 
bilimsel pedagojik kaynaklı eğitimine çok önem verdiği görülmektedir.*** 

Kaynaklar:
*Sait Paşa’nın Hatıratı, s. 423
**Sait Paşa’nın Hatıratı, s. 535
***Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 7. Bölüm, Sadrazam Sait 

Paşa’nın Eğitim Fikirleri, s. 385-387

Midhat Paşa ile Kâmil Paşa’nın düşünceleri

Midhat Paşa ile Kâmil Paşa, yabancıların Osmanlı İmparatorluğu’nda kurduk-
ları okulların gelişmesi ve buna karşılık Osmanlı eğitiminin gittikçe gerilemesi kar-
şısında duydukları endişeyi belirterek, devletçe eğitime önem verilmesi gereğini 
vurguluyorlardı.

Midhat Paşa’nın, Suriye Valiliği sırasında gördüğü eğitim manzarası şudur: 
“Bazı vilayetlerde bulunan din ulemasından başka, ahali cehalet içinde-
dir. Halkın %80’i Müslüman olduğu hâlde, bazı kasabalarda rüştiye oku-
lundan başka mektep ve medrese yoktur. Sıbyan okulları da yoktur. Bu 
sebeple çocuklar, çarşılarda esnaf dükkânlarında Kur’an okumayı öğren-
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mektedir. Buna karşılık Beyrut’ta ve Cebel-i Lübnan’ın birçok yerinde 
İngiliz, Fransız ve Amerikan okulları açılmıştır. Müslüman olmayan halk 
çocukları, bu mekteplere gönderilmekte, Müslüman halk ise cehalet ça-
muruna battıkça, Müslüman olmayanlar yükselmektedir.” Yalnız Beyrut 
mekteplerinde 10.000’den fazla çocuğun okuduğuna işaret eden Midhat Paşa, dikka-
ti, Osmanlı devlet eğitiminin geliştirilmesi gerekliliği üzerine çekmektedir.*

Kâmil Paşa da Midhat Paşa gibi, yabancı okullara karşılık okullar açılmasını, 
halkın işine yarayan çağdaş eğitim ve sanayi eğitimi verilmesini istemektedir. Hatta 
yabancı mekteplerine ihtiyaç kalmaması için, hükümetçe kurulan mekteplerin üstün 
hâle getirilmesini bile tavsiye etmektedir.**

Kaynaklar:
*Ali Haydar, Mithat Paşa, s. 209
**Hilmi Bayer, Kamil Paşa, s. 82

Eğitim Teşkilatı ve Genel Öğretim Kademeleri               
(İstibdat Devri’nde)

İstanbul’da 1883 yılında erkek rüştiyeleri (ilk-ortaokul arası) sayısı 15’e, 
kız rüştiyelerinin sayısı ise ancak 11’e kadar çıkabilmişti. II. Abdülhamid dev-
ri sonunda, yani 1908’de, imparatorlukta bütün rüştiyelerin sayısı 400 kadardı. 

1908 yılında saptanan raporlara göre beşi İstanbul’da olmak üzere, ülke sathında 
toplam 13 idadi (ortaokul) bulunmaktaydı. Bu dönemde, daha önce Abdülaziz dev-
rinde açılan Galatasaray Sultanisi’ne (Lise), tek bir adet dahi sultani açılamamıştır. 

Demek oluyor ki ortaöğretim, II. Abdülhamid devrinde, sebepleri ne olursa olsun, 
imparatorluğun genişliği ve ihtiyacı ile uygun bir surette geliştirilememiştir.

II. Abdülhamid, Said Paşa’nın, “bir darülfünun (üniversite) açılması” hususun-
da yaptığı telkin ve tekliflere, çeyrek asır kadar direnmiştir. Bu esnada bazı genç-
ler ya müsaade alarak ya da kaçarak Avrupa’ya üniversite eğitimi için gitmişler-
dir. 1898 tarihinde Vükela (Vekiller) Heyeti tarafından Padişah’a yapılan bir arz-
da; gençlerin, üniversite eğitimi almak için Avrupa’ya gitmelerini veya kaçmala-
rını önlemek, onların ahlaklarının bozulmasına engel olmak amacıyla bir darülfü-
nun açılması teklif edilmiştir. Teklif, Padişah tarafından kabul edilmesine rağmen, 
Darülfünun (İstanbul Üniversitesi), ancak 1900 yılında açılabilmişti. Yeni 
darülfünunda ilk olarak ilahiyat, fen ve edebiyat şubeleri kurulmuştur. Önceki dö-
nemde kurulmuş olan tıp ve hukuk mektepleri, dördüncü ve beşinci şubeler olarak 
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kabul edilmiştir. Önemli sayılması gereken bu olay, İstanbul basını tarafından ne 
yazık ki gereken ilgiyi görmemiştir. 

II. Abdülhamid, Mülkiye’nin gelişmesi için çok yakından ilgilenmiştir. Amacı, 
istibdat rejimini devam ettirmede kendisine bağlı ve itaatkâr memurlar yetiştirilme-
sini sağlamaktı. Bu nedenle okulun yönetmeliğini, mabeyinde (özel kaleminde), Said 
Paşa’ya isteksizce kabul ettirmek suretiyle meydana getirmiştir. Padişah, mektebin 
“devlete bağlı, sadık memurlar yetiştirmek” maksadıyla kurulduğu hâlde, mezun 
olanların “bir fikir ve bir terbiye” esasına göre yetiştirilememiş olduklarından şikâ-
yet etmiş ve bu noksanı gidermek için de her sınıfta din dersleriyle ahlak dersinin 
okutulmasını, öğretmenlerin seçimine de özen gösterilmesini emir buyurmuştur.*

II. Abdülhamid devrinde, ilk defa olarak Sadrazam Said Paşa, mali bilgilere sahip 
kimseler yetiştirilmesi amacıyla Divan-ı Muhasebat binasında “Mekteb-i Fünunu 
Maliye” (Maliye Mektebi) adıyla bir okul kurulmasını temin etmiştir. Fakat 
plansızlık ve programsızlık yüzünden ancak üç yıl eğitim verebilmiş ve sonunda 
kapatılmıştır.

1900 yılında açılan darülfünunun dördüncü şubesi olarak kurulan Hukuk 
Mektebi (Hukuk Fakültesi) eğitimi, gerçekte bağımsız, ayrı bir binada sürdürü-
lüyordu. Programları ve eğitimi, Mülkiye Mektebi’nde olduğu gibi, II Abdülhamid 
ve ekibi tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu. 

1881 yılında Ticaret Bakanlığı’na bağlı olmak üzere, Babıâli civarında bir 
Ticaret Mektebi açılmış ve II. Abdülhamid’in yüksek himayesi altına alınmıştır. 
Öğretim süresi, rüştiye eğitiminden sonra dört yıldır. Programı, Ecole de Hautes 
Edutes Commerciales’in dersleri esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 115 gün-
düzlü öğrencisi bulunan Hamidiye isimli bu okul, 1888’de kapatılmıştır. Kapanış 
için, öğrenci yetersizliği ve ileride okulun ıslah edileceği sebep olarak gösterilmiştir.

Abdülaziz devrinde, 1875’de sultani okulunda, “Turuku Maabir” adıyla ilk 
Mülki Mühendis Okulu açılmış ve bu okulun, II. Abdülhamid devrinde hukuk 
okulu gibi kapatıldığı hayretle görülmüştü. Kapanış nedenleri arasında, öğrenci-
lerin çoğunluğunun Hristiyan olması vardı. Bir süre sonra, yeni ve bağımsız bir 
mühendis mektebi kurulması düşüncesi tekrar ortaya çıktı. Bu sebeple, söz konusu 
mektebin, Tophane’de kurulması kararlaştırıldı. Hristiyan öğrencilerin okula kabu-
lünü farklı bir yöntemle engellemek için, okulda öğretmenler ile öğrencilerin, askerî 
üniforma giymeleri kararlaştırıldı. Böylece okul, yalnız Müslüman mühendisler ye-
tiştirecekti. Neticede 1883’te Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. Toplam eğitim 
süresi, üç yılı idadi ve dört yılı da yüksek tahsil olmak üzere yedi yıl olarak saptan-
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dı. Öğrenci sayısı da 100 ile sınırlandırıldı. Daha sonraları ülkede idadi okullarının 
açılması üzerine, mühendislik mektebinin idadi sınıfları kaldırılarak yalnız yüksek 
sınıflara bırakıldı.**

Ülkede askeriye haricinde yeterli baytar (veteriner) bulunmadığı için (toplam 8 
baytar vardı), yurt dışına, özellikle Fransa’ya ihraç edilecek canlı hayvan ve deriler-
de denetim yokluğu nedeniyle zorluklar yaşanıyordu. Bu durumda hükümet, bay-
tar yetiştirmek için ilk önce Tıp Okulu’nda baytarlık eğitimine başlamış, daha son-
ra bu eğitime, 1891 yılında, Halkalı Ziraat Mektebi’nde devam edilmiş ve nihayet 
Kadırga’da temin edilen bir binada, bağımsız olarak Baytar Mektebi, 1895 yılında 
kurulmuştur.***

Kaynaklar:
*Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. II, s. 513 
**Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. III, s. 953 
***Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 7. Bölüm, Eğitim 

Teşkilatı ve Genel Öğretim Kademeleri (İstibdat Devri’nde) s. 389-399

Orta Meslek ve İhtisas Okulları

II. Abdülhamid devrine intikal eden ortaöğretim okulları, kız ve erkek öğret-
men okullarıyla, yine kız ve erkek sanat okullarından ve ziraat mektebinden iba-
retti. Onun devrinde bu okulların sayısı artırılmış ve üzerine, daha önce var ol-
mayan Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Okulu) ile Şehzadegan ve Aşiret 
Mektepleri kurulmuştur.

Bana göre; yukarıda belirtilen, okulların sayılarının artırılması ve özellik-
le Güzel Sanatlar Okulu’nun kurulması, zamanın olumlu ve başarılı çalışma-
ları olarak algılanabilir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, güzel sanatların acıklı durumu ve bu konu ile meş-
gul olacak çağdaş bir okulun açılması fikri, ilk olarak Abdülaziz devrinde ortaya 
atılmıştı. Aynı devirde bir müze ile bir müze okulunun açılması yolundaki girişim-
ler de dikkatleri, güzel sanatların önemi üzerine çekti. Müze Müdürü Hamdi Bey 
(aynı zamanda ünlü ressamımız Osman Hamdi Bey) ile onun yakın arkadaşı Ticaret 
Nazırı (Bakanı) Suphi Paşa’nın, hükümet ve II. Abdülhamid’e yaptıkları önerileri 
olumlu karşılanarak, 1881 yılında, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak Sanayi-i Nefise 
Mektebi kurulmuş oldu.

Şehzadegan Mektebi, adı üzerinde, hem şehzadelerin hem de devrin ünlü kişileri-
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nin çocukları için Yıldız Sarayı’nda kurulmuş özel bir okul olmuştur. 
Aşiret Mektebi de Arnavut ve Kürt aşiret liderlerinin çocuklarının okutulması 

için İstanbul’da kurulmuş olan imtiyazlı bir mekteptir. Bu imtiyazlı durumlarına 
rağmen, bu okulun talebelerinin, 1907 yılında, kendilerine verilen yemeği beğenme-
yip isyan etmeleri üzerine okul, padişah tarafından kapatılmıştır.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 7. Bölüm, Orta Meslek ve 

İhtisas Okulları s. 400-401

II. Abdülhamid’in İstibdat Devri’nde                               
Eğitimle İlgili Problemler

Bu problemlerin başını, “dil sorunu” çekiyordu. Geniş Osmanlı coğrafyasında 
çok çeşitli dil ve lehçeler konuşuluyordu. Bu sorun, ilk defa 1839 yılında hazırlanan 
Tanzimat Fermanı sırasında meydana gelmiş ve I. Meşrutiyet dönemine kadar arta-
rak devam etmişti. Saray ve bürokrasi yazı diliyle halk dili arasında anlaşılma zor-
lukları bulunuyordu. II. Abdülhamid devrinde toplanan ilk Mebuslar Meclisi’nde 
geçen konuşmalar, yazı Türkçesiyle konuşma Türkçesi arasındaki ayrılığın net bir 
şekilde görülmesine neden oldu. Türkçenin resmî dil olarak kabul edilmesinin soru-
nu çözmediği, dilin arındırılma çalışmalarının gerekliliği ortaya konuldu. 

Meclis, Padişah tarafından kapatıldıktan sonra, dil konusunu çözmek amacıyla, 
“Arapçanın resmî dil olarak kabul edilmesini” düşündüğünü, şu şekilde ifa-
de etmektedir: “Arapça güzel lisandır. Keşke vaktiyle lisan-ı resmî Arapça 
kabul olunsa idi. Hayreddin Paşa’nın sadareti zamanında, Arapçanın li-
san-ı resmî olmasını ben teklif ettim. O zaman Said Paşa, başkâtipti. O 
itiraz etti. ‘Sonra Türklük kalmaz.’ dedi. O da boş idi. Neden kalmasın? 
Bilakis Araplarla daha sıkı temas kurulurdu. Zaten bizim eski evrakları-
mız incelense, anlamını çözmek için sözlük gerekir. Ancak o şekilde an-
lamı çözülür.”*

II. Abdülhamid’in bu teklifi yapması, herhâlde birçokları gibi, Türkçenin güzelli-
ğini henüz kavrayamamış olmasından dolayı idi. 

Halkın büyük bir kesimi, içi Arapça ve Farsça kelimelerle dolu Osmanlıca yazı di-
lini anlamıyor, devlet dairelerinde ve mahkemelerde çok zorluk çekiyordu. Böyle bir 
dille de gelişmek mümkün değildi. 

Okul programlarında Türkçe dersleri artırılmakla beraber, yazı dilinin güç öğre-
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nilmesi, alfabe üzerinde durulmasına sebep olmuştur. Osmanlı harflerinin bitişik ve 
ayrı yazılmalarında rastlanan güçlük ile sesli harflerin azlığı meselesini çözmek üze-
re, 1879’dan beri çalışmalara girişilmiştir. Ancak çalışmalara karşı, dar düşünceliler 
tarafından itirazlar yükseldiği için, ulemanın fetvasına ihtiyaç duyulmuş ve bu kere 
nedense, İran ulemasından, mevcut harflerin ıslah edilebileceğine ve hatta değiştiri-
lebileceğine dair fetva alınmıştır.** Herhâlde bu fetvanın etkisiyle olacak ki bir ara-
lık, Arap alfabesinin bırakılıp Latin harflerinin kabul edilmesi bile görüşülmüştür. 
Bu düşünceye II. Abdülhamid de ortak olmuştur. Yazının sırlarına nüfuz etmenin 
güçlüğünü tarif ederek, halkı okutmak için Latin alfabesinin kabul edilmesinin başa-
rılı olacağını belirtmiştir.***

Şeytan dürttü ya birden aklıma, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın 
2014 yılı sonlarına doğru verdiği bir demecinde, adını vermeden eleştirdiği 
Harf Devrimi için, “akşam yattık, sabah kalktık Arapça harflerimiz gitmiş, 
yerine Latin harfleri gelmiş” sözleri geldi. Demek ki öyle olmamış. 

Haydi, buyurun size “çuvaldız”…
Şemsettin Sami, Türkçenin bağımsız bir dil hâlinde gelişebilecek bir öze sahip 

olduğunu göstermek için, şu delillere dayanmaktadır: “Eski Türkçe veya Uygur 
dili, İslamlıktan önce dahi yazılır, okunur, her anlatışa elverişli, gelişmiş bir dil-
di. Türkler İslamlığı kabul ettikten sonra Uygur yazısını ve edebiyatını bıraktılar. 
Kendi dillerini ihmal ettiler. Arapça ve Farsça kelime ve kurallarla karışık bir dil ile 
konuşmaya başladılar. Dilimiz, pek güzel bir dildir. Edebiyatımız niçin onla uygun 
olmasın? Söylenişe göre, kural çerçevesinde düzeltilmesine çalışsak, dilin güzelliği-
ne uygun, gelişmiş bir edebiyata kavuşacağımıza şüphe yoktur.”****

Gazeteler ve dergiler, okunmak için çıkıyordu. Halkın onları okuyabilmesi için, 
anlayabilecekleri bir dilde yazılmış olmaları gerekiyordu. Bu nedenle dil, yani Türkçe 
önemliydi.***** 

Kaynaklar:
*Atıf Hüseyin, Defter, 11.
**Mahmut Cevat, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçeyi Teşkilat ve İcraatı, s. 

195-196
***Ali Vehbi Bey, Abdülhamid, s. 190
****Şemsettin Sami, “Lisan ve Edebiyatımız”, Tercümanı Hakikat, mümtaz nüs-

ha, 1897.
*****Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 7. Bölüm, II. 

Abdülhamid’in İstibdat Devri’nde Eğitimle İlgili Problemler, s. 402-406
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Şimdi size, Mustafa Armağan’ın kaleme aldığı, II. Abdülhamid hakkın-
da, daha doğrusu onu dinî inanç odaklı öven, içe ve dışa karşı yaptığı müca-
deleleri anlatan “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” isimli kitabından, “eğitim 
odaklı” bir alıntı yapacağım: 

Abdülhamid’in Modern Eğitim Projesi

Sultan Abdülhamid döneminde eğitimi alırken onu, Tanzimat’la başlayan yeni-
leşme hareketinin çerçevesine yerleştirmek mecburiyetindeyiz. “Tanzimat Dönemi” 
olarak belirlenen 1839-1876 arasındaki zaman dilimini, eğitim alanında tanzimatın 
hukuk ve proje adımları olarak değerlendirmek gerekir. Bu ilk dönemde imparatorlu-
ğun bünyesini modern bir eğitim sistemine dönüştürmek için epeyce zorlamalar ya-
pıldığını, bazı sonuçlar alınmasına rağmen, bir türlü istenilen hız ve kaliteye ulaşı-
lamadığını görürüz. Tabii bugünden bakılınca bazı hatalar üzerinde ısrar edildiğini 
de fark etmek mümkündür.

Bu hatalardan birisi, medreseden yüz çevrilmesine rağmen, yeni kurulan eğitim 
sisteminde, kademeler arasındaki geçişler üzerinde yeterince düşünülmemiş olma-
sıdır. Meşrutiyet devrinin Maarif Nazırlarından Emrullah Efendi’nin, şimdilerde 
Hindistan’da uygulandığı gibi, ilkokulla uğraşılacağına, bir elit eğitimine yönelin-
mesi tavsiyesini görselleştiren “Tuba Ağacı Nazariyesi”, dönemin eğitiminin man-
tığını resmeder. Bu görüşün, ilkokulların ihmaline yol açması kaçınılmazdı.

Nitekim eğitim hamlelerine en alt basamaktan başlamak yerine, şimdi ilköğreti-
min ikinci kademesine tekabül eden rüştiyeler üzerine odaklanmak, lise düzeyinde 
bir okul kurmak yerine ısrarla üniversite (darülfünun) açmaya çalışmak, bu döne-
min zihin düzeyindeki çarpıklıklarını yeterince sergilemektedir. İlkokul öğrencileri, 
dinî eğitim gören ve bu yüzden Şeyhülislamlık ve Evkaf Nezareti’ne bağlanan sıb-
yan okulları seviyesindeki bir toplumun, müspet bilimlere göre okutulacak ortaokul 
ve üniversite açmaya kalkması, bazı basamakları eksik kalan bir merdiven yapmaya 
benziyordu. Bu dişleri dökülmüş eğitim merdiveniyle nereye kadar çıkılabilecekti?*

Kaynak:
*Mustafa Armağan, Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı, Abdülhamid’in modern 

eğitim projesi, s. 236-237 

… Diye devam etmektedir. Burada esas değerlendirilmesi ve üzerinde du-
rulması gereken ise, “sıbyan” mektepleri olmalıydı. Nedenine gelince; daha 
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önce bahsedildiği gibi bu mektepler, yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarının hemen her yerinde, köylerine kadar vardı. 

Eğitim ise eli sopalı, küçücük yavrular üzerinde âdeta terör estiren, tek 
düşüncesi Kur’an’ın Arapça surelerini, esresi, ötresiyle ezberletmek olan ca-
hil din hocaları tarafından veriliyordu. İlginç olanı da çocukların, okudukla-
rı surelerin bile anlamlarını bilmemeleriydi. Ek olarak, çarşıda pazarda para 
hesabı yapabilecek kadar da hesap bilgisi verilmesiydi. Sosyal yaşama dair 
basit öğretiler bile yoktu. 

Bu okullarda, o günün koşullarına yönelik hiçbir yenilik yapılamamış-
tı. Yüzyıllardır toplumun temeline eğitim verecek olan sıbyan mektepleri-
ni düzeltmek için, padişahların, sadrazam ve paşaların elini tutan mı vardı? 
Neden düzeltilemedi? Çünkü daha önceleri zaman zaman mum alevi gibi 
parlayıp sönen çağdaş bilim kafası artık iyice yok olmuş, küçük bir yenilik 
karşısında bile “gâvur icadı” yaftası, en kolay kabullenilen kavram olarak 
toplumun âdeta genlerine işlemişti.

Şimdi hâl böyleyken yukarıda, müspet bilimlere göre okutulacak orta-
okul açmaya kalkılması bile, eksik basamaklı merdivene benzetilmektedir 
ki bu mantık düpedüz II. Abdülhamid korumacılığını çağrıştırmaktadır. 
İnandırıcılıktan ise hayli uzaktır. 

İstibdat Devri’nde Ekonomik Durum, Endüstri ve Ulaşım

Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunmuş, yaşamış ve dolaşmış yabancıların söy-
lemiyle; halk, çalışkan, hünerli ve kanaatkârdır. Memleketin de servet (maden) kay-
nakları çeşitli ve zengindir. Öyle ki kudretli demir tesisleri, dokuma fabrikaları, 
önemli deri imalathaneleri, çok sayıda kimya fabrikaları ve geniş inşaat tezgâhları 
kurulması için, hiçbir şey eksik değildir.*

Hâl böyle iken, daha önce olduğu gibi, II. Abdülhamid devrinde de durum şu şe-
kildeydi: Memleket bir ham madde ülkesi olarak kalmaya devam etmiştir. Pamuk ve 
tahıl ekenler, hayvan yetiştiricileri, koca bir yıl güçlükle çalıştıktan sonra ürettikle-
rinin bir kısmını, Avrupalılara ucuz fiyatla satmakta ve kısa bir zaman sonra da bu 
sattıklarını, işlenmiş mal olarak çok yüksek fiyatlarla geri almaktadırlar.**

Neden bu duruma düşülmüştür? Neden Osmanlı İmparatorluğu, en basit ih-
tiyaçları için bile Avrupa’ya muhtaç durumdadır? II. Abdülhamid devrinde, başta 
Padişah olmak üzere, devlet adamlarının ve aydınların çoğu, bunun ana sebebinin 
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tembellik ve uyuşukluk olduğunu belirtmişlerdir. Padişah, bütün felaketlerimizin 
sebebi olan hareketsizliğin, toplumun tüm sınıflarında kökleşmiş olduğuna inanmış-
tır. O kadar inanmıştır ki buna tedbir de düşünmüş, çalışkanlığın Tanrı emri oldu-
ğuna dair, şeyhülislama bir fetva yazdırıp okullarda, talebeye tekrar tekrar okunma-
sını emretmiştir.***

Gerçekte halk, tembel değildi. Geçmişte bu halk, bir imparatorluk kurmuş, onu 
idare etmiş ve makineye dayanan Endüstri Devrimi’nden önce, devrinin şartlarına 
göre, gelişmiş bir endüstriye de sahip olmuştu. Memleket aynı memleket, halk da 
aynı halktı. Bu durumda, zamanla değişerek toplumu tembelliğe iten nedenleri gör-
mek gerekliydi.

Bu sorunların ana nedeni eğitimdi. Osmanlı eğitimini temsil eden medrese, özel-
liğini yitirmişti. Şimdi verilen eğitim, toplumun yaşam ile olan bağlarını koparmış 
ve nesillerin kafalarını hurafelere, hayallere dayanan cehalet ile doldurmaya, onlar-
da çalışkanlık yeteneklerini köreltmeye ve çalışma idealini yok etmeye koyulmuştu. 
Gerçi 19. yüzyılın başlarından itibaren devlet de bunun farkına varmış ve medrese-
nin dışında çağdaş bir eğitim sistemi kurmaya başlamıştı. Ama medreselerin yanın-
da yayılma alanı ve hızı çok sınırlıydı. Bu durumda yetişen nesiller, hayat problem-
leri karşısında apışıp kalıyorlar; ilme ve bilime dayanarak gelişmekte olan ekonomik 
yaşam ile buna paralel dev adımlarla büyüyen endüstrinin altında eziliyorlardı. Hâl 
böyle olunca, rüşvet verecek parası veya adamı olanlar için tek kurtuluş çaresi, ken-
dilerini devlet kapısına atıp, ya memur ya asker ya da sarıklı hoca olmaktı. 

Daha öncekilerde olduğu gibi, II. Abdülhamid devrinde de imparatorluğun en-
düstri ile ilgilenen bir kuruluşu, bakanlığı yoktu. Daha önce askerî konularla ilgili, 
sınırlı savaş endüstrisi, gemi üretimi (eski tip) ve askerî araç ve gereç üretimi yapıl-
maktaydı. Bunları başlıklar hâlinde şöyle sıralayabiliriz: Top fabrikası, tüfek fabrika-
sı, marangoz fabrikası ve barut fabrikası. Ayrıca İstanbul Zeytinburnu’nda mermi, 
fişek fabrikaları ile çeşitli harp gereçleri yapan tezgâhlarla, yine İstanbul Karaağaç’ta 
top mermileri için tapa yapan bir fabrika mevcuttu. II. Abdülhamid devrinde ise, 
bu kuruluşlar, günün şartlarına göre yenileştirilip daha modern hâle getirildiler. 
Ayrıca bunlara ek olarak; bir çini ve cam fabrikası kurulmuştur. 

Devlet endüstrisi dışında serbest sermaye ile çalışan ve çoğu bölgesel ihtiyaçları 
karşılayan 1500 kadar imalathane vardı. Bunların ancak altmış adedi, modern sayı-
labilecek tezgâhlarla çalışıyordu. Bunlar; buharla işleyen iki adet un değirmeni, do-
kuma ve kiremit fabrikaları, bira, cam ve ayna fabrikası, deri imalathaneleri, kâğıt 
fabrikası, halı fabrikaları, Bursa’da ipek tezgâhları gibiydi.
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Ayrıca, ülkenin birçok yöresine dağılmış olan çeşitli madenlerin işletme koşulları 
ve teknikleri yenileştiriliyor, ormanlar kontrol altına alınıyordu. 

Kara yollarının iyileştirilmesine, özellikle II. Abdülhamid döneminde önem veril-
meye başlanmış, özel çıkarlar sağlanmak kaydıyla, İngiliz ve Almanlara, demir yol-
ları yapımı konusunda ayrıcalıklar tanınmıştır.**** 

Kaynaklar:
*George Carles, la Turquie Economique, s. 112
**De la Jonquiere, Histoire de I’Empire Ottoman, s. 620
***Ali Vehbi, Abdülhamid, s. 204-205
 **** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 9. Bölüm, II. 

Abdülhamid’in İstibdat Devri’nde Ekonomik Durum, Endüstri ve Ulaşım. s. 
451-473

Midhat Paşa’nın yargılanması, sürülmesi ve öldürülmesi

Midhat Paşa, Meşrutiyet’e dayanan Osmanlılık fikrinin önderiydi. Bu fikre, sa-
dece eğitim görerek ve Meşrutiyet savunucusu Avrupalıları incelemekle ulaşmamış-
tı. Valilik görevleri yaptığı sürelerde, devlet otoritesini temsil ettiği yerlerde halkla 
iç içe olmuş ve yöresine çeşitli eserler kazandırmış ve bu suretle halkın sevgi ve gü-
venini sağlamıştır. Hürriyet fikrini, halkı birleştirici, kuvvetlendirici ve kurtarıcı bir 
temel prensip olarak kabul ediyordu.

Tahta çıkışında aldığı rolden ötürü Padişah II. Abdülhamid, Midhat Paşa’yı, 
kendi üzerinde bir amir ve vasi olarak görüyor, kendisini öldürtmek için çalıştı-
ğına ve Cumhuriyet ilan etmek istediğine inanmıştı. Devlet erkânından çoğu da 
Mebuslar Meclisi toplandıktan sonra Midhat Paşa’nın daha da güçleneceğine, dev-
let kapısında yükselmenin ve refahın, hizmet ve başarı esasına bağlanacağına inan-
dıkları için, Padişah’ın korkularına katılmakla kalmayıp, bunun yanında Padişah’ı, 
Midhat Paşa’ya karşı körüklüyorlardı.

Sonunda, daha önce anlatılmış olan Kanun-i Esasi’nin ilanının ardından Midhat 
Paşa, sadrazamlıktan azledildikten sonra İzzeddin Vapuru ile İtalya’nın Brindizi 
Limanı’na, oradan da Paris yoluyla Londra’ya gitti. Orada, daha öncesinden ken-
disini tanıyan Kraliçe Viktorya ve Galler Prensi ile görüştü. Paris’te Thiers’in 
dostluğunu kazandı. Oralarda çok itibar görüyordu. Sürgünde olmasına rağmen, 
II. Abdülhamid ve devlete kötülüğü dokunacak hiçbir harekette bulunmadı. 1877 
Osmanlı-Rus Harbi sırasında saraya bir mektup yazarak, vatan için hizmete hazır 
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olduğunu bildirdi. 1878’de affedilerek, Girit’te oturmasına müsaade edildi. Oradan, 
Saffet Paşa’nın Padişah’a önermesi üzerine, durumu karışık olan Yemen ve Suriye 
vilayetlerine vali tayin edildi. Orada da halk yararına işler yapması ve halk tarafın-
dan sevilmesi üzerine, Padişah’ın Suriye’de gizli ajanlarının raporuyla, oradan da 
alınıp İzmir’e vali tayin edildi. 

İzmir’de, Padişah’ı devirme planları yapıyor, dedikoduları üzerine, kendisini tu-
tuklamaya gelen ajanları erken haber alarak, İzmir Fransız Konsolosluğu’na sığındı. 
II. Abdülhamid’in istemesine rağmen Fransızlar, Midhat Paşa’yı İstanbul’a teslim 
etmediler. Sonunda Adalet Bakanı Cevdet Paşa’nın verdiği teminat üzerine yar-
gılanmak amacıyla İstanbul’a götürüldü. Mahkemede Padişah’ın istediği görüşleri 
söyledikten sonra, ölüm cezası sonsuz sürgün ve hapse çevrilerek, 1881’de Taif şeh-
rine sürgüne gönderildi. Midhat Paşa ve arkadaşları, üç yıl orada kaldıktan sonra 
1884 yılında, hastalıktan ölmüş süsü verilerek, Padişah’ın ajanlarınca katledildiler.* 

Kaynak:
* Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 9. Bölüm, II. Abdülhamid’in 

İstibdat Devri, Midhat Paşa’nın yargılanması, sürülmesi ve öldürülmesi, s. 504-509

Genç Türkler (Jön Türkler), İttihat ve Terakki Cemiyeti 

İstibdat idaresine ve II. Abdülhamid’in şahsına karşı mücadele vermiş olan kim-
selere, bazen, “Genç Türkler” denildiğine rastlanmakta bazen de İttihat ve Terakki 
Cemiyeti içinde bunlara yer verildiği görülmektedir. Genç Türkler, hiçbir zaman si-
yasi bir parti görünümünde olmamasına rağmen, İttihat ve Terakki Cemiyeti, siyasi 
bir parti hüviyetindeydi ama üyeleri arasında keskin fikir farklılıkları da vardı. Fakat 
tüm bu olumsuzluklara rağmen, İttihat ve Terakki, hürriyet savaşının daima teşkila-
ta sahip bir temsilcisi durumunu korumuştur. 

Padişahın baskısından ve hışmından kurtulan birçok Genç Türk ve İttihat ve 
Terakki Cemiyeti üyesi, 1895’ten itibaren İstanbul’dan Avrupa’nın çeşitli ülkeleri-
ne ve Mısır’a, hatta Amerika’ya bile kaçmaya başlamış ve oralarda faaliyetlerini sür-
dürmüşlerdir. Bunlar içinde Damat Mahmud Paşa ve oğulları Prens Sabahaddin 
ile Lütfullah, saraya hafiyelik yapan Ali Kemal gibi siyasi önderler mevcuttu. II. 
Abdülhamid devrinde, Jön Türkler tarafından muhtelif ülkelerde 95 Türkçe, 8 
Arapça, 12 Fransızca ve bir de Yahudi dilinde olmak üzere toplam 119 adet gazete 
çıkartılmıştır.*
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İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889 yılında beş askerî tıp öğrencisi, 
Başkan İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Mehmed Reşid, Hüseyinzade 
Ali ve İshak Sükûti tarafından İstanbul’da gizli olarak “İttihad-ı Osmani” 
adı altında kuruldu. Cemiyete ilk girenler arasında Asaf Derviş Paşa, Süleyman 
Emin Paşa, İsmail Safa Bey, Naci Paşa gibi kimseler vardır. Cemiyet, kısa zamanda 
çoğalarak güçlenmiş ve ülkenin birçok yerinde şubeler açmaya başlamıştır. Teşkilat, 
II. Abdülhamid’in casusları tarafından ortaya çıkarılınca, üyelerin hemen tama-
mı, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine kaçmışlar ve teşkilat, Romanya Bükreş’te İbrahim 
Temo tarafından temsil ediliyor, Paris’te ise, teşkilatın Avrupa sorumlusu pozisyo-
nunda olan Ahmed Rıza bulunuyordu. Ayrıca Cenevre ve Kahire’de şubeler açıl-
mıştı ama istikrarlı değildi. Tunalı Hilmi, İshak Sükûti ve Mizancı Murad Beyler, 
buralarda yayın faaliyetinde bulunmuşlardır. Özellikle Ahmed Rıza’nın, ateistliği 
çağrıştıran söylemleri nedeniyle, üyeler arasında uyumsuzluk ve geçimsizlik yaşa-
nıyordu. Sonunda Cemiyet, iki ana gruba, yani İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 
ve Prens Sabahaddin’in temsil ettiği Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti’ne ayrıldı.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir taraftan imamet ve hilafet konularındaki yayım-
larıyla Müslümanları istibdada karşı birliğe ve ayaklanmaya davet ederken, öte yan-
dan da saltanat müessesesi üzerine yaptığı yayımla, imparatorluğun, din ve mezhep 
farkı gözetmeksizin bütün halkını, saltanatın temsil etmekte olduğu “Osmanlılık” 
kavramı etrafında toplamaya çalışmıştır. “Osmanlılığı”, etnik manada olmasa bile 
siyasi manada bir millet gibi kabul etmek geleneği, Genç Osmanlılar tarafından ge-
liştirilmiş olduğu için, onların hürriyet ve Meşrutiyet yolunda yapmış oldukları si-
yasi ve fikri savaşlardan faydalanılmak yönüne gidilmiştir.

Bunlardan başka, Midhat Paşa ve Damat Mahmud Paşa’nın, II. Abdülhamid 
tarafından nasıl öldürüldüğü konusunda yapılan yayımlarla ve “Namık Kemal’in 
Rüyası” adlı makale ile halk, aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Paris’te yayımlanan “Meşveret” gazetesinde, “vatanın ölüm döşeğinde bu-
lunduğu, imdadına koşmak, Osmanlılara vazife olduğu” belirtildikten son-
ra, bu hâle, Sultan Abdülhamid’in, Osmanlılar arasında saçmış olduğu fesat tohum-
larıyla gelinmiş olduğu hatırlatılmakta, ona karşı, tüm halklarıyla Osmanlıların bir-
leşmesi tavsiye edilmektedir.**

O günlerde İttihat ve Terakki’nin büyük çoğunluğu, Osmanlının, millî bir ideo-
loji gibi birleştirici bir değer olduğuna devam edecektir.***

Kaynaklar:
*A. Bedevi Kur’an, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, s. 28 
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**Meşveret, sene 1 No. 7
*** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 15. Kısım, GENÇ 

TÜRKLER (JÖN TÜRKLER), İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ, s. 512-530

Türklük şuurunun tahrik edilmesi

İttihat ve Terakki Cemiyeti, imparatorluk halkından Müslümanların, halife et-
rafında; Müslüman olan ve olmayan halkın, Meşrutiyet’e dayanan Osmanlılık et-
rafında toplanmasını temin etmeye çalışmakla birlikte, “Türklük” konusunu da 
dikkate aldığı bazı fikirlere rastlanmaktadır. Nitekim Tunalı Hilmi, yukarıda işa-
ret edildiği gibi, “Osmanlılık, Türklük değildir” demiş olmasına rağmen, aynı du-
yuruda: “Öz Osmanlılar Türklerdir, bir Türk’ün yazdığını, her Osmanlı okumalı-
dır; Türkçe, Osmanlıca demektir.” demektedir. Bundan başka, Türklerin, Osmanlı 
Devleti’ni kurmaktaki rolleri belirtilmekte: “Bre Türkler, Türkmenler, eski kahra-
manlar… Niçin atalar yoluna gitmiyorsunuz? Neden bize yardım etmiyorsunuz?”* 
hitabıyla, Türkler, Meşrutiyet davasına katılmaya davet edilmektedirler. 

Sözün kısası, İttihat ve Terakki’nin, programında değil ise bile çalışmalarında, 
Türklük ihmal edilmemiş, Osmanlılık kadar yaygın olmasa bile, çeşitli vesilelerle 
ona da değinilmiş ve bu suretle Türklük şuuru işlenmiştir.** 

Kaynaklar:
*Tunalı Hilmi, Risale (Hutbe) 
** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 15. Kısım, Türklük şuu-

runun tahrik edilmesi, s. 531

Padişah II. Abdülhamid’in İslamcılık ile ilgili politikası

II. Abdülhamid, bir inanç sistemi olarak İslamlığın çok sade olduğuna inanır ve 
der ki: “İslam olmak için hiçbir merasime lüzum yoktur. Müslüman olmak için, ken-
di kendisine dahi olsa bir kimsenin, ‘Tanrı’nın birliğine ve Muhammed’in peygam-
ber olduğuna inanıyorum’ demesi yeterlidir; çünkü İslamiyet, akıl ve insanlık dini-
dir. İslamlığın, müminlere yapılmasını emir buyurduğu vazifeler de çok sadedir.”* 

II. Abdülhamid, inancı ve politikası gereği, İslamcılığı iç idarede ve dış siyaset-
te bir sistem hâline getirmeye çalışmıştır. Dış siyasette, İslamcılıkla ulaşmak is-
tediği biri yakın, diğeri uzak olmak üzere iki hedefi vardır. Yakın amaç, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun varlığını korumak; uzak amaç da hilafet etrafında dünya İslam 
birliğini kurmaktır. Emirülmüminin unvanını da “padişah” ve “sultan” unvan-
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larına tercih etmesi bu sebepledir. Bu bağlamda, milliyetçi fikirleri imparatorluk için 
yıkıcı ve İslam birliği için ayrıştırıcı görmektedir.**

Kaynaklar:
*Ali Vehbi, Abdülhamid, s. 174, 175, 178 
** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8. Cilt, 15. Kısım, Padişah II. 

Abdülhamid’in İslamcılık ile ilgili politikası, s. 543

Bakın, 2015 yılında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak 
görevlendirilen Can Dündar, Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan “Yükselen 
Bir Deniz” isimli kitabında, onun yaşamından verdiği kesitleri, harika bir 
araştırmacılık tekniğiyle ve nefis bir üslupla nasıl dile getiriyor. Anılan za-
manları çağrıştıran resimlerle bezenmiş bu güzel araştırma eserini okumanı-
zı öneririm. Yeri geldikçe bu kitaptan bazı alıntıları sizlere sunmak istedim. 
İşte bunlardan biri:

Şiir ve İhtilal (Manastır-1896)

1981 yılında, Osmanlı’nın önemli bir şehri Selanik’te (şimdi Kuzey Yunanistan’da 
şirin bir Ege şehri) dünyaya gelen Mustafa Kemal, burada mahalle mektebi ve son-
rasında askerî ortaokulu da bitirerek askerî idadide, yani lisede yatılı okumak üzere 
Manastır’a geldi. Doğduğu şehirden ilk kez bu kadar uzun süre kopuyordu. Yüzyıl 
kapanmak üzereydi ve Balkanlar, azınlıkların özgürlük hasretiyle kıpır kıpırdı. 
Orada onu yepyeni fikirler bekliyordu.

1897’de Mustafa Kemal, askerî lise öğrencisiyken, Türk-Yunan Harbi patladı. 
Manastır, savaş alanına çok yakındı. O yüzden savaşın alevi, kısa zamanda askerî 
lisenin koridorlarında hissedildi. Hocalar politize olmuş, öğrenciler, dersleri bırakıp, 
savaşın kaderini tartışmaya koyulmuştu. Mustafa Kemal, hayatı boyunca birlikte 
olacağı bir grup arkadaşıyla, orada, bu atmosfer içinde tanıştı. Salih Bozok, Nuri 
Conker, Fuat Bulca ve Ömer Naci… Bu son ismin, onun üzerinde özel bir etki-
si vardı.

Yirmi beş yıl sonra, “Vakit” gazetesine çocukluğunu anlatırken, ihtilalci fikirle-
ri ve söz söyleme ustalığıyla tanınan bu özel arkadaşından, şöyle söz edecekti:

“Ömer Naci, Bursa İdadisi’nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha 
o zaman şairdi. Benden, okuyacak kitap istedi. O zamana kadar edebiyat-
la çok temasım yoktu. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. 
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Bir arkadaşın, kitaplarımdan hiçbirini beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve 
edebiyat diye bir şey olduğundan o zaman haberdar oldum. Ona çalışma-
ya başladım. Şiir, bana cazip göründü.”

Mustafa Kemal’e, Namık Kemal’i, şiir ve edebiyatı tanıştıran Ömer Naci, daha 
sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel merkez üyesi olacak ünlü bir hatipti. (Bir 
olay nedeniyle kaçtığı İran’da hastalanarak öldü.)

Mustafa Kemal, Ömer Naci’nin teşvikiyle, lise sona doğru kendini hepten şiire 
kaptırınca, hocalarının itirazıyla karşılaştı. Güzel yazı hocası, “şiirle uğraşmak, seni 
askerlikten uzaklaştırır” diyerek, edebiyat yasağı koydu. Mustafa Kemal, bu yasağı 
bir yıl sonra delecekti. Hem de Namık Kemal şiirlerinin elden ele gezdiği bir yer-
de: Harbiye’de.*

Kaynak:
*Can Dündar’ın, İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıkan “Yükselen Bir Deniz” adlı 

eseri, Yıl 2004, s. 18-19 



17. BÖLÜM
II. MEŞRUTİYET DEVRİ VE

I. DÜNYA SAVAŞI (1906-1918)

II. Abdülhamid İstibdatının Son Yılları

İstibdat (dikta rejimi) yönetimi, 30 yıla yaklaşan geçmişi ile 1906 yılında da güç-
lü ve baskıcı görüntüsünü sürdürmekteydi. Yönetimin tartışmasız lideri, Padişah 
II. Abdülhamid, her ne kadar fiziksel yönden ihtiyarlasa da düşünceleri, iradesi ve 
çalışmaları, diktatör özelliğini koruyordu. İmparatorluğun hiçbir yerinde, hiç kimse 
ona karşı koyma hakkına ve kuvvetine sahip değildi. Etrafındaki çoğu yönetici, varlı-
ğını, padişaha körü körüne gösterdiği bağlılığına borçluydu. Hükümetin başı sadra-
zamlar, âdeta bostan korkuluğu gibiydi. Görevleri; padişahın verdiği emirleri uysal-
lık içinde yerine getirmekti. Ordunun yüksek kademelerinde bulunan komutanlar, 
yerlerini, yeteneklerinden ve başarılarından çok padişahın güvenine borçluydular. 
Ulema (din bilginleri), toplumda âdeta anlamsız bir sınıf hâline gelmişti. Bilgileri 
çağın gerisinde kalmış, hiçbir şeye fayda sağlamıyordu. İstibdat yönetimi kendileri-
ne değer verdiği ve maddi destek sağladığı için onlar da bu düzeni kabullenmiş ve 
destekçisi olmuşlardı.

İmparatorluk halkı, sarayın yanında ama bilinçsiz, teşkilatsız ve güçsüzdü. Ama 
koca imparatorluğun her köşesinde milliyetçi ve hürriyetçi duygularla ayaklanmala-
rın ardı arkası kesilmiyordu. Türk çoğunluğun ağırlıklı olarak bulunduğu Anadolu 
halkı ise, kendisini sadece “Müslüman” bilmekle yetinmekteydi. “Ulus” terimi gibi, 
“halk” terimi de henüz siyasal bir değer kazanmamıştı.

Ülkede hukuk ve adalet açısından, birbirinden farklı çeşitli ayrıcalıklı sınıflar 
oluşmuştu. Ekonomik yönden de örgütlenmiş sınıflar biçimlenmiş değildi. Yaşam 
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bakımından ise, sömürenler ve sömürülenler olmak üzere farklı iki tabaka oluşmuş-
tu. Sömürenler arasında sarayın yanında, rüşvet alan büyük devlet memurları, hu-
kukçular, toprak ağaları, büyük tüccarlar, yükleniciler ve yabancıların komisyoncu-
su durumunda bulunan azınlık maliyecileri vardı. Bunların, istibdat yönetiminden 
bir sızlanmaları yoktu. Halkın sömürülen köylü, işçi ve küçük esnaf tabakasına ge-
lince, cahillik, sefalet ve özgür olmama nedeniyle, sadece güvensizlikten ve adalet-
sizlikten şikâyetçiydiler. Üstelik bunların nasıl sağlanacağı hakkında bir görüşe de 
sahip değildiler. 

Böyle bir ortamda istibdat yönetimini yıpratmak, devirmek işi de yurt içindeki 
aydınlara ve yurt dışına kaçan veya kaçmak zorunda kalan aydınlara düşüyordu. 
İşte bunların başını Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti altında örgütlenen 
gruplar çekiyordu. Genç Türkler, II. Abdülhamid’in kaldırmış olduğu Anayasa’nın 
(Kanun-i Esasi), tekrar yürürlüğe konulmasını ülkü edinmişlerdi. Bu amaçlarını, 
Avrupa’dan yaptığı ve ülkeye soktukları gazete ve mecmualarla, Osmanlı aydın-
larına benimsetmeye çalışıyorlardı. Böylece zamanla, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Meşrutiyet düşünce ve yönetimine eğilimli bir kuşak yetişti. Bu kuşak, yasaklara 
rağmen, okullarda ve daha çok kendi gayretleriyle öğrendikleri yabancı diller ara-
cılığıyla, özellikle siyasal içerikli Batılı yayınları izliyordu. Özellikle vatan şairi-
miz Namık Kemal’in yayınları, özgürlük düşüncesini kökleştirmekle kalmıyor, 
bu düşünce uğrunda savaşma heyecanını da gençlere aşılıyordu. Bu özgürlük ve 
Meşrutiyet heyecanı, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Balkan toprakların-
da oldukça yüksek seviyeye çıkmıştı. 

Padişah II. Abdülhamid’e 1905 yılında, Hamidiye Camii’nden namazdan çıkı-
şında bazı Ermeniler ve anarşistler tarafından dinamit patlatılarak suikast girişi-
minde bulunuldu. Padişah’a bir şey olmadı ama bu girişimde 26 kişi öldü ve 58 kişi 
yaralandı. Suçlular ele geçirildi fakat ilginçtir, hiç kimse ölüm cezasına çarptırılma-
dı. Oysaki Türklerden birisinin, yasak edilmiş olan sözcüklerden birini kazara ağ-
zından kaçırması, sürgüne gönderilmesi için yeterli bir sebepti. Bu da gösteriyor ki 
II. Abdülhamid’in istibdadı, en çok Türkler üzerine çökmekte ve istibdatçının gücü, 
onlara yetmekteydi ama bu sistem, özellikle yabancılara karşı hem güçsüz hem de 
zayıf ve beceriksizdi.*

Kaynak:
* Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 1. Bölüm, II. Meşrutiyet 

Devri, II. Abdülhamid İstibdadının Son Yılları, s. 1-6
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İstanbul’da Özgürlük Çalışmaları

Özgürlük savaşçıları, İstanbul’da orta ve yükseköğretim okullarında sivrilmeye 
başladı. Mercan İdadisi, Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye Mektebi), Askerî 
Tıp Okulu ve Harp Okulu, kısa zamanda birer çalışma merkezi hâline geldiler. 
Mercan İdadisi’nde kurulan Devrim Derneği (Cemiyet-i İnkılabiye), di-
ğer okulların dernekleriyle halk arasında köprü görevini görmekteydi. Bu dernek, 
Paris’te çalışmalarını sürdüren Prens Sabahaddin’in başkanlığını yaptığı 
Kişisel Girişim ve Çevrecilik (Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet) 
Derneği ile ilişki kurmuştu.*

Harb Okulu’ndaki özgürlük çalışmaları da yoğunluk kazanmaya başlamıştı. Sıkı 
denetim altında bulundukları hâlde öğrenciler, ülkenin yönetimi ile ilgilenmekteydi-
ler. Geceleri yatakhanelerde, özellikle Namık Kemal’in yapıtları, elden ele gezerek 
okunuyordu. Mustafa Kemal (Atatürk), daha kurmay sınıfına geçmeden, devrim-
ci düşüncelerini, öğrenci arkadaşları arasında yaymak için gizli bir örgüt kurmuştu. 
Ali Fuat (Cebesoy), Muhittin Baha (Pars), onun ağabeyi İsmail Hakkı ve 
Ömer Naci (Bozkurt), bu örgütün yetenekli üyeleriydiler. Kurmay sınıfına ayrıl-
dıktan sonra bir de dergi yayımlamaya girişmişlerdi.**

Harb Okulu, 1833 yılında Batılı usulde kurulmuştu. Kapılarını, Batı’nın savaş 
ilim ve sanatındaki buluşlarına açık bulundurmak geleneğini edinmişti. Bu kapılar-
dan Batı’nın tüm fikir akımlarının sızması ve bunların değerlendirilmesi de doğaldı.

Burada izninizle araya girmek istiyorum; işte üstteki paragraf, emekli bir 
asker olarak bana büyük bir gurur verdi. Sizlerle paylaşmak istedim.

Harb Okulu öğrencileri arasında görülen bu gibi çalışmalar, Rumeli’deki askerî 
idadi okullarında da vardı. Buralarda da vatanını seven öğretmenler, memleketin, 
içinde bulunduğu durumu üstü kapalı bir biçimde öğrencilerine duyurmakta ve yö-
netimde değişiklik yapılması fikrini aşılamakta idiler. Ama sivil ve askerî okullarda 
gizlice sürdürülen bu çalışmalar, özgürlük için bir ortam hazırlamaktan öteye geçe-
miyordu. İstibdadın yıkılması ve özgürlüğün elde edilmesi için, okulların dışına ta-
şan güçlü örgütlere gereksinim vardı.*** 

Kaynak:
*Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye’de Siyasi Partiler, s. 45
**Cebesoy, Ali Fuat: Sınıf Arkadaşım Mustafa Kemal, s. 45
*** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 1. Bölüm, II. Meşrutiyet 

Devri, II. Abdülhamid İstibdadının Son Yılları, İstanbul’da Özgürlük Çalışmaları 
s. 6, 7
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Vatan ve Hürriyet Derneği (Şam-1905)

Memlekette ve okul dışında, bu örgütlenmeye doğru ilk girişim, Harb 
Akademisi’ndeki eğitimini bitirip Şam’a, staja ama aslında sürgüne gönderilen 
Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından yapıldı. 

Şam, imparatorluğun öteki yüzüyle tanıştırdı Mustafa Kemal’i… İstanbul’un 
debdebesinden sonra Şam’da karşılaştığı sefalet, yoksulluk ve kargaşa, tükenişin 
en somut kanıtlarıydı. Ordu, çapulcuların eline geçmiş, asker talanla geçinir, aha-
liden haraç ister hâle gelmişti. Akademide resmedilen Padişah’ın o parlak giysili 
şanlı ordusundan eser yoktu buralarda… İmparatorluk ilmek ilmek çözülürken, 
İstanbul’un, vatan için kılını kımıldatmayışına, şaşaa içinde yaşayıp gitmesine hep-
ten öfkelendi. 

Oysa o, bu gidişe “dur” demek heyecanıyla okumuş, tam sahneye çıkacağı sırada, 
bu uzak köşeye savrulup unutulmuştu. Doğduğu topraklarda, Makedonya’da hürri-
yet ateşleri yakılırken, o burada, bu uzak ve yoksul diyarda, bir belirsizliğe mahkûm 
edilmişti. Üstelik yapayalnızdı. Kendisini bu insafsız sürgüne gönderen İstanbul’a 
duyduğu müthiş öfkeyi en iyi dile getiren şiiri, o günlerde hatıra defterine kendi el 
yazısıyla yazdı. Şiirin adı “Sis”ti… Şairi ise Tevfik Fikret:

“Ey şatafatın, gösterişin beşiği ve mezarı
Doğu’nun öncesiz, alımlı kraliçesi,
Ey köhne Bizans, ey koca büyücü bunak,
Ey bin kocadan artakalan el değmemiş dul,
Hep ikiyüzlülük kiri dalgalanır zerrelerinde
Bir temizlik zerresi bulamazsın içerinde,
Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar,
Katil kuleler, kaleli zindanlı saraylar,
Ey ayrılık acısı çeken ana, ey kırgın eş,
Ey kimsesiz başıboş çocuklar, hele sizler, hele sizler
Örtün evet ey facia, örtün evet, ey kent,
Örtün ve sonsuzca uyu, ey dünya orospusu…”*

Sizden ricam; bu satırları lütfen geri dönüp, ne olur sindire sindire tekrar 
okuyun. Sizi o günlere götürecek ve…
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Mustafa Kemal, Şam’da küçük bir dükkânda ticaretle uğraşan Doktor Mustafa 
(Cantekin)** ile tanışarak, birlikte “Vatan ve Hürriyet” adını taşıyan gizli bir 
dernek kurmuşlardı.

Mustafa Kemal, derneğin çalışma alanını genişletmek üzere Kudüs ve Yafa’ya, 
oradan Beyrut’a giderek, oralardaki askerî birliklerde de teşkilat kurmayı başarmıştı. 
Ne var ki Suriye’deki bu çalışmalar ile bir sonuç alınamayacağını düşündüğünden, 
1906 yılında gizlice Selanik’e giderek, orada da teşkilat kurmaya gayret etti ve kısa 
bir süre sonra, “Hürriyet Derneği”nin bir şubesini kurmayı başardı. Kurucular ara-
sında, arkadaşlarından ve tanıdıklarından Ömer Naci, Hüsrev Sami (Gerede), 
Hakkı Baha (Pars), Hoca Mahir ve Bursalı Tahir vardı. Mustafa Kemal, ce-
miyetin amacını, arkadaşlarına söylediği bir demeçte özetle şöyle belirliyordu: 

“Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve parçalanma vardır. Her iler-
lemenin ve kurtuluşun amacı özgürlüktür. Kahredici bir istibdada karşı 
ancak ihtilal ile karşı koyulur. Memleketi kurtarmak için; köhne ve çü-
rümüş idareyi yıkmak, başlıca görevdir.” Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet 
Derneği’nin şubesini kurduktan sonra, İstanbul’dan gönderilen casusların, peşine 
düştüğünü fark edince, Selanik’ten Suriye’ye, eski görevinin başına dönmek zorun-
da kaldı. Dernek de lidersiz kalınca gereği gibi gelişemedi.*** Ancak Makedonya so-
rununun, büyük devletlerin Osmanlı iç işlerine daha yoğun karışmasına yol açması, 
Selanik’teki aydınları örgütlenmeye zorlamıştır.

Daha sonraları Hürriyet Cemiyeti, yapılan görüşmeler sonucunda, mer-
kezi Paris’te bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşerek, çalışmalarını 
sürdürmüştür.****

Kaynaklar:
*Can Dündar’ın, İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıkan “Yükselen Bir Deniz” adlı 

eseri, Yıl 2004, s. 32-34
**Mustafa (Cantekin), Tıp Okulu’nun son sınıfındayken, siyasetle uğraştığı için 

Şam’a sürülmüş, Cumhuriyet döneminde ise, Çorum Milletvekilliği yapmıştır.
***Unat, Faik Reşit, Atatürk’ün Meşrutiyet İnkılâbının Hazırlanmasındaki 

Rolüne Ait Bir Belge.
**** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 1. Bölüm, II. Meşrutiyet 

Devri, II. Abdülhamid İstibdadının Son Yılları, Hürriyet Derneği’nin Kurulması. 
s. 7-8
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II. MEŞRUTİYET DEVRİMİ

Makedonya Olayları ve Genel Ayaklanma Planı

Makedonya bunalımından sonra, Rus Çarı ve İngiltere Kralı’nın, 1908’de 
Reval’de buluşup gizlice anlaşarak, Almanya ve müttefiki Osmanlı’ya karşı 
Makedonya üzerinde ortaklaşa karar almalarına gösterdikleri tepki üzerine, İttihat 
ve Terakki Cemiyeti, anayasanın ilanını sağlamak doğrultusunda harekete geç-
meye karar verdi.

Makedonya’da genel ayaklanma için bir plan hazırlandı. Ayaklanmanın sonba-
harda bir bayram gününe rastlaması saptanmıştı. İstibdat yönetiminin, güvendi-
ği adamlarından, düşük karakterli, rüşvet alıp, kumar oynayan, etrafı haraca kesen 
Selanik Merkez Komutanı Kaymakam Nazım’a suikast düzenlenmesi kararı 
alındı. Karar, Kurmay Binbaşı Enver (Paşa) tarafından bile imza edilmişti. Ama 
Nazım, öldürülemeyip, yaralı olarak Selanik’ten İstanbul’a kaçmayı başardı. Suikast 
olayını tertipleyenlerin ele geçirilememesi, İstanbul Yıldız Sarayı’nda büyük kuş-
ku ve paniğe yol açtı. Padişahın, Genel Müfettiş olarak Makedonya’ya gönderdiği 
Hüseyin Hilmi Paşa, orada anayasayı yeniden ilan ettirmek için özel ihtilal komite-
leri kurulduğu haberini İstanbul’a iletti. Bu sırada suçlu bulunarak İstanbul’a çağ-
rılan Enver (Paşa) kaçarak, önceden tanıştığı çetelerin yanına gitti ve kıyafet değiş-
tirip halk arasına karışarak, propaganda faaliyetlerine devam etti.

En nihayet 4 Temmuz 1908’de, İttihat ve Terakki’nin Manastır merkezi üyelerin-
den Resne Komutanı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Niyazi Bey’in, 150 kişilik 
çetesini de yanına alıp, isyan ederek dağa çıkmasıyla devrim başlamıştır. Bugünkü 
Makedonya toprakları içinde yer alan ve Manastır yakınlarında bulunan Resne ka-
sabasında, 1873’te dünyaya gelen Niyazi Bey (Resneli), özgürlük ile ilgili düşün-
celeri, ilk kez Manastır İdadisi’nde işitmeye başlamıştı. Öğretmenlerinden Bursalı 
Tahir, ona, millet, vatan ve özgürlükten açıkça söz edilmemesinin nedeni olarak II. 
Abdülhamid’in istibdatçı yönetimini göstermişti. Niyazi, 1895’te Harb Okulu’na 
girince, bu ilim yuvasının da zindandan farksız olduğunu gördü. Subay çıktıktan 
sonra, orduda yüksek rütbeli komutanlardan birçoğunun uşaklıktan, padişaha ca-
susluktan, saraya akrabalıktan ve daha bu gibi kademelerden gelmiş olduklarını üzü-
lerek gördü. Bunların, yüksek insan duygularından yoksun, kişisel çıkarlarını her 
şeyin üstünde tutan kimseler olduklarını anlamakta güçlük çekmedi. 
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İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolünde oluşan bu isyan hareketi, cemiye-
te büyük bir güç kazandırdı ve başkaldırılar, tüm Balkanlara çığ gibi yayılarak, 
İstanbul’u âdeta ayağa kaldırdı. İstanbul’da ve özellikle saray ve hükümet çevresin-
de büyük bir korku ve panik başladı.*

Kaynaklar:
* Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 2. Bölüm, II. Meşrutiyet 

Devrimi, Makedonya Olayları ve Genel Ayaklanma Planı, s. 27,32

Gelişen Olaylar ve Sonunda II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)

Padişah, sorunu halletmek ve dağa çıkan Niyazi hareketini bastırmak için, 
Mitroviçe’de 18. Tümen Komutanı olarak görev yapmakta olan, kendisine sadık, gü-
vendiği Arnavut asıllı Şemsi Paşa’yı, Makedonya’ya gönderdi. Paşa, kendisine 
bağlı iki tabur askerle Manastır’a gitti. Kuvvetlerini Resne’ye göndererek, durum 
hakkında İstanbul’a bilgi vermek üzere telgrafhaneye gitti. Görevi bitirip telgrafha-
neden çıkışı anında, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi genç bir subay tarafından* ta-
bancayla vurularak öldürüldü. Paşanın yerine atanan Hacı Nazım, bu görevi, kor-
karak, üzerine almayınca, yerine atanan Tatar Osman Paşa da İttihat ve Terakki 
taraftarlarına karşı padişah yanlısı eylemlere kalkışınca, Manastır merkezinden ge-
len bir emirle, Niyazi isimli biri tarafından, Tatar Osman esir alınıp dağa kaçırıldı. 

Manastır dışında Kosova vilayetinin merkezi Üsküp’te, Frizovik’te ve daha birçok 
yerde benzeri olaylar, ayaklanmalar başlamıştı. Bu gibi olayların haberleri, telgraf-
lar yoluyla âdeta, İstanbul’a yağmur gibi yağıyordu. İttihat ve Terakki’nin Selanik 
merkezi, daha fazla beklemeksizin harekete geçti. Temmuz 1908’de halifelik maka-
mına bir telgraf çekilerek; anayasanın yürürlüğe konması ve Mebuslar Meclisi’nin 
toplantıya çağırılması, bu yapılmadığı takdirde, padişahın hoşuna gitmeyecek olay-
ların meydana gelebileceği, yöredeki ordu, memurlar ve tüm halklar adına iletildi. 
İstanbul’da telgraf makinesi başına gelen Sadrazam Ferid Paşa, padişahın uyku-
da olduğunu ve bir müddet beklemek gerektiğini söyleyince, Frizovik’te bulunan 
Priştine (Bugünkü Kosova Cumhuriyeti Başkenti) Belediye Başkanı Sudi 
Efendi, halk adına sadrazama şu tarihsel seslenişi telledi: “Burada 30.000 kişi he-
yecan içinde, ayakta, uyku ve istirahat haftalardır kendilerine haram oldu. 
Milletin babası olan padişah da uyansın artık. Uyandırılsın, istediğimizi 
bize versin.”**
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Ne var ki padişahın uykusu sona erecek gibi değildi. Bu derin uykudan uyanan 
Manastır merkezi, askerî otoriteleriyle anlaşarak “hürriyeti ilan etmeye” karar 
verdi. Bunun üzerine Topçu Yüzbaşı Kayserili Ziya, 100 pare top attırmak 
suretiyle İstibdat Devri’nin sonunu ve Meşrutiyet Devri’nin başlangıcını 
duyurdu (24 Temmuz 1908). Sancaklardan ve kazalardan Yıldız Sarayı’na telgraf 
yağmuru gittikçe şiddetlendi. En sonunda Serez’den (şimdiki Yunanistan’ın kuze-
yinde, Makedonya’ya sınır bir il) gelen bir telgraf, beklenen etkiyi yaptı. Telgrafta: 
“Bir saate kadar dileğimize cevap alınmadığı takdirde Anayasa (Kanun-i 
Esasi) gereğince Osmanlı hanedanından padişah adayı olan zat, padişah 
tanınacaktır.”*** 

Bu kaostan sonra II. Abdülhamid, her zaman olduğu gibi, âdeti üzere, olayla-
rın gelişmesinden ve bu düzeye gelmesinden, Sadrazam Ferid Paşa’yı sorumlu tu-
tuyordu. Sonunda Ferid Paşa’yı sadrazamlıktan çekilmeye zorlayarak, yerine, 
Anayasa’nın ilanından yana olmadığını bildiği Said Paşa’yı getirdi. Onu yıllardan 
beri çok iyi tanıyor, bu yeni bunalımdan da onun yoldaşlığı ile bir çıkar yol bulacağı-
nı umuyordu. Balkanlardan gelen bu büyük soruna çözüm bulunabilmesi ve olayla-
rın incelenip, gelen telgrafların okunarak değerlendirilebilmesi için, yeni Sadrazam 
Said Paşa başkanlığında Nazırlar Kurulu, şeyhülislam çağrılmaksızın Yıldız 
Sarayı’nda toplandı. Zorlu görüşmeler sürerken, bir ara Dâhiliye Nazırı (İç İşleri 
Bakanı) Memduh: “İstenilen Anayasa’nın onaylanmasıdır. Görüşmelerin 
gecikmesi tehlikeli olabilir.” dedi. Nazırlar Kurulu’nda yapılan hararetli gö-
rüşmelere rağmen, Anayasa kabulü sorununun çıkmaza girdiği haberi üzerine, II. 
Abdülhamid, başkâtibi vasıtası ile şu yolu gösterdi: “Anayasa’nın ilanı, benim 
zamanımda olmuştur; kurucusu benim. Bir müddet, görülen lüzum üze-
rine yürürlükten kaldırılmıştı. Nazırlar Kurulu şimdi, Anayasa’nın ilanı 
tutanağını yazıp hazırlasın.”**** diye emrini gönderdi. 

Nazırlar Kurulu, padişahın isteği üzerine düzenlediği tutanakta, “halk arasın-
da kan dökülmesinin önlenmesi, yabancı devletlerin iç işlerimize karış-
malarına meydan verilmemesi gerekçesiyle, esasen var olan Anayasa’nın 
yürütülmesine ve görülen lüzum üzerine, çalışmalarına son verilmiş olan 
Mebuslar Meclisi’nin toplantıya çağırılmasına karar verilmiş” olduğunu 
saptamıştı.

Sonunda yukarıdaki karar metni yazıldı ve Makedonya’daki Genel Müfettişliğe 
ve valiliklere telgrafla bildirildi. İstanbul gazetelerine de yayımlanmak üzere kısa bir 
bildiri gönderildi (24 Temmuz 1908). Bu suretle 30 yıl süren İstibdat Dönemi son 
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bulmuş ve Meşrutiyet, ikinci defa ilan edilmiş oldu. 
Meşrutiyet’in ilan edilmesi, imparatorluğun her yerinde çılgın bir sevinçle karşı-

landı. Günler, hatta haftalar süren coşkulu şenlikler yapıldı. Osmanlı tarihinde ör-
neği hiç görülmemiş biçimde halk toplulukları sokaklara dökülüp, kendi dillerinde, 
“yaşasın özgürlük, yaşasın millet” haykırışlarıyla ortalığı çınlattı.

Selanik’te halk, Fransız İhtilali’nde olduğu gibi, vatanseverlik şarkıları söylüyor, 
Namık Kemal’in şiirini okuyordu. Kutlama törenlerine katılmak üzere dağlardan 
inen Bulgar ve Ermeni çeteleri, parlak ve heyecanlı törenlerle karşılanıyor, gösteri-
lerde hocalar, Rum ve Bulgar papazları, Yahudi hahamlarıyla yan yana yürüyorlar-
dı. Selanik artık “Mehd-i Hürriyet” olmuştu.**** 

Kaynaklar:
*Bu subayın adı sonradan öğrenilmiştir. Teğmen Atıf (Cumhuriyet devrinde 

Çanakkale Milletvekili Atıf Ahmet Kamçıl)
**Külçe, Süleyman: İbid., s. 6
***Altınay, Ahmet Refik: İbid, s. 102
****Tahsin Paşa: A.g.e., s. 226
***** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 2. Bölüm, II. Meşrutiyet 

Devrimi, Gelişen Olaylar ve Sonunda II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)

Günümüz Türkiye’sinden baktığımızda; kanımca, Türklerin tarih boyun-
ca, otoriter beylik ve padişahlık rejiminden kurtulup, bir daha geri dönme-
mek üzere, demokrasiye ve Cumhuriyet’e ulaşma yolunda iki önemli döne-
meci olmuştur. İlki, 24 Temmuz 1908’deki II. Meşrutiyet’in ilanı; ikincisi ise 
29 Ekim 1923’teki Cumhuriyet’in ilanıdır. 

Umarım güzel ülkemiz, gelecek yıllar ve yüzyıllarda, demokratik değer-
lerini daha da yücelterek yoluna devam eder. 

Otorite Bunalımı, Kâmil Paşa Kabinesi ve Sonrası

Meşrutiyet’in ilanı ve arkasından coşkulu bir şekilde kutlanması sonrasında, ba-
sına sansürün de kaldırılması nedeniyle kapanmış olan birçok gazete ve mecmua, 
tekrar yayımlanmaya başlandı. Özellikle geçmişte yapılan zulümler ve kötülükler 
gazetelerde (biraz da abartılarak) yer almaya başlayınca, halk, bunları yapan ve yap-
tıranların cezalandırılmasını, hapiste veya sürgünde bulunan dost ve akrabaları için 
av ilan edilmesini istiyordu. Bağrışmalar, yürüyüşler, gösteriler, kontrolsüz bir hâle 
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gelmişti. Gün geçtikçe artan bu anarşide, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak İttihat 
ve Terakki’nin de payı vardı. 

Meşrutiyet ilan edilmiş, Anayasa tekrar kabul edilerek yürürlüğe girmiş olması-
na rağmen, “huylu huyundan vazgeçmiyor”, padişah yine, kendisinin tahttan indi-
rileceği korkularıyla, Said Paşa Hükümeti’ne müdahale etmekten geri kalmıyordu. 

Padişah, hem halka hem de Avrupa ülkelerine mesaj vermek amacıyla, Anayasa’ya 
bağlı kalacağını belirten bir hatt-ı hümayun yayımladı. Ama buna, Meşrutiyet kav-
ramına ters düşen ilave maddeler de eklemişti. Bunlardan biri; “şeyhülislamdan baş-
ka Harbiye ve Bahriye nazırlarının doğrudan doğruya padişah tarafından atanaca-
ğı” idi. Aynı gün açıklanan Kabine (Bakanlar Kurulu) üyeleri arasında Harbiye 
Nazırlığı’na Ömer Rüşdü Paşa’nın, Bahriye Nazırlığı’na da Rami Paşa’nın atan-
dıkları görüldü. Bu atamaların padişah tarafından yapılmasını, Anayasa’ya karşı 
gören basında fırtına koptu. Padişahın Anayasa’ya bağlılık yeminini, huzurunda 
tekrarlamış olan Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin (Meşrutiyet yanlısı idi)* 
aklı başından gitti ve çekilmeye karar verdi. Anayasa konusunda çok duyarlı olan 
halk da Sadrazam Said Paşa’ya karşı gösterilere başladı. 

Hatt-ı hümayunun kapsamından, İttihat ve Terakki Cemiyeti de memnun kal-
mamıştı. Selanik merkezi, cemiyetin, iktidar sorumluluğunu yüklenecek kadar güç-
lü olmadığını kavramaktaydı. Fakat iktidarda bulunan Said Paşa Hükümeti’ni de 
denetlemek istiyorlardı. Bu nedenle, Talât (Paşa), Cemal (Paşa), Hakkı Rahmi 
ve Necib’den oluşan “Özel Kurul” (Heyet-i Mahsusa), hem hükümeti denet-
lemek hem de teşkilatın İstanbul örgütlenmesini sağlamak üzere İstanbul’a gönde-
rildi. Heyet üyeleri, Sadrazam Said Paşa ve II. Abdülhamid ile yaptıkları görüşme-
ler sonunda Said Paşa, sadrazamlıktan çekilmek zorunda kaldı, yerine Kâmil Paşa 
atandı. (1908) 

Kâmil Paşa, geçmişte, İstibdat Dönemi’nde birkaç kez sadrazam olarak görev 
yapmış, Osmanlı toplumu tarafından bilinen bir kişi olmasına rağmen, arkasın-
da kendisini destekleyecek bir siyasi parti olmadığı için bocalıyor, işleri İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ile birlikte yürütmek zorunda kalıyordu. Yani bir yerde, hükü-
metin kaderi, bu cemiyetin elindeydi. Hükümet üzerinde eskiden var olan padişah 
gücü gitmiş, yerine bu cemiyetin gücü gelmişti. Meşrutiyet’in tekrar ilanının baş 
mimarı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, aslında seçilmiş, onaylanmış bir lide-
ri yoktu. Cemiyet, Paris (dış merkez) ve Selanik (iç merkez) olmak üzere iki mer-
kezden yönetiliyordu. Aktif üyeleri 20.000 kadardı. Onlar da ağırlıklı olarak genç 
subaylardan oluşmaktaydı. Başlangıçta gizli ve devrimci bir ruhla kurulmuş olan 
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bu teşkilat, asker olsun, sivil olsun, demokratik bir eğitim görmemişti. Genç ve tec-
rübesizdiler. Amaçları, belirli bir zümrenin çıkarları değil, ülkenin çıkarlarına hiz-
met etmek olan bu teşkilatta, ne yazık ki bu amaçlarına nasıl ve hangi yöntemlerle 
ulaşacakları düşüncesi, biçimlenmiş değildi. Her ne kadar Enver (Paşa), İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin bir lidere ihtiyacı olmadığını, yönetim kadrolarının yeterli ol-
duğunu söylese de zamanla halk, Enver’i (Paşa), bu teşkilatın lideri gibi algılama-
ya başladı.** 

Kaynaklar:
*Cemaleddin Efendi: Hatırat-ı Siyasiye, s. 8
** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 3. Bölüm, Otorite 

Bunalımı, Kâmil Paşa Kabinesi ve Sonrası

İttihat ve Terakki ile Kâmil Paşa’nın                               
Anlaşması ve Bozuşması

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Sadrazam Kâmil Paşa’nın arasında, ülke yöneti-
mi konusunda varılan anlaşmanın temeli çok ilginçti. Özel kurul İstanbul’da bulu-
nacak ve kendisine yardımcı olacaktı ama bu yardımların sınırı ve şekli belirlenme-
mişti. Paşa, yönetimine karışılamayacağı sözüne inanmıştı. İttihat ve Terakki Özel 
Kurulu ise, Anayasa ve Meşrutiyet’in kurallarının işlemesi ve işletilmesine odak-
lanmıştı. Karşı olup, sorun çıkaranları ise cezalandıracağını duyurmuştu. Velhasıl, 
siyasi açıdan karışık bir ortam vardı. 

İstibdat Devri’nde olmayan özgürlüklerinin büyük bir bölümünü, Meşrutiyet 
ile birlikte geri kazanınca, özgürlük kavramını, her şey serbest olarak algılayan hal-
kın bir kısmı, trajikomik bir biçimde, bilet almadan tramvaya, vapura biniyor, ver-
gi memurlarını kovalıyordu. Basın dâhil diğer konularda da kargaşa, almış başını 
gidiyordu. Hırsızlık, yankesicilik ve gasp olayları da artmıştı. Hatta bazı sokaklara 
yapıştırılan el ilanlarında, “cebinden 7 kuruştan eksik çıkanların kulağı kesileceği” 
bildiriliyordu.

Bunların yanında, Harp Okulu, Tıp Okulu, Mülkiye (Siyasal Bilgiler) Okulu ve 
bazı lise öğrencileri, başlarında öğretmenleri olduğu hâlde saraya, Babıâli’ye veya 
nezaretlerden (bakanlıklardan) birinin önüne gelip ya aleyhte veya lehte gösteriler 
yapıyorlardı. Bunların yanında Osmanlı İmparatorluğu’nda, geçmişte örneği bu-
lunmayan “grevler” de başladı. Örneğin; Anadolu Demir Yolları Kumpanyası’nın 
memur ve işçileri, beş günlük iş bırakma eylemi yaptılar. 

Düzensizliği meydana getiren nedenlerden biri de ordunun siyasetle uğraş-
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masından ileri gelmekteydi. İstanbul’da bazı subaylar, Namık Kemal’in “Vatan” 
oyunu gibi tiyatro yapıtlarının oynanmasında rol alıyorlardı. Hatta Padişah II. 
Abdülhamid, bir yakınına: “Ben de tiyatroyu pek severim. Lakin bu ‘Vatan’ oyu-
nu, halkı ayaklanmaya çağırmak için düzenlenmiştir.” demiştir.* Ordunun siya-
setle uğraşmasının olumsuz sonuçlarından biri de memleket yönetiminde kendini 
göstermiştir. Şöyle ki: Meşrutiyet’in duyurulmasından sonra, istibdattan yana ol-
dukları bilinen ve söylenen pek çok memur, yerlerinden atılmış, bunların yerine 
İttihat ve Terakki’nin güvendiği subaylar, rütbelerini taşıdıkları hâlde atanmaya 
başlamıştı. Yönetimin askerleştirilmesi anlamına gelen bu olay, toplum tarafından 
hoş karşılanmadı.

Yukarıda işaret edilen düzensizliğin sürüp gitmesi ve memnunsuzlukların sa-
yılarının artması, Sadrazam Kâmil Paşa ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin arasını 
açacak bir nitelik kazanmakta gecikmedi. Kendisi de bu cemiyetten şikâyete başladı. 
Büsbütün haksız da değildi. İttihatçılar, kantarın topuzunu iyice kaçırarak, neredey-
se her memura, her tayine karışır hâle gelmişler, hatta beğenmedikleri valileri bile 
attırmaya başlamışlardı. Bir ara İttihat ve Terakki Cemiyeti Selanik Genel Merkezi, 
ülkedeki düzensizlikten dolayı İç İşleri Bakanı Tevfik Paşa’yı sorumlu tutarak, de-
ğiştirilmesini, Kâmil Paşa’dan istedi. Her iki tarafın da aralarında sorunlar çıkma-
ya başladı. Karşılıklı suçlamalar artınca, aralarındaki kozları paylaşmayı, Mebuslar 
Meclisi’nin toplantı sonrasına bırakmışlardı. 

İstibdat Dönemi’nden sonra, ülkenin her yerinde ilk defa “hür ortamda” mebus-
lar seçimi yapılacaktı. Seçimlerin iki dereceli olmasına ve 50.000 erkek nüfus için 
bir mebus seçilmesine karar verilerek hazırlıklara başlandı. Sonunda, 1908 Eylül 
ayında yapılan seçimlerde, çeşitli halklardan (Müslümanlar toplam 200; 150’si 
Türk, Arnavut, Kürt ve 50’si Araplardan. Müslüman olmayanlar toplam 40; Rum, 
Ermeni, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ulah.) 240 milletvekili, Mebuslar Meclisi’ne 
girmeye hak kazandı. Seçim sonuçları, İttihat ve Terakki’nin beklediği gibi çık-
mıştı. Meclis’te günlerce birçok konuda yapılan tartışmalardan sonra Kâmil Paşa 
Hükümeti, 8’e karşı 218 güvensizlik oyuyla görevden alındı. Yerine, Şubat 1909’da, 
Hüseyin Hilmi Paşa, Sadrazamlığa ve Rumeli Kadı Askeri (Ordu Kadısı) 
Payeli Ziyaeddin Efendi, Şeyhülislamlığa getirildi.**

Kaynaklar:
*Ali Cevdet, s. 14,
** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 3. Bölüm, İttihat ve 

Terakki ile Kâmil Paşa’nın Anlaşması ve Bozuşması, s. 52-58
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Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi ve Muhalefetin 
Şiddetlenmesi

Hüseyin Hilmi Paşa, Midilli’de Namık Kemal’in yanında kâtip olarak memurlu-
ğa girmiş, normal denebilecek yükselmelerle, Makedonya Genel Müfettişliği’ne ka-
dar çıkmıştı. Kâmil Paşa Kabinesi’nde de İç İşleri Nazırı (Bakanı) olarak bulunmuş-
tu. Zeki, çalışkan ve yenilikten yana bir devlet adamı olarak biliniyordu ama kendi-
sini, bu göreve daha erken buluyordu. Hüseyin Hilmi Paşa, ittihatçıların yardımıyla 
kabinesini kurmuştu. Fakat ittihatçı önderler, daha önce Said ve Kâmil Paşa kabine-
lerinde olduğu gibi, bunda da yer almamışlardı. İttihatçılar içinde de muhalif fikirde 
olan bir grup vardı. Meclis’teki tüm muhalifler bir araya gelip, kendilerine gerçek li-
der seçtikleri, (İngiliz hayranı) İsmail Kemal ve arkadaşlarıyla anlaşma yoluna git-
tiler. Böylece, Meclis’te kuvvetli bir muhalefet oluştu. Bu sırada Meclis dışında bu-
lunan ve İttihat ve Terakki’ye karşıt olan Fedakaran-ı Ümmet ile Ahrar Partileri 
vardı. Serbesti, Mizan ve Sedayı Hak gazeteleri de bu partilere destek çıkıyor-
lardı. Tarafsız geçinen İkdam gazetesi de onların safında yer almıştı. Bütün bu 
gazetelerden başka bir de Derviş Vahdeti’nin kurduğu İttihad-ı Muhammedi 
Cemiyeti ile bunun düşüncelerini yayımlayan Volkan gazetesi vardı ki başlıca 
amacı, yeni yönetimi devirmekti.* 

Kaynaklar:
* Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 3. Bölüm, Hüseyin Hilmi 

Paşa Kabinesi ve Muhalefetin Şiddetlenmesi, s. 72-74

GERİCİLERİN AYAKLANMASI VE II. 
ABDÜLHAMİD’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ

31 Mart İsyanı’na Götüren Olaylar

Kıbrıslı Derviş Vahdeti, tam bir İttihat ve Terakki düşmanıydı. İstanbul’a ge-
lip, orada çıkarttığı Volkan gazetesi ile onlar aleyhinde müthiş bir propaganda ya-
pıyor ve halkı çok etkileyip, kışkırtıyordu. Fakat ittihatçıları devirmek için, gazeteci-
liğin gücünü yeterli görmüyordu. Ona daha yıkıcı, hızla sonuç alıcı bir silah gerekli 
idi. Dini sömürmekten başka bir şey olmayan bu silaha da sarılmakta duraksamadı. 
Kurmuş olduğu İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti, bu iş için biçilmiş kaftandı. 
Çünkü yüzyıllarca cahil bırakılmış ve İstibdat Devri’nde kendisine ancak dinden söz 
açılmasına müsaade edilmiş bir halk için din, her şey demekti. Ahlak demekti. İlim, 
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sanat, ekonomi demekti. Başına sarık geçiren, manasını anlasın anlamasın, Arapça 
okuyup, halka din adına kendi çeşitli hırs ve amaçlarını aşılamaya kalkışan herkes, 
din bilgini rolündeydi. Bu durumu çok iyi çok iyi kavrayan Derviş Vahdeti’nin kur-
duğu İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti’nin programının ilk maddesi: “Cemiyetin 
Reisi, Muhammed Mustafa’dır.” cümlesi ile başlıyor ve benzeri şekilde şeriatı öven 
maddelerle devam ediyordu. Büyük bir taraftar kitlesi oluşturulmuş ve toplu bir 
kuvvet gösterisi yapmaya karar verilmişti. 

Vahdeti, halkı Ayasofya Camii’nde okunacak olan mevlide çağırdı. Yirmi bin ki-
şilik bir kalabalık, ellerinde yeşil bayraklarla Ayasofya’nın önünü doldurdu. Şeriatı 
övücü, saltanat ve hilafet makamının, Meşrutiyet yanlılarının kuklası oldukları 
türünden çeşitli konuşmalar yapılarak halk, el birliği ile buna bir düzen vermeye, 
yani isyana davet edildi.* Ardından, cemiyet, din çıkarcılarıyla hemen anlaşarak 
Bursa’da şubesini kurdu ve Anadolu’nun diğer büyük şehirlerine de hızla sıçradı. 

5 Nisan 1909’da, İstanbul mebusluğu için kısmi seçim yapılmış, seçimi, İttihat 
ve Terakki’nin adayı olan Rıfat Paşa kazanmış, bunun üzerine muhalefet basını, se-
çimlerin dürüst yapılmadığını öne sürmüştü. Ertesi gün Meclis’te, Bosna-Hersek’in 
Avusturya’ya bırakılmasının görüşülmesi konusunda gizli bir toplantı yapıldı ama 
toplantı gizli olmasına rağmen, bir gün sonra İkdam gazetesinde, İttihat ve Terakki 
Partisi’ni, konu ile ilgili suçlayıcı yazılar yayımlandı. Aynı günde Serbesti gaze-
tesinin başyazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsü üzerinde kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından öldürüldü. Hasan Fehmi, idadi tahsili görmüş, İstibdat Devri’nde 
Avrupa’ya kaçmış, hürriyetin duyurulmasından sonra da İstanbul’a geri dönüp, 
Serbesti gazetesinde, padişah ve İttihat ve Terakki aleyhinde yazan bir yazardı. 8 
Nisan’da da bütün muhaliflerin ve büyük halk kalabalığının katılması ile Hasan 
Fehmi’nin cenaze töreni yapıldı. Tören, İttihat ve Terakki Partisi ile hükümete karşı 
azametli bir gövde ve hınç gösterisi biçimini aldı. 

Son derece ciddi gözüken bu olaylar karşısında sadrazam ve hükümeti, tam bir 
kararsızlık ve uyuşukluk içindeydi. İttihat ve Terakki Partisi de ülkenin her yerine 
dağılmış şubeleriyle kendine çok güveniyor, teşkilatını güçlü görüyor ve herhangi 
bir önlem almayı düşünmüyordu.**

Kaynaklar:
*İbid, s. 26.
** Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 4. Bölüm, GERİCİLERİN 

AYAKLANMASI VE II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ, 31 
Mart İsyanı’na Götüren Olaylar, s. 75-85
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31 Mart İsyanı ve Ardından Gelişen Olaylar

10 Nisan 1909 Cuma günü, bütün askerlere, günlük emir okundu. Bunda; as-
kerlerin hocalarla görüşmemesi, din işlerinde Tanrı ile kul arasına girmeye kimse-
nin hakkı olmadığı, padişah ile halkın, İttihat ve Terakki Partisi’nden yana olduğu 
vurgulanıyordu.*

13 Nisan 1909 (eski takvime göre 31 Mart) sabahı, Taşkışla’daki Avcı 
Taburu ayaklandı. Subayları yakalayıp hapsettikten sonra çavuş ve onbaşıların 
komutasında Ayasofya istikametine yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş parolası, “şeri-
at isteriz” idi. Diğer askerî birliklere de haber göndererek, Ayasofya’da, Mebuslar 
Meclisi’nin önünde toplantıya çağırdılar. Bu çağrı üzerine Tophane’deki İstihkam 
Taburu, Kılıç Ali Paşa’daki askerler, Beyoğlu’ndaki Topçu Numune Alayı, 
Yıldız’daki 5, 6 ve 7. Alaylar ve Bahriye Nezareti’ndeki erler, Ayasofya meydanı-
na gelip yerlerini aldılar. Sonra ulema ve medrese öğrencileri, sırtlarında cübbeleri, 
başlarında sarıklarıyla alana gelmeye başladılar ve isyancılar tarafından tekbirle kar-
şılanarak saygı ile yerlerine oturdular. İsyancılar, klasik yeniçeri isyanlarında oldu-
ğu gibi, şeyhülislamı konağından kaldırıp (zorla alıp), Ayasofya meydanına getirdi-
ler ve isteklerinin hükümete ulaştırılmasında aracılık yapmasını istediler.**

İsyancıların istekleri özetle: “Şeriat hükümlerinin kesin olarak yürütülme-
si, bu hareketlerinden dolayı sorumlu tutulmayacakları üzerine kendileri-
ne, mühürlü senet verilmesi, Meclis Başkanı ile Harbiye Nazırı’nın değiş-
tirilmesi, subayların değiştirilmesi, şeriat yolunda yapılan her ayaklan-
manın, toplar atılmak suretiyle kutlanması” ve diğerleri şeklinde sıralanmıştı. 

Şeyhülislam, hükümete iletilmek üzere bu isteklerle birlikte meydandan ayrıldık-
tan sonra, çavuş ve onbaşılardan oluşan asker liderler, işin esas önderi (elebaşısı) 
durumunda olan Kıbrıslı Derviş Vahdeti ve sarıklı hocalarla toplantı yapıp, hükü-
metin değişmesini ve yeni kurulacak kabineye kimlerin gireceği işini de görüşmeye 
başladılar. 

Törenden sonra, Yerebatan Sarayı yakınında bulunan İttihat-ı Muhammedi 
Cemiyeti (Volkan gazetesi) binasına gidilmiş ve burada, cemiyetin kurucularından 
olan Bediüzzaman Said-i Kürdi de (Nursi) hazır bulunmuş, çıkıp bir de konuşma 
yapmıştır.*** (31 Mart Ayaklanması hakkında detaylı bir bilgi kaynağıdır.)

Ayaklanma öncesinde, böyle bir kalkışmanın olacağı bilgisi (hiyerarşik bir düzen-
le) Harbiye Nazırı’na oradan da 2. Tümen Komutanı Cevad Paşa’ya (biraz da ge-
cikmeyle) iletilmiş ama uyuşuk davranılmasından ve kararsız kalınmasından dolayı 
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sorun, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’ya oradan da Padişah II. Abdülhamid’e ile-
tilmiştir. Padişah, isyancılara karşı kuvvet kullanılmamasını ve kendilerine nasihat 
edilerek ayaklanmanın önlenmesini tavsiye etmiştir. Tarihte, hele Osmanlı tarihin-
de, nasihat ile yatıştırılmış bir tek ayaklanma bulunmamasına rağmen, sorumlular, 
“Allah’ın dediği olur” sözündeki fatalci (kaderci!) felsefeye boyun eğerek, girişim-
ci isyancıların elinde olan olayların akışına kendilerini kaptırmışlardı.

Kabine, ateş bacayı sardıktan sonra toplandı. Nazırlar, korkunun etkisi altın-
da, ayaklanmanın yürüyüşü üzerine bildiklerini ortaya döktüler. Şeyhülislam 
Ziyaeddin Efendi de isyancıların isteklerini bildirdi. Sonunda, isyancıların üzeri-
ne gidilmeyip, nasihat edilmesine karar verdiler. Mebusların bir bölümü Meclis sa-
lonunda toplantıdayken, Meclis’in etrafında konuşlanan 250 civarında askerin bir 
bölümü, Meclis binasının koridorlarına, hatta toplantı salonuna doluşmaya başla-
mıştı bile. Asiler, kabinenin çekilmesini, 2. Tümen Komutanı Cevad Paşa ile 
Hassa Ordusu Komutanı Muhtar Paşa’nın, yerlerinden atılmalarını istiyorlar-
dı. Bu esnada ilmiye sınıfından Hoca Rasim de kürsüye çıkıp, sözde asiler adına, 
gerçekte ise kendi sınıfı adına, din ile ilgili görüşler ve istekleri kapsayan bir demeç 
verdi. Konuşmasında, isteklerinin önemli olanları şunlardı: “Osmanlı Hükümeti, 
bir İslam Hükümeti olduğu için, Müslümanlığın hükümleri yürütülmeli-
dir; kanunlar din kitaplarından alınmalıdır. Askere, namaz için vakit bıra-
kılmalıdır. Okul programlarına din dersleri konulmalı ve İslam âdetleri-
ne aykırı olan tiyatrolar kaldırılmalıdır. Müslüman kızlarla Hristiyan kız-
lar arasında arkadaşlık olmaz, bu, küfürdür. Mebuslar ve kabine üyeleri, 
dindar adamlardan oluşmalıdır.”

Yukarıdakileri okudunuz... Şimdi, içimden bir ses, bana şöyle sesleniyor: 
“İlhan telaşlanma, okurlarına, senin çuvaldız uzatmana gerek yok. Onlar 
senden zaten isteyecekler, merak etme!” Ben de Hoca Rasim’in sözleriyle, 
günümüz Türkiye’sinde yaşananları, bu olaylarla karşılaştırınca, kaç arpa 
boyu ileri gittiğimizi, neleri değiştirdiğimizi, inanın anlayamıyorum. Ama 
sizlerin ne düşündüğünü kabaca tahmin ediyor ve hissediyorum.

Hoca Rasim’den sonra kürsüye, ittihatçıların düşmanı, muhalefet lideri olan 
ve ayaklanmanın hazırlanmasında başrolü oynayan Mebus İsmail Kemal geldi. 
Ayaklanmanın, kabinenin taraf tutucu davranışından ve dar görüşlülüğünden doğ-
muş olduğunu açıklamaya çalıştı. İçinde bulunulan koşullara göre ulusal egemenli-
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ğin, Meclis’in tüm mebuslarına geçmiş olduğunu ve kabineyi düşürmek konusunda 
karar verilmesi gerektiğini savundu. Ardından, yapılan çeşitli konuşmalardan son-
ra oylamaya geçilerek, çoğunlukla verilen güvensizlik oylarıyla kabine düşürüldü. 

Meclis’te görüşmeler sürerken, dışarıda isyancılar, ittihatçıların peşlerine düş-
müşlerdi. İttihatçı yayın yapan gazetelerden Şûray-ı Ümmet ile Tanin’in bası-
mevleri yağma edilip yıkılmışlardı. Bu bilgiyi haber alan kabine üyelerinin morali de 
bozulunca, saraya giderek, padişahın isteği üzerine, yazılı istifalarını vermişlerdi.*** 

Kaynaklar:
*İkdam (no. 5347), 14 Nisan 1909.
**İbid.
 ***Em. Albay İzzettin Çopur, (İnternet, Google’dan 31 Mart Ayaklanması, s. 

10)
***Ali Cevat, s. 92
*****Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 4. Bölüm, GERİCİLERİN 

AYAKLANMASI VE II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ, 31 
Mart İsyanı ve Ardından Gelişen Olaylar. s. 85-89

Abdülhamid ve İsyanlar

Kabinenin çekilmesinden sonra isyancılarla karşı karşıya kalan Padişah’ın, on-
ların üzerine kuvvet kullanması düşünülemezdi. Padişah, asilere, Başkâtip Ali 
Cevad tarafından kaleme alınan bir tezkere ile seslenmeyi uygun buldu. Hatt-ı hü-
mayunda şöyle denilmişti: 

“… Kabinenin çekilmesi Hazreti Zillullah (Tanrı’nın gölgesi olan II. 
Abdülhamid) tarafından kabul edilmiştir. Yeni kabine kurulmak üzere-
dir. Bugünkü ayaklanmada bulunan askerlerle diğer kimseler hakkın-
da, Padişahımız, genel af kabul etmiştir. Devletimiz, İslam Devleti’dir. 
Kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Şeriat bundan böyle de daha büyük bir 
dikkatle yürütülecektir. Başkomutan olan Büyük Halifemiz Padişahımız, 
askerlere, kışlalarına, ahaliye de iş ve güçlerine dönmelerini selamlar 
ile bildirir.”* Bu tezkere, Meclis’te okunduktan sonra bastırılıp dağıtılacaktır. 
Padişah tezkeresi, isyancıları okşayacak bir dille yazılmıştı. Dikkat edilirse, yazı-
da, “Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi” sözcüklerine yer verilmemişti. Buna karşı-
lık İstibdat Devirlerinde Padişah’ın kullandığı “Tanrı’nın Gölgesi” deyimi, tekrar 
ortaya çıkmıştı. Tezkere daha sonra, “şeriat isteriz” sesleri arasında isyancılara da 
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okunmuştu.
İsyancıların lideri İsmail Kemal ile saray arasında, yeni kabinenin kuruluşu için 

görüşmelere girişildi. Saraya yapılan ilk teklif, sadrazamlığa Kâmil Paşa’nın veya 
İsmail Kemal’in, Harbiye Nazırlığı’na da Nazım Paşa’nın getirilmesini istemek 
olmuştur. Görüşmeler sonunda, Tevfik Paşa’nın Sadrazamlığı ve Mareşal Ethem 
Paşa’nın Harbiye Nazırlığı üzerinde mutabakat sağlanmış, İsmail Kemal’in de 
Ahmed Rıza’nın çekilmesi üzerine boşalan Meclis Başkanlığı’na seçilmesinin uy-
gun olacağı görüşüne varılmıştır. 

İsyancıların zorbalığı, Tevfik Paşa Kabinesi’nin kurulmasından sonra da de-
vam etti. Ayaklanmanın ilk günü, Lazkiye (şimdiki Suriye’nin Akdeniz kıyısın-
da bir şehir) Mebusu Arslan Bey, Meclis’e girerken süngü ve kasatura ile öldü-
rüldü. Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Bahriye Nazırı Rıza Paşa da Mebuslar 
Meclisi’ne girerken, isyancıların açtığı yaylım ateşine tutuldular. Nazım Paşa öldü, 
Rıza Paşa yaralandı. Ayaklanmanın birinci ve ikinci günleri, okullu ve genç subay-
ların da peşlerine düşüldü. Ele geçenlerden kimileri o anda kurşuna dizildi. Kimileri 
de ağır işkencelerle ve ancak ilkel yaratıkların duyacağı zevklerle kurban edildiler. 
Yıldız Kışlası subaylarından altısı mutfağa götürülüp, ocak önünde, tanrılara kur-
ban edilir gibi boğazlandılar. Asar-ı Şevket Zırhlısı Kaptanı Deniz Binbaşısı 
Ali Kabuli, gemisinin erleri tarafından sokaklarda sürüklenip, isyancıların çeşitli 
hakaretlerine uğrayıp, bu arada iki defa bayıldığı hâlde, Yıldız Sarayı’na kadar götü-
rülüp, Abdülhamid’in gözleri önünde şehit edilmiştir.

Ne kadar ilginç değil mi? Otuz yıl ülkesi insanlarına istibdat yönetimiy-
le âdeta kan kusturan, küçücük anlamsız bahanelerle, fikrini ve düşüncesini 
beğenmeyip, tehlikeli gördüğü, hatta “vatan haini” bile ilan ettiği vatandaş-
larını, gözünü kırpmadan sürgünlere gönderen, “Tanrının Gölgesi” lakaplı, 
Padişah ve İslam Halifesi II. Abdülhamid!”

Yukarıda anlatılan katliamlardan haberdar ol, gözlerinin önünde bir kap-
tan binbaşın şehit edilsin ve sonra sen gel kuzu kuzu, bu gerici, şeriatçı is-
yancıların başı ile utanmadan, sıkılmadan aynı masaya otur ve onla pazar-
lık yap. Sonunda da bu isyancı başını, yani İsmail Kemal’i, Mebuslar Meclisi 
Başkanlığı’na seçilmesi için aday göster ve seçtir. 

Daha ne demeliyim bilemiyorum… İnanın yüreğim yandı.
İsyancılar, İttihat ve Terakki Partisi liderlerinin de peşlerine düşmüşler ama on-

lar kaçarak, çeşitli yerlere saklanıp canlarını zor kurtarmışlardır. Hassa Ordusu 
Komutanı Muhtar Paşa, Kadıköy’de komşusu bulunan İngiliz uyruklu bir zatın evi-



ne sığınmış, oradan da bir fırsatını bulup, gemiyle, Pire yoluyla Selanik’e kaçmış-
tır. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa da izini kaybettirmek durumunda bırakılmıştır. 

Bunların dışında, isyancılar tarafından, şehirde İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet 
taraftarları için cadı avı başlatılmış, memur olanların evleri işaretlenerek işlerinden 
kovulma, yerlerine kendi taraftarlarının getirilme çalışmaları başlamıştır.

İstanbul’da başlayan ayaklanma, kısa zamanda Anadolu’ya sıçramış, Bursa’da, 
Erzincan’da, Erzurum’da, Adana ve diğer bazı büyük şehirlerde, ayaklanma ve şe-
riatçı isyanları birbirini takip etmiştir. Bunlara, farklı bir boyutta Adana’da Ermeni 
grupların isyanı da eklenmiş, hemşehri olan Ermeni ve Türkler, birbirlerine kur-
şun sıkmaya başlamışlar, çıkan olaylarda her iki taraftan onlarca insan ölmüş ve 
Adana’nın neredeyse yarısından fazlası yakılıp yıkılmıştır. Olayların önü, sıkıyöne-
tim ilan edilerek kesilmiştir.**

Kaynaklar:
*Ali Cevat, s, 43,
**Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 4. Bölüm, GERİCİLERİN 

AYAKLANMASI VE II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ, 
Abdülhamid ve İsyanlar, s. 89-96,

Ayaklanmanın Makedonya’da Tepkisi ve                      
İstanbul’a Hareket

İstanbul’da meydana gelen 31 Mart Ayaklanması, İsmail Canbolat’ın, 
“Meşrutiyet mahvoldu.” şeklindeki (biraz abartılı) çektiği bir telgrafından, 
Selanik’te duyuldu. Bu haber önce fısıltı hâlinde kulaktan kulağa aktarıldı ama 
sonra bomba gibi patlayıp açığa vuruldu ve Makedonya’nın her tarafına yayıldı. 
Ayaklanma hakkında çeşitli söylentiler ortaya döküldü. Anayasa’nın kaldırılma-
sı amacı ile asker isyana kışkırtılmış, Mebuslar Meclisi basılmış, mebuslardan bir 
kısmı öldürülerek yerlerine başkaları atanmış, Galata Köprüsü havaya uçurulmuş 
(!), sansür tekrar konmuş vs. gibi. Bu söylentiler, halkta büyük heyecan uyandırdı. 
Makedonya’da, Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki Partisi’ne bağlılık, âdeta bir iman 
hâlinde kökleşmişti. Selanik Genel Merkezi, ordunun yüksek komutanları ile görüş-
tü. Üçüncü Ordu Komutanı Mahmud Şevket Paşa, Meşrutiyet’in korunma-
sı için ant içmiş olan ordunun, ayaklanmayı bastıracak güçte olduğunu ve harekete 
hazır bulunduğunu bildirdi.
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Bunun üzerine Genel Merkez’in girişimiyle ittihatçı örgütlerden, İstanbul’a, 
Padişah’a, Sadrazam Tevfik Paşa’ya ve Mebuslar Meclisi Başkanlığı’na protesto 
telgrafları yağmaya başladı. Bütün ahali ve İttihat ve Terakki adına çekilen ilk telg-
rafta, İstibdat Kabinesi Tevfik Paşa Hükümeti’nin değiştirilmesi istenmiş, cevap gel-
meyince, Padişah’a şu telgraf çekilmiştir: “Padişah, iftihar ediniz, yere batası 
bir gericilik hareketi ile Meşrutiyet yapıtı yıkılarak istibdat yönetimi tek-
rar kuruldu. Bütün bu milletin hakları korunacak yerde, bu gericilik hare-
keti büyük bir ustalıkla yürütüldü. İstanbul halkının bir bölümünün kötü 
isteklerine uyularak, 30 milyonluk büyük bir milletin, yok edici ellere ge-
çirilmesi istendi. Fakat ne mümkün, o cehennemliklerin görecekleri, ba-
şarı değil, mezar olacaktır.” Telgrafta, bundan sonra millet ve ordunun, İstanbul 
üzerine yürümekte olduğu, alçakların derhâl darağacına çekileceği belirtilerek, “bi-
zim için ölmek var dönmek yok...”* parolası gelmekteydi.

Yüksek Komutanlığını Mahmud Şevket Paşa’nın, Komutanlığını Hüseyin 
Hüsnü Paşa’nın yaptığı ve bu orduya “Hareket Ordusu” adını veren ve Kurmay 
Başkanı olarak görevlendirilen Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal 
önderliklerinde hazırlanan Selanik Redif Tümeni, sözü edilen büyük kuvvetin 
çekirdeği idi. Hareket Ordusu, 14 Nisan akşamı, trenle Selanik’ten İstanbul yönü-
ne yola koyuldu. Varış istasyonu, İstanbul dışında bulunan Yeşilköy olarak saptan-
mıştı. Mahmud Şevket Paşa, Edirne Komutanı Salih Paşa’ya da İstanbul üzerine 
yürümek üzere Yeşilköy’e kuvvet gönderilmesini yazmış, Paşa, İstanbul’dan çekin-
diği için, olumlu bir cevap verememiş ama gidip Hareket Ordusu’na katılmayı arzu 
eden subay ve erleri de serbest bırakmıştı. 

Trenin Yeşilköy’e hareketini öğrenen Sadrazam Tevfik Paşa, isyancı kuvvetler-
le Mahmud Şevket Paşa kuvvetleri arasında çıkacak bir çatışmayı önlemek amacıy-
la Yeşilköy’e bir iyi niyet ekibi gönderdi. Bu sırada Çatalca İstihkâmları da Hareket 
Ordusu’nun eline geçmişti. İstanbul’da telaş, şaşkınlık ve korku artmaktaydı. 

Padişah, Makedonya’dan gelen ilk telgrafları görünce, önemsemeyerek, “blöften 
ibaret” demiş ama daha sonra, olayların akışı ile ilgili kaygı verici haberleri alın-
ca tavrını değiştirmişti. Tevfik Paşa ise, kendisine gönderilen, istifaya davet ile il-
gili telgrafları dikkate almış ama ülkenin içinde bulunduğu hassas koşulları dik-
kate alarak ve korkuya kapılmayarak görevine devam etmeyi uygun bulmuştur. 
Meclis’te, Başkan İsmail Kemal’in etkisi altında bulunan mebuslara gelince, bun-
lar da Abdülhamid gibi, ayaklanmaya karşı gösterilen tepkinin önemini ilk günlerde 
kavrayamamışlardı. Meclis’in, ayaklanmanın ertesi, yani 14 Nisan günü, vilayetlere 
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ve sancaklara gönderilmek üzere kabul etmiş olduğu bildiride, ayaklanma haklı gös-
terilmekten başka, halk tarafından da benimsenmiş olduğu gibi bir anlam taşımakta 
idi. Nitekim bildiride isyancı askerler, “evlad-ı vatan” diye vasıflandırılmakta, şe-
riatın tam manası ile yürütüleceği belirtilmekte ve herkesin güvenini kazanmış bir 
sadrazamın başkanlığı altında bir hükümetin kurulduğu anlatılmaktaydı.**

İsmail Kemal’in yaptığı marifetler bununla da kalmamış, bu konu ile ilgili bir 
telgrafı da soydaşları olan Arnavut kulüplerinde okunmak üzere Avlonya’ya çektir-
miş, ayrıca içli dışlı olduğu İngiltere’nin İstanbul’daki elçisi Sir Gerard Lowthen’in 
desteğini istemiş ama olumlu bir cevap alamamıştır. İsmail Kemal, daha sonra, 
Sadrazam Tevfik Paşa’yı görüp, İngiltere’nin müdahalesini istemesi için kendisi-
ni ikna etmeye çalışmış fakat başaramamıştır. İşin ilginç tarafı Tevfik Paşa, İsmail 
Kemal’e, Selanik’ten, İstanbul polis müdürüne, kendisinin tutuklanması için bir 
telgraf geldiğini haber vermiş ve vakit varken başının çaresine bakmasını öğütle-
miştir. Bunun üzerine İsmail Kemal, İngiliz Elçiliği’ne sığınarak korunmasını iste-
miştir. İngiliz elçisi de bu sadık dostunu, İngiliz bayraklı bir gemi ile Yunanistan’a 
kaçırmıştır.*** 

Kaynaklar:
*İbid, s. 38,
**İbid, s. 132 
 ***Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 4. Bölüm, GERİCİLERİN 

AYAKLANMASI VE II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ, 
Ayaklanmanın Makedonya’da Tepkisi ve İstanbul’a Hareket, s. 96-101

Hareket Ordusu’nun İstanbul’a Girişi ve II. 
Abdülhamid’in Tahttan İndirilişi 

19 Haziran 1909’da, Hareket Ordusu Kuvvetlerinin Komutanı Hüseyin Hüsnü 
Paşa, İstanbul’u batıdan çember içine almıştı. Devrimci şekilde yazılmış bir bildiri 
yayımladı ve özetle dedi ki:

 “Millet, Anayasa’nın ayaklar altına alınmak istendiğini gördü ve 
bu alçakça harekete sebep olanları cezalandırmak gereğini kavrayarak, 
İstanbul üzerine yürümeye karar verdi. İlk kuvvet olmak üzere işte bizi, 
İstanbul surları karşısında gördüğünüz bu Hareket Ordusu’nu buraya 
gönderdi. Hareket Ordusu’nun amaç ve ödevi, Anayasa’nın üstünde hiç-
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bir kanun ve kuvvetin olmadığını, olamayacağını ispat eylemek ve millet 
hainlerine son ve kesin bir uyarıcı ders vermektir. Mazlum ahali ve taraf-
sız erat, kesin olarak korunacaktır. Ancak kışkırtıcılar, fesatçılar ve onlara 
katılmış olanlar, hak ettikleri kanun cezasından kurtulamayacaklardır.”* 

23 Nisan’da Mahmud Şevket Paşa, Hareket Ordusu’nun kara ve deniz kuv-
vetlerinin yüksek komutasını üzerine aldı. Askerler Sirkeci’den, Aksaray’dan, 
Edirnekapı’dan ve Beyoğlu’ndan olmak üzere dört koldan İstanbul’a girmeye başla-
dılar. İstanbul halkı, büyük bir korku geçirmekte, isyancı askerler ise, sağa sola ateş 
etmekteydi. O gün akşama kadar süren çatışmalar sonunda, Babıâli’nin korunması 
ile görevlendirilmiş isyancı askerlerin direnişleri, topçu birliklerin desteği ile yenil-
miş, Selimiye ve Yıldız Kışlaları dışında her yer susmuştu. Ertesi gün Selimiye ve 
daha sonra Yıldız Kışlalarındaki isyancılar da teslim oldular. İstanbul’a tamamen 
hâkim olan Hareket Ordusu Yüksek Komutanı Mahmud Şevket Paşa, sıkıyönetim 
ilan etti.

Padişah’ın oturduğu Yıldız Sarayı’nı teslim almaya gönderilen Şevket Paşa ve 
askerleri, ciddi bir direnişle karşılaşmayarak saraya girip, II. Abdülhamid’e, nazik 
bir şekilde durumu bildirdiler. 

27 Nisan günü saray, korkulu yaşamını sürdürürken, Mebuslar ve Âyan 
Meclisleri, Millet Meclisi hâlinde Yeşilköy’de Said Paşa’nın başkanlığında toplan-
dılar, Padişah’ın durumunu görüşmeye başladılar. Padişah’ın tahtından indirilme-
si ve yargılanması veya yargılanmaması hakkında hem şeriata hem de Anayasa’ya 
göre birçok tez ve görüş ortaya sürüldü. Hararetli tartışmaların sonunda Meclis, 
oy birliği ile ayağa kalkıp, Padişah II. Abdülhamid’in, saltanat tahtından düşürül-
mesine, yeni padişah olarak Mehmed Reşad Efendi’nin görevlendirilmesi-
ne, Abdülhamid’in de Selanik’te ikametine karar verdi. Bu olay ile 33 yıl süren 
Padişah ve Halife II. Abdülhamid’in devri kapanmış oluyordu. 

Tevfik Paşa Kabinesi çekildi, yerine, sadrazamlığa, Hüseyin Hilmi Paşa atandı ve 
kabinesi Meclis’ten güvenoyu aldı. Düşük Padişah II. Abdülhamid hakkında Meclis 
tarafından yapılan inceleme sonucunda, doğru dürüst bir suç bulunamadığı için, oy 
birliği ile kovuşturmayı reddetti. Ama Padişah’ın, geride çok büyük bir servet birik-
tirmiş olduğu tespit edilmiş oldu. 

Kurulan Harp Divanı, yaptığı uzun inceleme ve sorgulamaların sonucunda, 
suçlu oldukları belli olanlardan 49 kişiyi, asılmak suretiyle idam, 37 kişiyi süresiz 
hapis ve kalebentlik, 390 kişiyi hapis ve 139 kişiyi de sürgün cezalarına çarptırdı. 
İdam edilenler arasında, yaverlerden Kabasakal Mehmed Paşa, Erzurum Garnizon 
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Komutanı Yusuf Paşa, Abdülhamid’in Başmusahibi (Başdanışmanı) Cevher Ağa, 
Taşkışla Taburları Komutanı İsmail Hakkı ile Volkan gazetesi sahibi Derviş Vahdeti 
vardı. Bunlardan başka, ayaklanmayı başlatan, Dördüncü Avcı Taburu’ndan 
Deniz Binbaşısı Ali Kabuli’yi şehit eden denizcilerden birçok erbaş ve er de idam 
edilmişlerdir.** 

Kaynaklar:
*Ali Cevat, s. 138,
**Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 4. Bölüm, GERİCİLERİN 

AYAKLANMASI VE II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ, Hareket 
Ordusu’nun İstanbul’a Girişi ve II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilişi, s. 101-120,

II. Abdülhamid, “Kızıl Sultan” mı “Büyük Hakan” mı?

Osmanlı tahtında en uzun süre kalan padişahlardan olan II. Abdülhamid, aynı 
zamanda Osmanlı tarih yazımının en tartışmalı isimlerinden biridir. 1842’de doğ-
du, 1876-1909 arası tahtta kaldı. 1918’de öldü.

Gençliğinde yerli ve yabancı hocalardan özel dersler aldı, Amcası Abdülaziz’in 
Mısır ve Avrupa gezilerine katıldı. Padişah olmadan önce saray dışında yaşar ve za-
man zaman Namık Kemal, Ziya Paşa gibi muhalif aydınlarla da görüşürdü.

Tahta çıktıktan sonra, ilk Osmanlı Anayasası olan Kanun-i Esasi’yi hazırlayıp 
yürürlüğe soktu. Kısa bir süre sonra, Midhat Paşa’yı sürgüne gönderdi. Ardından 
da “93 Harbi” olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane ederek Meclis’i 
kapattı ve Anayasa’yı askıya alarak, kişisel bir yönetim kurdu.

II. Abdülhamid’in tahtta bulunduğu yılların, birbirinden farklı iki özelliği var-
dır: Bir yandan Tanzimat Dönemi’nde başlayan modernleşme hareketleri, eğitim, 
ulaşım, haberleşme gibi alanlarda, artan bir hızla sürmüştür. Diğer yandan ise, bu 
çabaların sonucu ortaya çıkan yeni seçkinlerin talep ettiği söz ve düşünce özgürlü-
ğü ile siyasal modernleşme talepleri, büyük bir baskı mekanizmasıyla yok edilmeye 
çalışılmıştır. Bunu sağlamak için, basına sert bir sansür uygulanmış, bütün tanın-
mış aydınlar sürgüne gönderilmiş, en küçük muhalefet hareketi bile, daha doğmadan 
boğulmaya çalışılmıştır. Bu yüzden II. Abdülhamid, “Kızıl Sultan” diye, dönemi de 
“İstibdat Dönemi” olarak anılmıştır.

II. Abdülhamid, 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin eylemleri sonucu yeniden 
Meşrutiyet’i ilan etmek mecburiyetinde kalacak, 1909’da 31 Mart Ayaklanması’nın 
ardından tahttan indirilerek, Selanik’e sürgüne gönderilecektir.*
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Kaynak:
*Can Dündar’ın, İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıkan “Yükselen Bir Deniz” adlı 

eseri, Yıl 2004, s. 30-31

Şimdi ise, Kültür Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi’nin, 2009 yılında bir-
likte düzenlediği, “100. Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde 
Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu”nda, “II. Meşrutiyet 
Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk Modernleşmesindeki Yeri” baş-
lıklı, Sayın Prof. Dr. Mustafa ERGÜN’un bir sunumunu aktaracağım. 

Okuyunca belki siz de benim gibi, “gerçekten nefis bir sunum olmuş” 
diyebilirsiniz.

II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk 
Modernleşmesindeki Yeri 

Prof. Dr. Mustafa Ergun

Cumhuriyet dönemindeki Türk eğitim düşüncesini, eğitim yapısını ve mevzuatı-
nı anlayabilmek için, İkinci Meşrutiyet dönemi eğitimini iyi bilmek gerekir. Dünyevi 
ve Osmanlılığa yönelik bir eğitim amacı belirlendi. Savaşın başlamasıyla Osmanlılık 
ideali de iflas etti. İkinci Meşrutiyet döneminde, “Osmanlılık” kalesinin çöktüğü an-
laşılmıştır. Dolayısıyla Türklerin millî bir devlet kurmak için her alanda ciddi bir 
uğraş içine girdikleri dönem, bu dönemdir. İkinci Meşrutiyet dönemi, Türkiye tari-
hinde, eğitim üzerine en çok yazının yazıldığı, eğitim sorunlarıyla en çok ilgilenilen 
ve deneyimler kazanılan bir dönem olmuştur. Türk eğitiminin en canlı ve hareket-
li devri, 1908-1914 arasıdır. Bu dönemde devrim ruhunun ve Osmanlılık fikrinin 
ürünü olarak her düzeydeki okullar biraz gelişti. Psikoloji, eğitim ve öğretim bilimi 
yayınlarının da bunda etkisi oldu.

 II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformları 

Eğitim düşüncesinde, 20. yüzyılın ilk on beş yılı, bütün dünyada eğitim düşün-
cesinin hızla değiştiği, eski okulu ve eğitim sistemini yeren çağdaş eğitim akımla-
rının doğduğu bir dönemdir. İkinci Meşrutiyet döneminde, sistemsiz de olsa, bü-
tün çağdaş düşünceler, Türkiye’ye aktarılmaya çalışılmıştır. Eğitim düşüncesi ala-
nında gerek Batı’dan gelen süreli yayınlar, gerek Avrupa’ya giden öğrenci ve araş-
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tırmacıların eser ve makaleleri, Bulgarcadan çevrilen eserler vs. çağdaş pedagojiyi, 
Türkiye’ye daha mükemmel denilebilecek bir biçimde yansıtmıştır.

Emrullah Efendi: Yakın geçmiş, Türk eğitim hayatının en önemli şahsiyet-
lerinden birisidir. Özellikle İkinci Meşrutiyet döneminde, eğitim üst yönetiminin 
başında bulunduğu zaman yaptığı çalışmalar ve öne sürdüğü görüşler, onu, ölü-
münden sonra da önemli bir kişi hâline getirmiştir. Ona atfedilen “Tuba Ağacı 
Nazariyesi” ile Türkiye’deki eğitim tartışmalarına, seçkinler (elitler) eğitimi kav-
ramı da girmiştir. Özellikle Emrullah Efendi’den sonra yoğun tartışmalara neden 
olacak bu nazariye, aslında Türk eğitim sisteminin tarihî gelişiminin örgün bir ifa-
de biçiminden başka bir şey değildi. Bu konudaki tartışmalar, hiçbir zaman kişilikler 
ön plana sürülmeden, eğitimde önceliğin orta ve yükseköğretime mi yoksa ilköğre-
time mi verilmesi biçiminde devam etti ve o zamanlar için de çok yararlı oldu. Tuba 
Ağacı üzerindeki esas tartışmalar, bir seçkinler eğitimi-kitle eğitimi çekişmesi biçi-
mine giriyordu. Bu konuda Emrullah Efendi ile esas tartışmayı, onun ölümünden 
sonra Sâtı Bey yapmıştır.

“Çürük bir tahsil-i iptidaiyeye istinat edecek bir tahsil, hiçbir zaman âlileşemez; 
hakiki bir zümre-i münevvere, Tuba Ağacı gibi değil, tabii ağaçlar gibi yetişir.” di-
yen Sâtı Bey, eskiden yazıp da yayımlayamadığı makaleleri, 1333’te (1917) Muallim 
dergisinde yayımlamıştır. Sâtı Bey, Emrullah Efendi’nin, “Dünyanın her tarafında 
böyle olmuştur.” sözünü alarak, bunun yanlış olduğunu, Japonya ve Balkan ülkele-
rinde üniversitelerin, ilkokullardan sonra kurulduğunu; ancak Batı ve Orta Avrupa 
ülkelerinde üniversitelerin daha önce kurulduğunu belirtmiştir. Eğitimde en doğru 
görüş sağlayan, ilköğretim kademesidir. Bütün eğitim, bu tabakaya dayanmalı, bu 
tabakadan ruh ve kuvvet almalıdır. “Maarif, temelden başlar.”

Ziya Gökalp de 1916’da toplanan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti 
Kongresi’ne sunduğu bildirinin eğitim bölümünde şöyle diyordu: “(...) Üniversite, 
millî maarifi tesis edip sultaniler (liseler) ile ilkokullara yayar; akademi ise, muhafa-
za eder. Bunun içindir ki üniversite gelişmeden sultaniler ve ilkokullar bir ilerleme 
gösteremez. Emrullah Efendi’nin dediği gibi; ilim, Tuba Ağacı’na benzer. Millî ma-
arif, üniversiteden başlayarak öğretmen okullarına ve sultanilere ve onlardan da il-
kokullara inecektir. Fakat bu Tuba Ağacı’nın tepesi akademi değildir; üniversitedir.”

İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) Bey: Okullarımız, ailelerimiz, çocuğun tabiatını 
bozuyorlar. Tabiat, çocuğun eğitimini sağlayacak bütün unsurları onun içine koy-
muştur. Tabiat, çocuğu harekete, oyuna sürükler. Fakat bizdeki bilgisiz ana-babalar 
ve öğretmenler, bu gizli dürtüleri, kuvvetleri, daha ilk çıkışlarında hemen boğarlar. 
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Zeki ve hareketli çocuklar, “yaramaz, haylaz” diye cezalandırılıyor. Bugünkü eği-
timimiz, tamamen çocuğun gelişmesini ve mutluluğunu engelleyen bir işleyiştir. 
Bu inancın ve zihniyetin değişmesi çok zordur. Eğitim tarihinde hiçbir dönem, hiç-
bir okul, hiçbir eğilim, bizim okullarımız kadar fikrin, şahsiyetin katili olmamıştır. 
Biz, Rumeli’yi, öğretmensizlikten, bilgisizlikten değil; kansız, cansız ve ruhsuzluk-
tan verdik. Rumeli’yi alanlar da kafamızdan değil ellerimizden, kollarımızdan aldı-
lar. Bize gerekli olan, kan ve can eğitimidir. Bilgiden evvel kanda, canda, ruhta de-
ğişikliğe muhtacız. Eğitim; uyuşmuş, donmuş olan millî kitlemizi sarsma-
lı, uyandırmalıdır. Eğer öldüyse diriltmelidir. Eğitim her yere hayat, ışık, kalp, 
emel, ümit verecek bir hareket doğurmalıdır. Kişinin gözünü gelişmeye, yenileşme-
ye çevirmelidir. Türklük duygusunu uyandırmalıdır. Bir göçebe olan Osmanlıları 
Viyana kapılarına dayayan irade, bugün yoktur. Eskinin girişkenliği, azmi, daya-
nıklılığı, yiğitliği, fedakârlığı, bugün yoktur.

Edhem Nejad: Okullarımız, çocukları ezmektedir. Bütün çocukluk, oyun ve 
gelişme çağımız, korkunç odalarda geçiyor. Bizim mekteplerimiz, bir çocuklar ha-
pishanesidir. Oysa bizim halkımız gibi, okullarımızdaki bütün gençliğimizde “elim 
bir uyuşukluk” var. Okullarımızla beraber toplumu, aileyi de canlandırmak gerekir. 
Çocukları girişken yetiştirmek, bugün Alman, İngiliz ve İsviçre okullarında eğiti-
min temelidir. Okullarımızda artık bilgiden ziyade duygu (his) ve milliyete yer ve-
rilmelidir. Balkan milletlerini okullar, öğretmenler, çeteler yapmıştır. Biz de kendi 
milletimizi okulda yaratmalı, yetiştirmeliyiz. Bulgar okullarında okunan kitapla-
rın hepsi, birer bomba mahiyetindedir. Eğitim, bir silahtır. Hedefimiz, “millî ga-
yemiz, mefkûremizdir”. Mefkûrenin emirleri, hedefin çeşitli numaralı noktalarıdır. 
Silahı iyi kullanmalıyız. Eğitimin esasları, millî ülküyü sağlayacak şekilde konma-
lıdır. Millî ülküye uygun bir millî eğitim kurmalıdır. Gençler, gelecek için, millî 
ülkü için çalışmalıdırlar. Eğitim, milliyetsiz olamaz. Milletler de ülküsüz olamaz. 
Medreselerin İslam âlemine yaydıkları en kötü zihniyet, tevekkül ve ka-
naat zihniyetidir. Müslüman toplumunun gerilemesinde, bunun çok bü-
yük rolü olmuştur.

İsmail Mahir Efendi: Bugünkü gidişle ancak üç yüz yılda köylerimize öğret-
men yetiştirilebilir. Her köyde hemen okula kavuşmak isteniliyorsa hemen 
şu proje uygulanmalıdır: Osmanlı Devleti’nin aşağı yukarı yetmiş sancağı var-
dır. Yahut ülke, yetmiş mıntıkai maarife ayrılmalıdır. Bunların her birinin uygun 
yerlerinde kızlara ve erkeklere ait birer yatılı ilkokul (leyli iptidai mektebi) kurulma-
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lıdır. Sonra sancak dâhilinde okula ve öğretmene ihtiyacı, köylerden birer erkek ve 
kız çocuğunu alıp bu okullara yerleştirmelidir. Burada, erkek okulunda tamamen 
ziraat dersleri; kız okulunda da biçki, dikiş, sütçülük, halıcılık vs. gibi kadınlarla il-
gili birçok meslekler, teorik ve uygulamalı olarak öğretilmelidir. Bu iptidai tahsil, 
dört yıl sürdükten sonra, çocuklara, aynı okulda üç yıl da “dârülmuallimîn-i iptidai 
programı” gösterilmelidir. Sonra bir yıl da mükemmel uygulama gördükten sonra 
bunlar birer öğretmen olarak mezun edilmelidir. Çocuklar, sekiz yıl bu okullar-
da okurlarken devlet, köylülere de okulu, öğretmenevlerini vs.yi yapmayı 
mecbur etmelidir. Okuldan mezun olan kızlarla oğlanları evlendirmeli, düğünle-
rini etmeli ve iki lira maaşla geri, köylerine göndermelidir. Memnuniyetle giderler. 
Köydeki numune tarlasının gelirini de bunlara vermelidir. “Bundan başka çaremiz 
yoktur.” Böylece on yıl içinde okulsuz köy kalmayacaktır.

M. Sabahaddin Bey (Prens Sabahaddin): Eğitimin temel amacı beden, dü-
şünce ve ahlak yönlerinden, kişisel yetenekleri artırmaktır. Oysa okullarımız, bu üç 
yönü de ihmal ediyorlar. Toplumun çocuklara verdiği eğitim de onlara girişkenlik 
ve bağımsızlık yerine, görenek ve esarete bağlı kalmayı öğretiyor. Bu bir “mane-
vi intihar”dır. Abdülhamid Hükümeti’nin de şahsiyet düşmanı olması, ülkeye bir 
“düşkünler nesli” yetiştiriyor. Anadolu köylüsünde de eğitim, girişkenlik yeri-
ne göreneğe, gelecek yerine geçmişe yönelik. Bundan dolayı orada da üretici güçler 
gelişemiyor. Sabahaddin Bey, eğitimde Anglosaksonları örnek almamız gerektiğini 
belirtiyor. Gençlerimiz, onların gençleri gibi, öğretimlerini bitirince -hiç kimsenin 
yardım ve desteğine muhtaç olmadan- ekmeklerini kazanabilecek bir durumda olma-
lıdırlar. Bunun için kişisel girişkenliğe önem vermelidir. Türkler artık hep devlet 
memuru olmayı bırakıp serbest hayata atılmalı, hükümete muhtaç olma-
dan ticaret, tarım ve sanayi alanlarında başarılı çalışmalar yapabilmelidir-
ler. Sabahaddin Bey için en büyük devrim, her Türk’ün ruhunda bir Robinson ide-
ali yaşatmaktı. Memura dayalı eğitim sistemimizi değiştirmeli, kuvvetli bir şahsiyet 
yaratmaya yönelmeliyiz, diyordu.

Nafi Atuf: Mücadeleci, kavgacı çocuklar yetiştirmelidir. Çocuklarımız, 
Fransızlar, Almanlar ve İngilizlerden geri kalmışlardır. Bunu yapan eğitim biçimi, 
özellikle İngiliz ve Almanların girişkenlik kazandıran eğilimleridir. 20. yüzyılda her 
şey öğrenilmiş, ama herkesin öğrenebileceği bir şey vardır. O da “hayat sahasında 
yaşayabilmek fennî”dir. Yaşayabilmek için neler öğrenmeli? Kafayı doldurmak, 
bir şey kazandırmaz. Yaşamak için gerekli bilgiler öğrenilmelidir. Bütün ülkeler, il-
köğretimi mecbur tutuyorlar. Onun için, bu kademede vatanın mukadderatına katı-
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lacak, çevresinde yaşayabilecek, hayata kavuşabilecek adamlar yetiştirmelidir. 
Sâtı Bey: Tarih boyunca ve şimdi de ilerlememize engel olan, azim ve sebat 

yokluğudur. İlerlememize ne gerçek İslam dini ne de Türk kavmi engel olmuştur; 
Medreseler “kelime ve mantık oyunlarıyla uğraşan bir zümre-i münev-
vere” yetiştiriyorlar; tekke ve tarikatlar da “mutasavvıf kafalı” bir zümre 
yetiştirmekteydi. Sâtı Bey, Osmanlı toplumunun dünkü ve bugünkü sorunları-
nı inceleyerek, “Tanzimatçı”, daha doğrusu “Batıcı” bir zihniyetle davranıyordu. 
Tarih içinde Batıcı yenilikleri savunuyor; “yanlış yolda değillerdi, olsa olsa eksikleri 
vardı” diyordu. “Tekâmül kanunlarını unutmayalım. Yüksek bir medeniyetle yan 
yana olan bir cemiyetin terakkisi, yalnız başına bir cemiyetin terakkisinden farklı-
dır. Bütün meyve ağaçları önce yabani idi; şimdi yabaniyi tekâmül ettirmeye lüzum 
yok, tekâmül etmişi alırız!” diyordu. Sâtı Bey, o zamanki bazı akımlara karşı, “ye-
niden İslam medeniyetini alamayız” diyordu. “Avrupa, o medeniyeti aldı, geliştir-
di; biz, Avrupa’dakini alacağız; Orta Çağ’dan başlamak gerekmez. İslam medeniye-
tinin kendisini değil, ruhunu almamız lazım.” diyordu. Sürekli değişmeler, an-
cak okullar yolu ile olur. Okula girmeyen, okula dayanmayan değişimler 
kalıcı olmaz. 

Yeni öğretmenlere, ülkenin her yanında o kadar çok ihtiyaç vardı ki o, İstanbul, 
İzmir, Selanik gibi yerlerde, kışla gibi büyük öğretmen okulları açarak, bir “mual-
limler ordusu” yetiştirmek önerisini getiriyordu. Çünkü “en önemli eksiğimiz ve 
en şiddetli ihtiyacımız” öğretmen idi. Her şeyden önce “muallim izharına” çalışmak 
lazımdı. “Öğretmenler, iç ve dış düşmanlara karşı savaşan bir ordunun as-
kerleridir!” diyordu. Ona göre, milletlerin mukadderatı, asker orduların-
dan çok, öğretmen ordularının çalışmalarına bağlı idi.

Ziya Gökalp: İslam’ın çöküşü, önce medreselerde, onların ders programlarında 
başlamıştır. “Osmanlı milletinin” yüzyıllardır uğradığı bozgun ve yıkımların ger-
çek nedeni, medrese öğretiminin bozulmasıdır. Gökalp, 1914 başlarında yayımladığı 
bir makalesinde de “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak” formülünü 
eğitime de uyguluyor. Ona göre; eğitimde izlenecek amaçlar üçtür. Başka bir deyişle, 
çocuklara üç türlü bilgi öğretilebilir: 

a) Millî dil, millî tarih, millî edebiyat 
b) Kur’an, tecvit, ilmihâl gibi dinî bilgiler 
c) Riyaziyat, tabiiyat gibi ilimler, yabancı diller, el işleri, beden eğiti-

mi vs. 
Bizim için, tam bir eğitim, üç kısımdır: Türk eğitimi; İslam eğitimi ve çağdaş eği-
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tim. Bütün ülkeler, beden eğitiminden ve onun kolları olan spor, oyun ve jimnas-
tikten, çocuk karakterinin oluşumunda yararlanmak istemişler, her kademedeki okul 
programlarına bol bol beden eğitimi dersleri koymuşlardır. Böylece “spor pedago-
jisi” adlı bir eğitim bilimi dalı doğmuş, özellikle İsveç jimnastiği, bütün dünyaya 
hızla yayılmıştır. Türkiye’de gerçek beden eğitiminin okullara girişi, Meşrutiyet dö-
neminde ve Selim Sırrı Bey’in çalışmalarıyla olmuştur.

“Millî” eğitim çabaları: İkinci Meşrutiyet döneminde, devletin resmî okulların-
da, artık millî bir eğitim verilmesi çalışmaları başlamıştır. Öğretim dilinden ders 
kitaplarına, öğretmen yetiştirmeden teftişe kadar, yeni Türk eğitiminin temelleri 
bu dönemde atılmaya başlamıştır. Şimdiye kadar bizim okullarımızın hepsi, “öğre-
tim okulu” olmuşlardır. Türkiye artık, millî ülküye dayalı bir eğitim siste-
mi kurmalıdır. Biz de Almanlar gibi, ilkokullarımızda öğretimden ziyade eğitim 
vermeliyiz. Kurtuluş Savaşı’nı hazırlayan ruh, İkinci Meşrutiyet okullarında ye-
tişmiştir. Abdülhamid döneminin eğitim sistemi devam etseydi, Kurtuluş 
Savaşı gibi bir örgütlenme ve savaş başarılamazdı. 

Bakanlık teşkilatında 1908 yılında, İkinci Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra 
hem dairelerdeki memur fazlalığını atmak hem de eski İkinci Abdülhamid dönemi-
nin idarecilerini temizlemek için, hızlı bir tensikata girişildi. Önce Bakanlığın mer-
kez örgütü ve Bakanlığa bağlı kuruluşlar, sonra da okullarla ilgili düzenlemeler ya-
pıldı. İkinci Meşrutiyet devrinde eğitim örgütündeki en esaslı değişimi, Emrullah 
Efendi, 1912 başlarında yaptı. Bu değişim tamamen Fransa Eğitim Bakanlığı ör-
gütüne dayanılarak yapılmıştı. İkinci Meşrutiyet döneminin en çok tartışılan konu-
larından biri de denetim sorunudur. Bütün İkinci Meşrutiyet devri boyunca, bu ko-
nuda Maarif Nezareti ile Meclis ve basın arasında sürekli bir tartışma devam edip 
durmuştur. Azınlık okulları gibi, devletin resmî okulları da müfettişler konusunda 
güçlükler çıkarmışlardır. Osmanlı eğitiminde İkinci Meşrutiyet dönemi de sağlam 
bir denetim sistemi kurulmadan, çeşitli tartışmalar içinde geçip gitmiştir. 

Harf Devrimi: Türkiye’de yazının değiştirilmesi, 1860’lı yıllardan beri devam 
etmekte idi. Yazı tartışmasının itici gücü, eğitimdeki başarısızlık ve verim düşüklü-
ğü olmuştur. Bunun çözümü olarak, bazılarınca, öğretim metotlarının değiştirilme-
si, bazılarınca da yazının ıslah edilmesi istenmiştir. Yazı tartışmalarının ta başlan-
gıcından itibaren Arap harflerinin ıslah edilmesi önerilerinin karşısına, Latin harf-
lerinin kabul edilmesi önerisi çıkartılmıştır. Ama İkinci Meşrutiyet dönemine kadar, 
Latin harflerinin kabul edilmesi önerisi açıkça ileri sürülmemiştir. İkinci Meşrutiyet 
döneminde yazı sorunu etrafındaki tartışmalar, başlıca şu öbeklerde toplanabilir: a) 
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Arap harflerinin ıslah edilmesi taraftarları: Bunlar, sorunu bir imla sorunu olarak 
ele almışlar ve bazıları Arapça ve Farsça kelimeleri kendi kuralları, Türkçe kelimeleri 
ve kendi belirleyeceğimiz kurallar içinde yazmamızı önermişlerdir. Bu öbektekiler-
den bazıları da Türkçe yazılacak bir metinde, bütün kelimelerin Türkçe için belirle-
necek kurallara göre yazılmasını istemişlerdir. Bunlar, Türkçenin doğru yazılması 
için “hareke-i resmiye” yerine “hareke-i harfiye” kullanılmasını, harflerin ayrı ayrı 
yazılmasını (“huruf-u munfasıla”) vs. önermişler; bu şekilde hazırlanmış alfabelerle 
kitaplar ve gazeteler çıkarmışlar, hatta Enver Paşa zamanında ordu yazışmaların-
da bir ara kullanmışlardır. 

b) Arap harflerinin bırakılarak tamamen Latin harflerinin kabul edilmesini sa-
vunanlar: Hüseyin Cahit, Celal Nuri, Dr. Abdullah Cevdet ve Kılıçzade Hakkı gibi 
bir grup aydın yazar da bu görüşü savunmuşlardır. Latin harflerine karşı çıkan-
ların bazıları, Arap harflerinin kutsallığını, bazıları da eski kültürün kaybolacağı-
nı ileri sürmüşlerdir. Latin harflerini savunanlar ise, Arap harflerinin dinen 
bir kutsallığı olmadığını, Türkçenin, bu yazı ile yazılamayacağını, Latin 
harflerini er geç kabul edeceğimizi, onun için bir an önce, cesaretle ka-
bul etmemizi istiyorlardı. Yazı sorununu çözmek için ilk resmî girişim, 1909’da 
Maarif Nezareti’nde bir “İmlâ Komisyonu” kurularak yapıldı. 1914 yılında ise Sarf, 
İmlâ ve Lûgat Encümenlerinin yanı sıra bir de “Istılahat-ı İlmiye Encümeni” kuru-
larak, çalışmalar ve yayınlar yapılmıştır. Bunların dışında 1911’de, “Islah-ı Huruf 
Cemiyeti”, 1912’de “Islah-ı Huruf Encümeni” gibi dernekler kurulmuş, hatta bu 
sonuncusu, 1912 yılında, bir “Islah-ı Huruf Kongresi” bile düzenlenmiştir. Bu tar-
tışmalar, Birinci Dünya Savaşı yıllarında da gerek “imla”, gerekse “elifba” sorunu 
olarak tartışılmaya devam etmiştir. 

Öğretim kademeleri: İkinci Meşrutiyet devri, Türk eğitiminde ilköğretim 
problemlerinin, kendisini iyice hissettirdiği, halka ve devlete kendini kabul ettirdi-
ği bir dönemdi. Bu devrede Bakanlık, ilköğretimle ilgilenmeye zorlanmış, öğretmen 
yetiştirme, yasalar ve bina sorunları çözümlenmeye çalışılmıştır. İlk kuruldukla-
rında ortaöğretime dâhil olan “rüştiye” okulları da bu dönemde tamamen ilköğre-
tim içinde yer almış, hatta iptidailerle birleştirilmişti. “Tedrisat-ı İptidaiye Lâyiha-ı 
Kânûniyesi” de Emrullah Efendi tarafından hazırlanacak ama yasalaştırılamayacak-
tı. Bunun geçici yasa olarak uygulamaya konulması için, 1913’ü beklemek gereke-
cektir. Emrullah Efendi, bu yasa tasarısının gerekçesinden (“Esbâb-ı mucibe lâyiha-
sı”) anlaşıldığına göre, ilköğretim sistemini, Fransa örneğine göre kurmak istiyordu. 
Yasa tasarısının kendisi de Fransa İlköğretim Yasası’nın Türkçeye uyarlaması gibi 
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idi. İlköğretimin parasızlığı ve zorunluluğu üzerine dayanan bu yasanın en önem-
li noktalarından biri, öğretmen yetiştirme ve öğretmenliği bir meslek hâline getirme 
sorunu idi. Geçici İlköğretim Yasası’nın en dikkati çeken yanı, zorunlu öğretim sü-
resinin uzatılmasıydı. Yasa bir hamlede bizi Bulgaristan, Rusya, İtalya, Romanya, 
Fransa ve hatta İngiltere’den de ileri götürüyordu. İlkokulların öğretim süresi he-
men her yerde iki katına çıkarılıyordu. Her iptidaiye bir rüştiye eklendiği gibi, okul 
bittikten sonra dört yıl daha okula devam, zorunlu tutuluyordu. 

İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı eğitiminin en çok ve en esaslı değiş-
meye uğrayan kademesi, ortaöğretim idi. Ortaöğretim kademesinde idadiler ve 
“Galatasaray Sultanisi” vardı. Daha sonra “Lise Teşkilâtı” diye yeni bir öğ-
retim örgütü kuruldu. İkinci Meşrutiyet döneminde yedi yıllık idadiler, iki aşa-
malı bir çalışmayla “sultani” veya “lise”ye çevrildiler. İlk aşama, Emrullah 
Efendi’nin girişimleriyle oldu. Emrullah Efendi, 12 vilayet idadisini, İstanbul’daki 
“Mekteb-i Sultani” şekline çevirdi. Yedi yıllık idadilerin hepsinin “sultani” hâ-
line çevrilmesi, Şükrü Bey’in bakanlığı sırasında, 1914 yılında olmuştur. İkinci 
Meşrutiyet’e kadar, kızlar için orta ve yükseköğretim veren hiçbir okul 
yoktu. Ortaöğretim alanındaki kız okulları, ilk defa bu dönemde kurul-
maya başlanmıştır. Dârülfünunun esas gelişmesi, 1908’den sonra olmuş-
tur. Adı “Dârülfünunu Osmanî” olarak değiştirilmiş, Heyet-i İlmiye, çeşitli top-
lantıları sonucu programı yeniden düzenleyip yayımlamıştır: 

1909 yılının, üniversite açısından en büyük önemi; “mülkiye”, “hukuk” ve 
“tıp” dallarını da teşkilatı içine alması, yükseköğretimi bir parça birleştirmesidir. 
Özellikte tıp alanında, sivil ve askerî tıbbiyelerin birleştirilmesi, eczacılık, dişçilik ve 
hasta bakıcılık okullarının, bu fakülteye bağlanmasıdır. 

Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin, 21 Nisan 1912’de hazırladığı Üniversite 
Yönetmeliği, Maarif Nezareti tarafından 1913 yılında yayımlandı. Bu yönetmeliğe 
göre üniversite, “İstanbul Dârülfünunu” adını aldı. Dârülfünun binası için-
de Kadın Üniversitesi, 1915 yılında açılmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde 
Osmanlı Devleti’nin bir tek dârülfünunu vardı. 1910 yılında, Beyrut’ta bir dârül-
fünun kurmak için pek çok çalışmalar yapıldı, ama kurulamadı. 1913 yılında da 
Maarif Nezareti, Hicaz’a bir dârülfünun kurulmasını kararlaştırmış, çeşitli çalış-
malar yapmış, ancak bu da başarılamamıştır. 

Öğretmen yetiştirme: İkinci Meşrutiyet döneminde, öğretmenin fikrî ve sosyal 
değişimi sağlamadaki gücü açık olarak anlaşılmıştır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı 
eğitiminde, öğretimin üç temel dayanağı olan program, ders kitabı ve öğretmen un-
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surlarının hepsi de bozuktu. Ama özellikle en bozuk unsur, öğretmen zümresi idi. 
İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra öğretmen okulları içinde en önemli değişiklik, 
İstanbul Dârülmuallimini’nde oldu. Emrullah Efendi, ilk bakanlığı sırasında, 
öğretimdeki seviye düşüklüğünün, memur öğretmenler yüzünden olduğuna hük-
mederek, “memur-muallim”lere karşı bir temizlik hareketine girişmiştir. Bu kişiler 
ya memurluğu ya da öğretmenliği seçmek zorunda kalmışlar ve çoğu da memurlu-
ğu tercih etmişlerdir. Meclis’teki bir konuşmada: “Bir talim ordusu, bir muallim 
ordusu yetiştirmek fikrindeyim. Benim nazariyem budur. Kâtipleri, hâ-
kimleri muallim yapamayız... Muallimlik, bir meslektir.” diyen Emrullah 
Efendi, bakanlığı sırasında, bir “muallim sınıfı yaratmaya, bu sınıfa ehemmiyet ka-
zandırmaya” çalışmıştır. İstanbul Dârülmuallimini’ne “Tatbikat Mektebi” yap-
tırmış, kapatılmış olan Dârülmuallimin-i Rüşdileri yeniden açtırmış, idadi öğret-
menlerini yetiştirmek için bir “Darülmuallimin-i Aliye” kurmuştur. “Çıktığı 
mektebe muallim olan efendilerle bir mektep idare olunamaz.” diyerek, sağlam bir 
öğretmen yetiştirme politikası izleyen Emrullah Efendi’nin yatılılık politikası ba-
şarıya ulaşmış; 1914 yılında ancak üç öğretmen okulu gündüzlü kalmıştı. İstanbul 
Dârülmuallimini, Sâtı Bey’in idaresine geçtikten hemen sonra büyük değişiklikle-
re uğradı. Sâtı Bey, okulu hemen Cağaloğlu’nda “Lisan Mektebi” binasına getir-
di. 900 öğrenciyi sıkı bir sınavdan geçirerek sayılarını 150’ye indirdi. Üç öğret-
men dışında bütün öğretmenleri değiştirdi. Okulun öğretim süresi iki yıldan üç 
yıla çıkartıldı. Okula, “Numune Mekteb-i İbtidaiyesi” adlı bir uygulama okulu ku-
ruldu. Taşradaki öğretmenlerin örgütlenmelerinde özellikle Sâtı Bey’in 
eğitiminden geçmiş İstanbul Dârülmuallimini çıkışlılar, önemli roller 
oynamışlardır. 

Mesleki örgütlenme (dernekçilik): İkinci Meşrutiyet, ülkeye çok geniş bir 
özgürlük ortamı getirdiği için, her alanda birçok dernekler kurulup çalışmaya baş-
lamıştı. Bu arada eğitimle ilgili birçok dernekler de kurulmuş, belli bir süre çalışma 
yapmışlardı. Bu arada siyasi alanda faaliyet gösteren partiler de programlarında eği-
tim görüşlerini belirtmiş ve uygulamaya koyacaklarını açıklamışlardır.

Medrese ıslahatları: Medreselerin, İkinci Meşrutiyet başlarındaki kötü duru-
ma düşmesi; okulların açılması ve hükümetin tamamen bu okullarla ilgilenmesi, 
medreselerin yüzüne hiç bakmamasındandır. Bütün bunlara rağmen, bir eği-
tim kurumu olarak medrese, 20. yüzyıl Osmanlı toplumunda gene de çok 
önemli roller oynuyordu. İdari örgütün birçok çarkları hâlâ medrese çıkışlılar 
tarafından çevriliyordu. Maarifin okullarında bile öğretmen ve öğrenci ihtiyacının 



İlhan Küçükbiçmen334

büyük bir bölümünü medreseler karşılıyordu. Devletin, medreseleri tamamen ihmal 
etmesine, bütün ilgisini ve desteğini Batı örneğindeki okullara göstermesine rağ-
men, ülkenin gene de en yaygın, en etkili, en görkemli eğitim kurumu medreselerdi. 
Ama ne kadar görkemli olursa olsun, medreselerin çökmekte olduğu da 
gün gibi açıktı.

Meşrutiyet yönetiminin, medreseler konusunda başardığı ilk önemli iş, 26 Şubat 
1909’da kabul edilip uygulamaya koyduğu “Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi” idi. 
Bu dönemde medreselerdeki müderrisler de öğrenciler de başka okullara kaçıyorlar-
dı. Taşradaki medreselerin kesin sayısı bilinmiyordu. Ancak buralarda 30.000 kadar 
öğrenci olduğu tahmin ediliyordu. Medrese programlarının değiştirilmesi gerekti-
ği hakkında, hemen herkes aynı fikirdeydi. Herkes kendine göre bir medrese prog-
ramı öneriyordu. Mesela, Mehmed Fuad Bey, Abidullah Efendi, Hoca Muhyiddin, 
Gökalp, Eşrefefendizade Şevketî, İkinci Meşrutiyet’ten önce İstanbul medreselerinde 
20-25.000 medrese öğrencisi varken, 1910 yıllarında bu sayı 5-6.000 civarına düş-
müştü. Ancak bunlar hep taşralı öğrenciler idi. İstanbul’da yatılı İstanbullu öğrenci 
bırakılmamıştı. 

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Reformlarının 
Cumhuriyet’e etkisi

Abdülhamid döneminde sağlanan 30 yıllık barış dönemi olmasaydı, İkinci 
Meşrutiyet olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleşmezdi. 
Abdülhamid döneminde açılan okullarda yetişen aydın kadro hem İkinci Meşrutiyet 
dönemindeki zengin tecrübeleri yaşamışlar hem de laik, demokratik bir hukuk dev-
leti olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti eğitiminin 
şekillenmesinde İkinci Meşrutiyet dönemindeki eğitim çalışmalarının çok büyük et-
kisi olmuştur. Tevhid-i tedrisatın gerçekleştirilmesine uygun bir ortam (hem med-
reseler hem de yabancı ve azınlık okulları açısından) o dönemde sağlanmıştır. Türk 
Yazı Devrimi’nin tüm ön tartışma ve çalışmaları İkinci Meşrutiyet döneminde ya-
pılmış, yazı değişikliği için şartlar olgunlaştırılmıştır. Bakanlık teşkilatı, ilköğretim, 
ortaöğretim ve üniversite eğitim sistemleri ve ders programları, İkinci Meşrutiyet 
döneminde ana şekil itibarıyla tamamlanmıştır. Köy öğretmeni yetiştirme çalışma-
ları, düşünce esasında o zaman geliştirilmeye başlanmıştır. 

Eğitim düşüncesi ve felsefesi alanında İkinci Meşrutiyet devrin-
de yapılan tartışmalar, Cumhuriyet dönemine büyük bir ışık tutmuş, 
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Cumhuriyet’in yolunu aydınlatmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde yapı-
lan birçok işler, Kurtuluş Savaşı’nı verecek bir kadronun ve halkın uyan-
dırılmasını sağlamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinin çok sağ-
lam bir biçimde atılmasını sağlamıştır.*

Kaynak:
*100. Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi 

Uluslararası Sempozyumu, 
Bildiriler, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi 

Yay. 2009, s. 263-273, II. Meşrutiyet Dönemindeki Eğitim Reformlarının Türk 
Modernleşmesindeki Yeri, Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

İkinci Meşrutiyet döneminden sonraki (1909), Birinci Dünya Savaşı sonu-
na (1918) kadar geçen dokuz yıl; Osmanlı Türk Devleti için inanılmaz traje-
dilerle, savaşlarla, sefaletle ve acılarla son bulan bir süreç olmuştu. 

Kısaca özetleyecek olursak: II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin 
ardından Mebuslar Meclisi tarafından âdeta padişahlık görevine atanan 
Padişah ve Halife V. Mehmed Reşad Efendi, artık padişahtan ziyade devlet 
başkanı görünümündeydi. Artık Osmanlı Devleti’nin asıl sahibi Mebusan 
Meclisi ve gerçek yöneticisi de bu Meclis’ten güvenoyu alan kabine (hükü-
met) olmuştu. 

Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi çekilmiş ve 1910 yılında yerine, o tarihte 
Roma elçisi görevinde bulunan Hakkı Bey (Paşa), Meclis-i Mebusan öneri-
siyle Padişah tarafından önce vezir yapılmış ve sonra da sadrazamlığa geti-
rilerek kabine kurmakla görevlendirilmişti. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti, 
gündeminde olan birçok önemli sorunların yanında, yamalı bohça hâline 
gelen, geri faiz ödemeleri bile imkânsız boyutlara ulaşan bütçeyi ele aldı. 
Hemen hemen tüm harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmesine, ziraat 
ve endüstriyel üretimin çoğaltılması tedbirlerinin alınmasına karar verile-
rek çalışmalara başlandı. Birçok konuda yeni kanunlar çıkartıldı. İttihat ve 
Terakki Partisi’nin fikir ayrılıklarına düşüp bölünmesi karşısında meyda-
na gelen olaylardan bunalan bu kabine, yıl sonunu getiremeyerek istifa etti 
ve yerine Said Paşa (yedinci defa) Hükümeti kuruldu. Bu arada İttihat ve 
Terakki Partisi’nden ayrılanlarla bağımsız mebusların birleşmesiyle, Sinop 
Milletvekili Dr. Rıza Nur başkanlığında, Hürriyet ve İtilaf Partisi kuruldu. 
Fikir bakımından bu iki parti, tamamen birbirine zıt partilerdi. Bunlardan 
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sonra, ordunun siyasetle uğraşmasına karşı olmasını savunan, “Halaskaran 
Cemiyeti” kuruldu. Meclis âdeta savaş alanına dönmüştü. 

İtalyanlar, “çağdaş emperyalizm” dürtüsüyle 1911 yılında Kuzey 
Afrika’ya saldırdılar, içlerinde Mustafa Kemal’in de bulunduğu bazı ko-
mutanlar, gizlice Trablusgarp Cephesi’ne gidip, oradaki birliklerin başında, 
İtalyanlara karşı savunma savaşına katıldılar, Said Paşa istifa edip, yerine 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın kurduğu kabine dönemi de kısa süre sonun-
da yerini Kâmil Paşa Kabinesi’ne bırakmıştı. Ardı ardına kurulan kabine-
ler, âdeta domino taşı gibi yıkılıyor, bir türlü siyasi istikrar sağlanamıyordu. 

Yıllardır kaynayan kazan hâlinde olan Balkan Devletleri’nin, istiklal ka-
zanmak amacıyla Osmanlı’ya karşı başlattığı savaş, 1912 yılında, Kâmil 
Paşa Kabinesi zamanında üç ayrı cephede birden başladı. Bulgar ordusu-
nun Yunanlılarla anlaşarak başı çektiği bu Birinci Balkan Savaşı; her ko-
nuda çökmüş, erzak ve savaş malzemelerinden yoksun, yıpranmış Osmanlı 
ordusu açısından tam bir felaketle sonuçlandı. Düşman kuvvetleri ancak, 
İstanbul’un doğusunda bulunan Çatalca mevzilerinde durdurulabildi. 
Londra’da yapılan barış görüşmeleri, Edirne şehri silahtan arındırılma kay-
dıyla Osmanlı Devleti’nde bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldı. Diğer cep-
heler olan Sırp ve Karadağ savaşları da hüsranla sonuçlandı. Osmanlı or-
dusunun bu hezimetleri, Kâmil Paşa Hükümeti üzerinde yoğun bir baskı 
oluşturmuştu. 

İttihat ve Terakki Partisi yanlısı, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı başarıyla 
savaşan, halk tarafından hürriyet kahramanları olarak anılan Talât ve Enver 
Paşalar, 1913 yılı Ocak ayında, birlikte planladıkları “Babıâli Baskını”nı ger-
çekleştirdiler. Sonuçta Kâmil Paşa Hükümeti de yıkılarak, yerine Mahmud 
Şevket Paşa Kabinesi görev aldı. Ama daha görevin üzerinden altı ay bile 
geçmeden, Sadrazam Mahmud Şevket Paşa, İttihat liderlerinden Talât ve 
Cemal Paşalar, Polis Müdürü Azmi Bey ve daha birkaç kişinin, yapılan silah-
lı bir suikastta öldürülmeleri üzerine, ortalık tekrar karıştı. İstanbul Merkez 
Komutanı Cemal’in (Paşa) çabuk davranmasıyla kısa zamanda yakalanan 
katiller, kurulan Harp Divanı’nda yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldılar. 

Mahmud Şevket Paşa’nın öldürüldüğü gün, İttihat ve Terakki Merkezi 
aceleyle, padişaha, sadrazam adayı olarak Said Halim Paşa’yı önerdi ve o da 
Haziran 1913’te yeni kabinesini kurdu. Aynı ay içinde bu sefer Bulgarlar, ara-
larındaki anlaşmazlık nedeniyle Sırplarla ve yanlarında yer alan Yunanlılarla 
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savaşa tutuştular. Böylece başlayan İkinci Balkan Savaşı’nda, Talât’ın (Paşa) 
önderliğinde savaşa sokulan Osmanlı Türk kuvvetleri, Bulgaristan’ın bu za-
afından yararlanarak Midye-Enez hattını aşıp, Doğu Trakya’da ilerleyerek 
1913’ün Temmuz ayında Edirne’yi işgal ettiler. Osmanlı Türkleri, uzun yıl-
lardır ilk defa küçük de olsa bir savaş galibiyeti elde etmiş, Bulgaristan ise 
bu savaşta, aşağı yukarı Birinci Balkan Savaşı’ndaki Osmanlı Devleti’nin du-
rumuna düşmüştü. 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Osmanlıların Avrupa’da bulunan top-
rakları üzerinde, büyük devletlerin de karışmalarıyla, ayrılık ve demok-
rasi rüzgârları dinmek bilmiyordu. Bosna-Hersek, Avusturya’nın kontro-
lüne geçmiş, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Yunanlılar, Girit Adası 
ve Doğu Rumeli üzerinde hak iddia etmeye başlamıştı. Bunların dışında 
Arnavutluk ve Arabistan Yarımadası güneyindeki Yemen’de de ayaklanma-
lar başlamıştı. 

Osmanlı coğrafyasında bu olaylar cereyan ederken, 1914 yılının 
Haziran’ında, Bosna’da Avusturya-Macaristan’ın taht adayının öldürülmesi 
olayı, dünyanın ilk toplu felaketine yol açan I. Dünya Savaşı’nın fitilini ateş-
lemişti. Savaş ilk aylarda Avrupa savaşı görüntüsü verirken, ekim sonunda, 
Osmanlı Türklerinin de savaşa katılmalarıyla Asya ve Afrika kıtalarına ya-
yıldı. Daha sonra ABD’nin de eklenmesiyle tam bir dünya savaşına dönüştü. 

Savaşın gerçek nedenleri ise, Avrupa Devletleri olan İngiltere, Fransa, 
İtalya ve özellikle üstün ırk hayalinde olan Almanya’nın, son yüzyılda bil-
gide, sanayide, teknolojide ve askerî yapılanmada devrim niteliğinde büyük 
adımlar atarak, birbirlerine üstünlük sağlar hâle gelmesiydi. Bunlara Rusya 
ve çok gelişmiş ABD’yi de eklersek, durum tam bir cadı kazanına dönüş-
müştü. İşte böyle küçük bir kıvılcım, ortalığın yangın yerine dönüşmesine 
yetti de arttı bile. 

Konumuz olan Osmanlı Devleti ise, daha önce bahsedildiği gibi, yukarı-
da sayılan gelişmişlik özelliklerin hemen hemen tamamından yoksun, âde-
ta ayakta zor duran ama geniş toprakları ve yer altı zenginlikleri nedeniy-
le, Avrupa büyük devletlerinin ve Rusya’nın iştahını kabartan bir “hasta 
adam” durumundaydı. Aralarında, tıpkı vahşi sırtlanlar gibi Osmanlı Türk 
topraklarını nasıl paylaşıp bölüşeceklerinin planlarını yapıyorlardı. 

Enver Paşa’nın özel gayreti ve politikası sayesinde, Osmanlı Devleti, 
Almanya ile birlikte hareket ediyor, her konuda bu ülkenin desteğini alıyor-
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du. Almanlar da Türklerin hamisi pozisyonunda, verdiklerinin karşılığı ola-
rak Anadolu’daki demir yolu işletme ve imtiyazlarından, kapitülasyonlar-
dan ayrıcalıklı bir şekilde yararlanıyor ve bu sayede Anadolu üzerinden, o 
yılların revaçta enerji kaynağı olan petrolün, Orta Doğu ve İran’da bulunan 
üretim sahalarına ulaşmakta hiç güçlük çekmiyordu. Avrupa’dan doğuya 
doğru Alman Emperyalizmi tam anlamıyla rayına oturmuştu. 

Bu savaşta İngiltere-Fransa ve Rusya, İttifak Devletleri adıyla bir ta-
rafta, Almanya, Avusturya ve İtalya, (sonradan Osmanlı Devleti bu gruba 
mecburen katıldı) ise İtilaf Devletleri adıyla diğer tarafta yer almışlardı. 

İttihatçıların Babıâli baskınından sonra Sadrazam Muhtar Paşa tarafın-
dan, Osmanlı Kara Kuvvetleri’nin ıslahı için, Almanya’dan bir askerî heyet 
istenmişti. Liman (Von Sanders) Paşa’nın başkanlığında, 42 subaydan ku-
rulu bu heyet, Aralık 1913’te İstanbul’a geldi. Liman Paşa, İstanbul’da bu-
lunan Birinci Ordu Komutanlığı’na atandı. Çok bilgili, çalışkan ve dinamik 
olan bu Alman subayının rütbesi, daha sonra mareşalliğe yükseltilerek Ordu 
Genel Müfettişliği’ne atandı. Ardından, Rusya tarafından fiilî bir müdaha-
le olduğu takdirde Osmanlı Devleti’nin, Almanya saflarında savaşa girme-
si şartıyla, Almanya ve Osmanlı Devleti arasında anlaşma imzalandı. O sı-
ralarda Doğu Akdeniz’de olup, İngiliz savaş gemilerinden kaçan Alman 
zırhlıları Goben ve Breslau; Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver 
Paşa’nın müsaadesiyle Çanakkale Boğazı’nı geçerek, dost oldukları İstanbul 
Limanı’na sığındılar. Bu davranış, o zamanki savaş kurallarına uymadığı 
için, İstanbul’daki Almanya elçisiyle anlaşılıp, bir aldatmacaya başvurula-
rak, gemiler sanki daha önce Osmanlılar tarafından satın alınmış süsü ve-
rildi. Gemilerin isimleri derhâl “Yavuz” ve “Midilli” olarak değiştirildi ve 
gemilere Türk bayrakları çekildi. Tabii diğer taraftaki Üçlü İttifak Devletleri, 
bu durumu şüpheyle karşılayıp reddettiler. Almanlar, gemileri Karadeniz’e 
çıkartıp, Rusların Sivastopol Limanı’nı bombalamak ve gemilerini batırmak 
istiyorlardı. Osmanlılar da buna pek istekli değildiler. Çok çetin münakaşa-
lardan sonra Enver Paşa, gemilerin, Osmanlı denizcilerini eğitmek amacıyla 
Karadeniz’e çıkmalarına izin verdi ve bu da Osmanlıların, Dünya Savaşı’na 
girmeleri anlamına geliyordu. Gemilerdeki Alman bahriyesine, Osmanlı as-
keri kıyafetleri giydirilerek Sivastopol Limanı, Osmanlı filosu adı altında 
bombalandı. Bunun üzerine Rusya ve müttefikleri, Osmanlı Devleti’ne sa-
vaş açtılar, Osmanlılar da onlara savaş açtı. Rus elçisi, İstanbul’u terk etti. 
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Yunanistan ve Bulgaristan, Almanya’nın çabalarına rağmen, bu savaşta ta-
rafsız kalmaya karar verdiler. 

Ruslar, Karadeniz olayını takiben açtıkları savaş üzerine, 1914 Ekim’inde, 
dört Ermeni, iki Gürcü taburu ile birlikte, Osmanlılara karşı Kafkas Cephesi’ni 
açtılar. Osmanlı kuvvetlerinin başında, Erzurum’da bulunan Üçüncü Ordu 
Komutanı Hasan İzzet Paşa bulunuyordu. Rus birlikleri, Erzurum’a sal-
dırıya geçtiler, Osmanlı ordusunun savunmada olduğu 1. ve 2. Köprü 
Muharebeleri oldu. Ardından Enver Paşa’nın, İstanbul’dan, savaşın gidişa-
tını denetlemek üzere Erzurum’a gelmesinden sonra, Rusların kontrolünde 
bulunan Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak amacıyla Sarıkamış Harekâtı 
yapıldı ama donanımsız Osmanlı ordusu, bu harekâtta, daha Ruslarla sava-
şamadan aşırı soğuklara mağlup olarak 90.000’e yakın vatan evladını yitirdi. 
Geriye kalan yaklaşık 30.000 kişilik bitkin askerle Ruslara, göstermelik bir 
saldırı olmuşsa da her iki taraf da bir başarı elde edemeden mevzilerine geri 
çekildi. Bu felaketin mimarı Enver Paşa cesur, vatansever ve zeki idi ama bü-
yük savaş yönetme tecrübesinden yoksundu. Ayrıca ne askere ne de komu-
tanlara merhameti vardı. 

Değerli okurlarım, şimdi size, çok ilginç bir tesadüften bahsetmek istiyo-
rum. Bu kitabı yazmaya, ilk sayfayı incelerseniz 22 Eylül 2013’te başladığımı 
göreceksiniz. Bugüne kadar yaklaşık bir buçuk yıl geçmiş. 

Bugün yazma sırası tam da “Çanakkale Savaşları”na gelmişti. O konu-
yu sizler için özetleyecektim. Sabah televizyonu açtığımda bir gördüm ki 
neredeyse tüm kanallarda “Çanakkale Destanımızın 100. Yılı” anma prog-
ramları var. Eşimle birlikte, savaşa götürülen ve birçoğunun bir daha geri 
dönemeyeceği 15 yaşındaki genç delikanlıları, evladımız yerine koyup, iç 
çekerek, gözlerimiz nemli, izlemeye koyulduk. Evet, bugün benim için, ya-
şamımda hiç unutamayacağım olağanüstü bir tesadüf oldu. Aşağıdaki yazı-
yı yılıyla, ayıyla ve günüyle tam 100 yıl sonra kaleme almak, şükürler olsun 
bana nasip oldu. Evet, bugün 18 Mart 2015. Bu muhteşem savunma destanı, 
Kahraman Osmanlı Türk ulusunun, yani bizim zaferimizdir. Bu kutlu mira-
sa sonuna kadar sahip çıkacağız…

Çanakkale ve İstiklal Savaşları, tamamen ana vatan savunmasına yö-
nelik yapılmış, Türklerin tarihinde “kutsal” kavramını sonuna kadar hak 
eden savaşlardır. Ben, bu ikisine de önem kazandırmak istiyorum. Umarım 
sıkılmazsınız.
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Çanakkale Savaşlarının konusu; savaşların detaylı anlatımından çok, 
amacımıza uygun olarak, o dönemin toplum yapısı, jeopolitik, ekonomik ve 
eğitimli genç tabakamızın yitirilmesi açısından da çok önemlidir.

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları                                           
(18 Mart-20 Kasım 1918)

Çok önceleri başlayan Alman-Türk ilişkilerinin yapısından ve I. Dünya 
Savaşı bağlamında, Akdeniz’de bulunan İngiliz savaş gemilerinin takibin-
den kurtulmak için İstanbul’a gelen iki Alman savaş gemisinin, Osmanlı 
Devleti’nin başını nasıl belaya soktuğunu ve bu savaşa katılmaya nasıl mec-
bur edildiğimizi biliyoruz. Sonrasında…

Çanakkale’nin, toplam 48 adet, çeşitli tipteki savaş gemilerinden oluşan İngiliz-
Fransız karma donanması tarafından geçilmesi için ilk hazırlık saldırısı, İngiliz 
Savaş Bakanı Churchill’in önderliğinde, 19 Şubat 1915’te Amiral Garden 
tarafından planlandı. dördü İngiliz, ikisi Fransız, toplam altı zırhlısı, Boğaz’ın 
Anadolu ve Rumeli kıyılarındaki dört adet tabyayı, uzun menzilli toplarıyla dövme-
ye başladı ama tabyalardan açılan top ateşi sonunda iki adet gemi isabet alınca, ami-
ral, gemilerini, sığındıkları Bozcaada Limanı’na geri çekti. 

Hava düzelince, 25 Şubat 1915’te, bu kez 12 savaş gemisiyle tekrar saldırıya ge-
çildi, 11 Mart’a kadar kıyılardaki bataryaların susturulması ve mayınların toplan-
ması işi sona erdirilince, son saldırı için karar verildi.

Bu arada 3 Mart 1915’te İzmir’e de birkaç gemiyle saldırı yapıldı. Gemilerden 
yapılan bombardıman birkaç gün sürdü ama o zamanki İzmir Valisi Rahmi Bey, 
İngiliz amiralinin isteklerini reddedince, bir sonuç alınamayacağı anlaşılarak, körfe-
zi terk edip, esas görev yeri olan Çanakkale’ye dümen kırıldı. 

Saldırının yüksek komutası, bir gün önce rahatsızlandığını söyleyip görevinden 
alınan İngiliz Amirali Garden’in yerine, De Robeck’e verilmişti. İngiliz ve Fransız 
savaş gemileri, daha önce hazırlanan plana göre, 18 Mart 1915 sabahı, Anadolu ve 
Rumeli kıyılarında bulunan topçu tabyalarını, uzun menzilli toplarıyla dövmeye 
başladılar. Türk bataryaları da aralıksız olarak gemilere top mermileri ile karşılık ve-
riyordu. Kaptan köprüsünden isabet alan İngiliz Inflexible Zırhlısı’nda yangın 
çıktı, geriye dönmeye başladı. Fransız Bouvet de vuruldu ve onda da yangın baş-
ladı. Fransız Suffren gemisi ise, ağır hasar alıp, daha savaşın başında saf dışı edi-
liyordu. Fransız gemilerinin yıprandığını gören Amiral De Rocbeck, gemilere “geri 
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dön” emri verdi ama dönüş de o kadar da kolay değildi. Dönüş manevrası yaparken 
Bouvet bir mayına çarpıyor ve bir kısım mürettebatıyla birlikte, Boğaz’ın sularına 
gömülüyor, Fransız Gaulois Zırhlısı da ağır top mermileriyle yaralanıp su alma-
ya başlıyor ve başka bir geminin yardımıyla savaş alanını terk ediyordu. Öğleden 
sonra ise, İngiliz Irrezistable Zırhlısı, bir torpile çarparak yan yatmaya başlıyor, 
su aldığı için hareket edemiyor, İngiliz Ocean Zırhlısı imdadına koşuyor, o da bir 
mayına çarpıyor ve mürettebat terk ettirilerek gemiler, Çanakkale Savaşı’nın son 
kurbanları oluyorlardı. Bu arada birçok Türk topçu tabyası da düşman gemileri ta-
rafından susturulmuştu. Sonunda muhteşem armada, umulmadık şekilde yenilerek, 
utanç içinde Çanakkale Boğazı’nı terk ederek geri çekildi. Bir gün süren bu savaşta 
sevindirici olan ise, her iki tarafın kayıplarının ellişer personelin altında olmasıydı. 
Osmanlı Türk ve onlara destek veren Alman askerleri, bu zaferle büyük moral depo-
lamışlar, Çanakkale Boğazı’nın geçilmesinin kolay olmadığını, tüm dünyaya ispat-
lamışlardı. O akşam zafer haberi, İstanbul ve diğer Osmanlı şehirlerine süratle bil-
dirildi. Her yer Türk bayraklarıyla donatılıp, şenlikler yapıldı. 

Bu savaşın, kıyı topçularının dışında asıl gizli kahramanı, Yüzbaşı 
Hakkı komutasındaki “Nusret” mayın gemisi ve onun mürettebatıdır. Onlar, 
Erenköy Koyu’na, 7/8 Mart gecesi gizlice 26 adet mayın döşemişler ve düşman ge-
milerinin bir kısmı, bu mayınlara çarparak ya hasar görmüş ya da batmıştır.

Londra ve Paris’te hem şaşkınlık hem de hüzün, Moskova’da ise hayret var-
dı. Amiral de Robeck, hüsranı bir raporla bildirirken, Çanakkale Boğazı’nı geçmek 
için donanmanın yeni saldırıya hazır olduğunu söylüyor ama kara kuvvetlerin-
den hiç bahsetmiyordu. Bu arada Yunanistan’da da ilginç bir gelişme oldu. Daha 
önce İngiliz ve Fransızların, Yunanlılara, Çanakkale Harekâtı’na kendileriyle bir-
likte katılması önerisine o zaman Başvekil olan Venizelos, yeşil ışık yakmış fakat 
Yunan Parlamentosu, bunu gereksiz bir macera olarak nitelendirerek reddetmişti. 
Venizelos’un bu yanlış kararı, ona pahalıya patlamış ve görevinden istifa etmişti. 

Türk Genel Kurmayı, 18 Mart zaferinin sonunda, İttifak Devletleri’nin, 
Çanakkale ve Gelibolu’ya daha büyük kuvvetlerle saldırıya hazırlandıkları haberini 
almıştı. İngilizlerin, dışarıdan aldıkları (Anzak ve Hint birlikleri) takviye kuv-
vetleri Mısır’da eğittikleri ve Midilli ve İmroz Adalarına devamlı yığınak yaptıkla-
rı öğrenilmişti. Savaşın çok çetin geçeceği artık gün yüzüne tamamen çıkmış, sa-
vunma hazırlıkları da buna göre yapılmaktaydı. Bu tedbirlerin ilki, Çanakkale’yi 
savunmakla görevli 5. Ordu’nun kurulmasıydı. Yeni kurulan 5. Ordu’nun ko-
mutanlığına, Liman Paşa (Liman von Sanders) atandı ve 26 Mart saba-
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hı, Gelibolu Karargâhı’na gelip görevine başladı. 5. Ordu bünyesinde bulunan 2. 
ve 3. Kolordulara, 15. Kolordu da eklenmişti. Tüm kolordular bünyesinde toplam 
7 adet tümen vardı. Tümenler de dokuzar taburdan oluşmaktaydı. Türk birlikle-
ri, düşmanın çıkartma yapabileceği bölgeler tahmin edilerek, Anadolu sahili ve 
Gelibolu Yarımadası’nı savunmak için dağıtılmıştı. Tümen gibi savaşçı birliklere, 
Kemalettin Sami (Paşa), İzzettin (Çalışlar) Paşa, Refet (Bele) Paşa, Fevzi 
(Çakmak) Paşa ve daha sonra tarihe “Anafartalar Kahramanı” olarak adı ge-
çecek olan Mustafa Kemal (Paşa) gibi bilgili ve savaş tecrübesi olan komutanlar 
atanmıştı. Bu komutanların hepsi, ileriki yıllarda İstiklal Savaşı’nda tekrar görev 
alacaklardı.

General Hamilton’un komutasındaki düşman kuvvetleri ise: Deniz tümeni 
10.000 asker, yaya tümeni 18.000 asker, Anzak Kolordusu 35.000 asker ve Fransız 
tümeni 17.000 asker olmak üzere, toplam mevcut 80.000 asker kadardı. Toplam çı-
karma gemi sayısı 108, buna ilaveten savaş gemileri ise; İngiliz kuvveti olarak 15 
zırhlı, 9 kruvazör, 30 kontur torpido gemisi, 33 mayın tarama gemisi ve 8 şallope-
den oluşmaktaydı. Fransız Deniz Kuvveti de 5 savaş gemisi ile 2 kontur torpido ge-
misinden ibaretti. Bunlara ilave olarak bir Rus kruvazörü ise, Karadeniz’de hazır 
bekliyordu. 

23 Nisan akşamı Mondros’ta toplanan düşman deniz gücü, 25 Nisan sabahı çı-
karma harekâtına başladı. Fransızlar, Çanakkale Boğazı’nın Anadolu kıyısında bu-
lunan Kumkale dolaylarına, İngilizlerin kontrolündeki Anzak kuvvetleri, Gelibolu 
Yarımadası’nın Arıburnu bölgesine ve İngiliz kuvvetleri de Yarımada’nın güne-
yinde bulunan Seddülbahir bölgesine asker çıkarmaya başladılar. 

Fransız askerleri, Kumkale’ye çıktılar ama karşılarında 3. Tümen birliklerini 
buldular. Türklerin gece ve ertesi günkü saldırıları, Fransızları başarısızlığa uğrattı, 
sağ kalanlar, kendilerini gemilerine zor atıp, savaş bölgesinden çekildiler. Bu savaşta 
Türkler 1700’den, Fransızlar ise 200’den fazla kayıp verdiler. Bu zaferde Türklerin 
kazancı, kuvvetinin serbest kalarak Gelibolu’ya takviye edilmesi olmuştu. 

Anzak adıyla anılan Avustralya ve Yeni Zelanda tümenlerinden oluşan ordu, 
Arıburnu bölgesinde karaya çıkmaya başladığında, karşısında Yarbay Mustafa 
Kemal (Atatürk) komutasındaki 19. Tümen bulunuyordu. Düşman asker-
lerinin Kabatepe, Kocaçimen Tepesi ve Conkbayırı’na çıkmaya başladığını gören 
Mustafa Kemal, ana karargâhtan saldırı emri gecikince, tüm sorumluluğu üzeri-
ne alıp, askeri savaşa soktu. Cephanesi tükenen kahraman Türk askerine, sonunda, 
süngü taktırarak mevzi aldırdı. Bunun üzerine düşman da mevziye girdi. Bu, ar-
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kadan takviye Türk birliklerinin gelmesi için zaman kazandırdı. Düşman, deniz sa-
hilinde dar bir bölgeye sıkıştırıldı ve karşılıklı mevzi savaşları günlerce devam etti. 

İngiliz kuvvetleri de aynı anda Seddülbahir bölgesinde bulunan, Tekke Burnu, 
Ertuğrul Koyu, Marto ve Saygındere bölgelerine çıkartma yapmışlardı. Karşılarında 
bulunan Türk kuvvetleriyle karşılıklı savaşa tutuşmuş, takviye kuvvet gelince, üs-
tünlük sağlamaya başlamışlardı. Bunun üzerine Türkler, geride bulunan ikinci sa-
vunma hattına çekilmiş ve burada düşman, Yarımada’yı boşaltana kadar, kalmışlardı. 

İstenilen başarı elde edilemeyince düşmanın moral bozukluğu arttı. Çanakkale’yi 
geçip İstanbul önlerine varmanın hiç de kolay olmadığının farkına vardılar. Bu ara-
da, Boğaz’ı gemilerle geçme düşüncesi belirdi, 13 Mayıs’ta, Muavenet-i Milliye 
Zırhlısı, Maydos kıyılarında Fransız Gauliath Zırhlısı’nı batırdı. Almanya’dan 
Çanakkale önlerine gelen iki adet zırhlı savaş gemisi de iki İngiliz denizaltısını batı-
rınca, bu girişimden vazgeçildi. 

İngiltere ve Fransa’dan, takviye kuvvetler istendi. Fransa, Avrupa’da Almanlarla 
yoğun savaş içinde olduğu gerekçesiyle teklifi reddettiyse de İngiltere, 43 parça ge-
miyle 70.000 kişiyi, Çanakkale Savaşı’nın ikinci safhası için yola çıkardı. Düşman 
kuvvetlerinin bir bölümü, şaşırtma amaçlı, 6 Ağustos sabahı Seddülbahir’e çıkartıl-
dı. Esas kuvvetler de Suvla kumsalına ayak basıyordu. Bu çıkarma harekâtı, Türk 
tarafında büyük bir bunalıma yol açmış, düşman, Conkbayırı’na doğru ilerliyor-
du. Arıburnu Cephesi’nin düşmesi söz konusuydu. O bölgede bulunan 9. Kolordu 
birlikleri çözülüyordu ve birlik komutanları, sorunlarla ilgili raporlarını, ihtiyaç-
larını, Mustafa Kemal’e göndermeye başladılar. Subay ve askerlerin çoğu şehit ol-
muş, yaralılar ise, geri bölgelere taşınıyordu. Conkbayırı ve Kocaçimen bölgelerinde 
süren komutan bunalımı üzerine, Liman Paşa, sorunu çözmek üzere, 16. Kolordu 
Komutanı Albay Fevzi (Çakmak) Bey’e, bu bölgelerin komutanlığını vermiş ve düş-
mana saldırması emrini, “asker yorgun” şeklinde yerine getirmeyince de sorunu kö-
künden halletmek için, Anafartalar bölgesinde bulunan tüm kuvvetlerin komutanlı-
ğını, Trablusgarp’ta kazandığı zaferlerini ve üstün savaş deneyimini bildiği, Albay 
Mustafa Kemal’e vermişti. Mustafa Kemal’in, çok kısa zamanda birlikleriyle bağ-
lantı sağlayıp, düşman kuvvetleri hakkında bilgi edindikten sonra 9 Ağustos saba-
hı verdiği saldırı emri üzerine, düşman, birçok istikametten deniz sahiline sürüldü. 
Mustafa Kemal, 10 Ağustos’ta, 8. Tümen’e bizzat komuta ederek yaptığı saldırıda, 
Kocaçimentepe ile Conkbayırı’nın stratejik öneme haiz noktalarını, İngilizlerin elin-
den almayı başardı. Bu suretle, General Hamilton’un büyük ümitlerle hazırlamış ol-
duğu plan, başarısızlığa doğru sürükleniyordu. 
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Ayrıca, üstün İngiliz kuvvetlerinin, 15 Ağustos’ta saldırdığı Kireçtepe’yi ko-
ruyan Albay Kadri Bey’in komutasındaki kahraman Gelibolu Jandarma 
Alayı, aralarında çok az kişinin sağ kalmasına rağmen, İngilizleri durdurmayı ba-
şarmıştır. İngilizlerin yaptığı, 22 ve 27 Ağustos’taki saldırıları da sonuçsuz kalınca, 
düşman için, gemilerinin koruması altında sahilde mevzilenmekten başka yapacak 
fazla bir iş kalmamış, Türklere karşı yapılan savaş, duraklama dönemine girmişti. 
Avrupa’da yapılan çok şiddetli savaşlar, düşmanın, Çanakkale taarruz gücünü sön-
dürmüştü. Sonunda 19-20 Kasım 1915 günlerinde, yoğun bir sis perdesi koruma-
sı altında, tüm malzemelerini savaş alanına bırakarak, “geldikleri gibi gittiler”. 
Savaş sona ermişti ama sonuçları, insan kayıpları açısından, her iki taraf açısından 
da korkunçtu. İngilizler ve Anzaklar, savaş alanına toplam 459.000 insan sokmuş-
lar, bunlardan 119.000 ölü ve yaralı vermişler, 100.000 de hasta ve güçsüz insan 
geriye göndermişlerdi. Fransızlar ise, 80.000 asker getirmiş, kayıpları ise 26.000 ki-
şiyi bulmuştu.

Türklerin verdikleri kayıplara gelince: İnsan kaybı açısından çok ağırdı. 
Kaybedilen asker sayısı 280.000 dolayında, bunların 66.000’i şehit, 152.000’i gazi 
ve diğer kayıplardı. 

Sonuç: Çanakkale Savaşı, güçlü bir donanma tarafından desteklenen, o günün 
şartlarına göre modern silah ve teçhizatla donatılmış bir kara ordusuna karşı kaza-
nılmış bir savaştır. Bu savaşta Türkler o kadar fakirdiler ki düşmandan ele geçirdik-
leri gereçlerle savunma yapmaktaydılar. Hatta ne acıdır, kendilerine gönderilen az 
sayıda kum torbalarını, siperlerinde savunma için kullanacak yerde, partal elbisele-
rini yamamak, ayakkabısız ayaklarını sarmak için kullandılar. Çoğu zaman, ön si-
perlerde savaşan askere gönderilebilen bulgur pilavı, kap kacak içinde değil, bu çu-
vallar içinde gönderilirdi.*

Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 4. Bölüm, I. Dünya Savaşı, 

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları (18 Mart-20 Kasım 1918), s. 429-475
 
Ama bu savaşlarda Türkler, gelecekleri açısından çok önemli bir kayıp 

daha verdiler; Osmanlı Türkleri, o günlere gelene kadar, çağa ayak uydur-
ma, yenilenme ve bilimsel eğitimi elde etme konularında ne zorluklarla, ne 
büyük engellerle karşılaşmışlardı. İşte bu acımasız savaşta biz Türkler, 17 
ila 40 yaşları arasında, ülkenin geleceğini sırtlayacak olan, toplam sayıları 
25.000’i bulan altın değerinde bir neslimizi, şehit, yaralı, kayıp olarak zayi 
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ettik. Eğitimli genç nüfusumuz, tabiri caizse bir avuçtu. Yaşları çoğunluk-
la 15-22 civarında olan bu gençleri, İstanbul’daki yeni üniversitemizden, 
tıbbiyeden, mülkiyeden, ülkenin her köşesindeki askerî okullarımızdan, li-
selerimizden ve bunun gibi daha nice eğitim yuvalarından söküp aldık ve 
1000 civarındaki bu genç eğitim ordumuzu, Çanakkale, Gelibolu sırtlarına 
gömdük.*

Kaynak.
*Dr. Murat Yıldırım, Bilim ve Teknik dergisi, Nisan 2015 sayısı, Çanakkale 

Destanı Ama Kaç Kişiyle

Ve ardından türküler, ağıtlar yaktık: 
“Hey on beşli, on beşli, 
Tokat yolları taşlı, 
On beşliler gidiyor, 
Kızların gözü yaşlı…”

“Çanakkale içinde Aynalı Çarşı,
Ana ben gidiyom düşmana garşı…
Oooy gençliğim eyvah!”

Bugün 25 Nisan 2015 Cumartesi. Yabancı kanallar dâhil, Türkiye te-
levizyonlarının neredeyse tamamına yakını, dün ve bugün, Çanakkale 
Savaşlarının 100. yıl dönümü anısına yapılan törenleri gösterdiler. Yurt dı-
şından, özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere, İngiltere ve 
Fransa’dan savaşa katılan Anzakların ve diğer ülkelerin torunları, bölgeye 
gelip, kaybettikleri dedelerini andılar. Tabii ki kahraman şehitlerimizin de 
torunları oradaydı. Tüm ülke, onlar için dualarını esirgemedi.

Çok emek verilerek düzenlenen bu törenden ve yapılan barışçıl konuş-
malardan çok etkilendim. Dün törenlerde yer alanlara baktığımda, muhale-
fet partileri liderlerinin orada olmadığı görmüş ve bir anlam verememiştim. 
Bugün ise, onların (ki ülkemizin yarıdan fazlasını temsil ediyorlar) iktidarda 
bulunan AKP Hükümeti tarafından (07 Haziran’da seçim var!) bu törenlere 
çağrılmadığını, üzülerek öğrendim ve “biz ne biçim bir ülke hâline geldik ya 
Rabb’im, bu nasıl anlayış” diye, kendi kendime söylenip durdum… 
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1915 Ermeni Tehciri (başka bölgeye nakli)
Birinci Dünya Savaşı’nın bizi ilgilendiren diğer önemli bir bölümü de sa-

vaşın başlarında Rus Çarı’nın, Anadolu Ermenilerini kışkırtması olmuştur. 
Ruslardan güç alan Ermeni komitacıları, 1915 yılı Nisan ayı içinde, Doğu 
Anadolu’nun birçok vilayetinde, Türklerin, Çanakkale Savaşlarına katılımı-
nı da fırsat bilerek, silaha sarıldılar. Van’da, Sason’da, Bitlis’te ayaklanmalar 
başladı. Her tarafı yakıp yıkmaya, Türk evlerine saldırmaya, cinayetler işle-
meye başladılar. Bunun üzerine Türklerle Ermeniler arasında karşılıklı kı-
yım başlayınca, ülkenin güvenliğini temin etmek için Dâhiliye Nezareti’nin 
önerisiyle hükümet, tedbir almak zorunda kaldı ve Ermeni halkını, zorun-
lu göçe tabi tutup, bölgeden uzaklaştırarak (tehcir), Suriye’ye yerleştirmeye 
başladı. Ama Ermenilerin büyük bir bölümü, yolculuk sırasında, ya eşkıya-
nın saldırısına uğradı ya da hastalıktan kırıldı. Bir bölümü de Suriye top-
raklarındaki yerleşim bölgelerine ulaştı. Bu üzücü olayın yankıları, ne yazık 
ki günümüzde hâlâ sürmekte ve konu abartılarak, Ermeni diasporası tara-
fından, yaşadıkları ülke hükümetlerine siyasi baskı ve çıkar amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. 

I. Dünya Savaşı Sonu ve Mondros Mütarekesi                            
(30 Ekim 1918)

Evet, Çanakkale Savaşları, İttifak Devletleri’nin yenilgisi ve Almanya des-
tekli Osmanlı Devleti’nin başarılı bir savunma galibiyeti ile sona ermişti. Ama 
I. Dünya Savaşı, özellikle Avrupa topraklarında ve denizlerde, ABD’nin de son-
radan İttifak Devletleri olan İngiltere-Fransa-Rusya grubuna katılımıyla, biz 
Osmanlı Türklerinin, istemeyerek de olsa safında yer aldığı Alman, Avusturya-
Macaristan’dan kurulu İtilaf Devletleri’ne karşı acımasızca devam ediyordu. Savaş 
genişleyerek, Avrupa’da Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan’ı da içine 
çekti. Bunlara, doğuda Rusların, Türkiye ve İran’a saldırısı ve İngilizlerin, Orta 
Doğu’ya saldırıları eklenince, ortalık âdeta cehenneme döndü. 

İşgal ettikleri Doğu Anadolu’daki Türk topraklarından ilk çekilen, 1917’deki 
“Bolşevik” Devrimi nedeniyle Ruslar oldu. 

I. Dünya Savaşı’nın sonlandırılması amacıyla, ABD Cumhurbaşkanı Wilson, 
9 Ocak 1918’de, 14 maddelik barış planını, Amerikan Kongresi’nin önünde açıkladı. 
Devrinde büyük yankılar yapmış olan ve barış görüşmelerine temel olacağı düşünü-
len program, özetle şöyleydi:
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1. Madde: Gizli diplomatik ilişkiler reddediliyordu,
2. Madde: Denizlerde özgürlük,
3. Madde: Ticaret özgürlüğü,
4. Madde: Silahsızlaşmayla ilgiliydi,
5. Madde: Sömürge halklarına saygı gösterilmesi,
6. Madde: Rus halkının, dilediği yönetim biçimini seçmesi,
7. Madde: Belçika’nın, savaştan önceki durumuna getirilmek üzere boşaltılması,
8. Madde: Fransa’ya savaş tazminatı ödenmesi ve yitirdiği Alsas-Loren bölgesi-

nin geri verilmesi,
9. Madde: Milliyet ilkesine göre İtalyan sınırlarının saptanması,
10. Madde: Avusturya halklarının, Balkanlaştırılmadan muhtariyete 

kavuşturulması,
11. Madde: Balkan sınırlarının milliyet, tarih ve ekonomi esaslarına göre 

saptanması,
12. Madde: Osmanlı İmparatorluğu’nda, Türk yoğunluğu ile meskûn yerlerde, 

bağımsız bir Türk Devleti’nin bulunması,
13. Madde: Polonya’nın, denize bir bağlantısı olmak üzere kurtarılması,
14. Madde: Devletler Cemiyeti Örgütü’nün kurulması.

Bunun üzerine, 5 Ekim 1918’de Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı 
Devleti, ayrı ayrı notalarla Amerikan Cumhurbaşkanı’na başvurarak, önceden du-
yurulmuş olan (yukarıdaki) ilkelere göre savaşa son verilmesini kabul ettiklerini 
bildirdiler. 

Mondros (Gökçeada’nın güneybatısında bulunan, bugün Yunanistan’a bağlı 
Limni Adası’nın bir limanı) Mütarekesi (Ateşkes Antlaşması), 27 Ekim 1918’de 
Mondros’ta demirlemiş olan İngiliz Agamemnon Zırhlısı’nda, Amiral Galtrope 
ile Hüseyin Rauf (Orbay) Bey başkanlığındaki Türk heyeti tarafından yapılan 
görüşmelerin sonucunda, 30 Ekim 1918’de, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf 
Devletleri’ni temsilen İngilizler arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. Antlaşma 
hükümleri, özetle şöyleydi:

“Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin silahsızlandırılması, ordunun 
terhis edilmesi, Boğazların açılması ve kontrolü, boşaltılacak yerler ve tes-
lim olacak kuvvetler, galip devletlerin denetim ve yararlanmasına bırakı-
lacak yerler ve bu devletlerin güvenliği ile ilgili tedbirler”di.* 
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Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 6. Bölüm I. Dünya Savaşı 

Sonu ve Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918), s. 547-561

Görüldüğü gibi, Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve 
Türk milletinin âdeta sonu, yani yok edilmesi anlamına geliyordu. Antlaşma 
maddelerinin açılımlarını burada yazmaya, inanın yüreğim dayanmadı. 
Resmen bir ülkenin egemenliği çatır çatır katlediliyordu. Bu olay, çirkin da-
yatma, iğrenç bir masabaşı zorbalığından başka bir şey değildi. 

Başı İngilizlerin çektiği İtilaf Devletleri’nin 60 gemiden oluşan donan-
ması, vakit kaybetmeksizin, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a demirledi. Böylece 
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti hem fiilen işgal ediliyor hem de buna 
ilave olarak Çanakkale ve İstanbul Boğazları, işgalci güçler tarafından kont-
rol altına alınıyordu. Devamı aylar içerisinde İtalyan, Fransız ve Yunanlılar 
tarafından aç sırtlanlar gibi getirilecekti ama… 

Evet, bir de bunun “ama”sı vardı. Olmalıydı da...

Osmanlı İmparatorluğu’ndan bizlere iki önemli miras…

İlki: Benim gibi “klasik Türk müziği”severlerin de görüşüme katıla-
caklarını umuyorum. Padişah III. Selim’in önderliğinde Dede Efendi ve 
Buhurizade Mustafa Itri Efendi’yle zirve yapan, Hacı Arif Bey gibi daha bir-
çok değerli bestekârlarımızla büyüyen ve gelişen bu harika müzik türümü-
zün etkisi ve sevenleri gün geçtikçe çoğalarak, günümüze kadar sürmüştür. 
Bu olağanüstü bestelerin tabanında, en az onlar kadar değerli Osmanlı ta-
savvuf edebiyatının, divan edebiyatının ve divan şiirinin de payı büyüktür.

İkincisi: Dünya sporuna adını altın harflerle kazımış, ata sporumuz olan, 
654 yıllık tarihî (Edirne) “Kırkpınar Yağlı Güreşleri”dir. 
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18. BÖLÜM 
20. YÜZYILDA TÜRKİYE

KOCA İMPARATORLUK CAN 
ÇEKİŞİYOR! (1918)

20.yüzyıl, özellikle 1919 yılı, Türklerin tarihinde çok önemli bir yere 
sahiptir. Çünkü dünya görüşü ve yönetim anlayışı açısından stratejik 

bir kavşaktır. Zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşlarına rağmen, I. Dünya 
Savaşı’nın kaybedeni Almanlar ile birlikte hareket eden ülkemiz de ne yazık 
ki kaybedenler safında yer almıştı. 

Mondros Mütarekesi’yle başlayan işgal

30 Ekim 1918’de, İngilizlerin Agamemnon Zırhlısı’nda imzaladığı 
Mondros Mütarekesi’yle, trajik bir sona yaklaşmıştı Osmanlı Türkleri. Kabul 
edilemez ölüm fermanımız ise, iki yıl içerisinde, yani 10 Ağustos 1920 tarihin-
deki Sevr Antlaşması ile galip devletlerce boynumuza asılmak istenecekti. 

Şimdi gelin, bu kara günleri birlikte yaşayıp, acısını yüreklerimizde 
paylaşalım:

I. Dünya Savaşı Sonu ve Mondros Mütarekesi                            
(30 Ekim 1918)

Evet, Çanakkale Savaşları, İttifak Devletleri’nin yenilgisi ve Almanya des-
tekli Osmanlı Devleti’nin başarılı bir savunma galibiyeti ile sona ermişti. Ama 
I. Dünya Savaşı, özellikle Avrupa topraklarında ve denizlerde, ABD’nin de son-
radan İttifak Devletleri olan İngiltere- Fransa-Rusya grubuna katılımıyla, biz 
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Osmanlı Türklerinin, istemeyerek de olsa safında yer aldığı Alman, Avusturya-
Macaristan’dan kurulu İtilaf Devletleri’ne karşı acımasızca devam ediyordu. Savaş 
genişleyerek, Avrupa’da Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan’ı da içi-
ne çekti. Bunlara, doğuda Rusların, Türkiye ve İran’a saldırısı ve İngilizlerin Orta 
Doğu’ya saldırıları eklenince ortalık âdeta cehenneme döndü. İşgal ettikleri Doğu 
Anadolu’daki Türk topraklarından ilk çekilen, 1917’deki “Bolşevik” Devrimi ne-
deniyle Ruslar oldu. 

I. Dünya Savaşı’nın sonlandırılması amacıyla, ABD Cumhurbaşkanı Wilson, 
9 Ocak 1918’de, 14 maddelik barış planını, Amerikan Kongresi’nin önünde açıkladı. 
Devrinde büyük yankılar yapmış olan ve barış görüşmelerine temel olacağı düşü-
nülen program, özetle şöyleydi: Gizli diplomatik ilişkiler reddediliyordu, denizlerde 
özgürlük, ticaret özgürlüğü, silahsızlaşma, sömürge halklarına saygı gösterilmesi, 
Rus halkının, dilediği yönetim biçimini seçmesi, Belçika’nın savaştan önceki duru-
muna getirilmek üzere boşaltılması, Fransa’ya savaş tazminatı ödenmesi ve yitirdi-
ği Alsas-Loren bölgesinin geri verilmesi, milliyet ilkesine göre İtalyan sınırlarının 
saptanması,

Avusturya halklarının, Balkanlaştırılmadan muhtariyete kavuşturulması, 
Balkan sınırlarının milliyet, tarih ve ekonomi esaslarına göre saptanması, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Türk yoğunluğu ile meskûn yerlerde, bağımsız bir Türk 
Devleti’nin bulunması, Polonya’nın denize bir bağlantısı olmak üzere kurtarılması 
ve Devletler Cemiyeti Örgütü’nün kurulması.

Bunun üzerine 5 Ekim 1918’de Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı 
Devleti, ayrı ayrı notalarla Amerikan Cumhurbaşkanı’na başvurarak, önceden du-
yurulmuş olan (yukarıdaki) ilkelere göre savaşa son verilmesini kabul ettiklerini 
bildirdiler. 

Mondros (Gökçeada’nın güneybatısında bulunan, bugün Yunanistan’a bağlı 
Limni Adası’nın bir limanı) Mütarekesi (Ateşkes Antlaşması), 27 Ekim 1918’de, 
Mondros’ta demirlemiş olan İngiliz Agamemnon Zırhlısı’nda, Amiral Galtrope 
ile Hüseyin Rauf (Orbay) Bey başkanlığındaki Türk heyeti tarafından yapılan 
görüşmelerin sonucunda, 30 Ekim 1918’de, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf 
Devletleri’ni temsilen İngilizler arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. Antlaşma 
hükümleri, özetle şöyleydi:

“Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin silahsızlandırılması, ordunun 
terhis edilmesi, Boğazların açılması ve kontrolü, boşaltılacak yerler ve 
teslim olacak kuvvetler, galip devletlerin denetim ve yararlanmasına bı-
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rakılacak yerler ve bu devletlerin güvenliği ile ilgili tedbirler” idi.*
Kaynak:
*Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 9. Cilt, 6. Bölüm, I. Dünya Savaşı 

Sonu ve Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918), s. 547-561

Görüldüğü gibi, Mondros Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve 
Türk milletinin âdeta sonu, yani yok edilmesi anlamına geliyordu. Antlaşma 
maddelerinin açılımlarını burada yazmaya, inanın yüreğim dayanmadı. 
Resmen bir ülkenin egemenliği çatır çatır katlediliyordu. Bu olay, çirkin da-
yatma, iğrenç bir masabaşı zorbalığından başka bir şey değildi. 

Başı İngilizlerin çektiği İtilaf Devletleri’nin 60 parça gemiden oluşan do-
nanması, sözüm ona Osmanlı hanedanını, Rus tahakkümünden korumak ve 
kollamak adına, vakit kaybetmeksizin 13 Kasım 1918’de İstanbul’a demirle-
di. Gemilerden 2616 İngiliz, 540 Fransız ve 470 İtalyan askeri olmak üzere, 
toplam 3626 asker, karaya ayak basmıştı. Bunlar, Beyoğlu bölgesindeki kış-
lalara, yabancı eğitim veren okullara ve Boğaz kıyısı boyunca dağılmış olan 
karakollara dağıtıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun 535 yıllık başken-
ti hem fiilen işgal ediliyor hem de buna ek olarak Çanakkale ve İstanbul 
Boğazları, işgalci güçler tarafından kontrol altına alınıyordu. Devamı aylar 
içerisinde İtalyan, Fransız ve özellikle Yunanlılar tarafından aç sırtlanlar gibi 
getirilecekti ama… 

Evet, bir de bunun “ama” sı vardı. Olmalıydı da... 
O hüzün dolu, ağlamaklı günleri, kitabı, “Yükselen Bir Deniz”de, Can 

Dündar, bakın ne güzel dile getiriyor:

Anadolu Çağırıyor İstanbul (1918)

1918 Kasım’ında, Mustafa Kemal’i taşıyan köhne motor, yaverinin deyişiyle; 
itilaf gemilerinden oluşan bir çelik ormanının içinden geçerek İstanbul’a geldi.

Baştan beri girilmesine karşı olduğu savaş, Osmanlı’nın teslimiyetiyle sonuç-
lanmıştı. Düne kadar cephede boğaz boğaza savaştığı güçlerin donanması, Boğaz’da 
demirlemişti. 

Osmanlı’yı savaşa sokan ittihatçıların lider kadrosu, yurt dışına çıkmıştı. Bir 
döneme damgasını vuran örgüt, İttihat ve Terakki, kendisini feshetmişti. İstanbul, 
bütün umutlarını yitirmiş bir başkentti artık…
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Oysa aynı günlerde, Anadolu’nun değişik köşelerinde ahali çoktan ayağa kalk-
mış, işgale uğrayacak kentlerde yerel kongreler toplanmaya başlamıştı.

Mondros Mütarekesi’nden sonra Ermenilere teslim edilmesinden korkulan 
Kars, bunların ilkiydi. Karslılar, mütareke haberini alınca hemen bir kongre top-
layıp, “Kars İslam Şûrası” adı altında bir yerel hükümet kurmuşlar, sınırlarını çi-
zip, bayrağını asarak, anayasalarını ilan etmişlerdi. İş o kadar ilerlemişti ki Kars 
Cumhuriyeti, Japon İmparatoru’na telgraf çekerek, tanınma talep etmişti. Kars’ı, 
Ardahan, Trabzon ve İzmir kongreleri izledi. Yerel kongreler, isyan bayrağını aç-
mış, İstanbul’un komutanlarını Anadolu’ya çağırıyordu. 1919 başında Ali Fuat ve 
Kazım Paşalar, bu çağrıya uyarak Anadolu’ya, ordularının başına döndüler.

Mustafa Kemal’e Anadolu kapısını açacak anahtar ise, o günlerde Yıldız 
Sarayı’ndan hediye geldi. Samsun ve çevresinde bozulan asayişi düzeltmek üzere bir 
komutanın bölgeye gönderilmesi gerekiyordu. Harbiye Nezareti, bu işi yapabilecek 
komutanları sıraladı ve bu liste, Sadrazam Damat Ferid Paşa tarafından Padişah’a 
sunuldu. Vahdettin, listeyi gözden geçirdikten sonra, parmağını, “Mustafa Kemal 
Paşa” isminin üzerine koydu. Ancak, bu ismin karşısında, bir istihbarat notu 
yazılıydı:

“Cumhuriyetçidir…”
Damat Ferid, bu nota dikkat çektiyse de Vahdettin umursamadı ve görev emrini 

imzaladı. İmzaladığı belge, aslında yeni bir Cumhuriyet’in doğuş belgesiydi. 
Şimdi Samsun’dan yükselecek deniz, bütün Anadolu’nun kabaran nehirlerini 

Ankara’ya akıtacaktı.*
Kaynak:
*Can Dündar’ın, İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıkan “Yükselen Bir Deniz” adlı 

eseri, Yıl 2004, “Anadolu Çağırıyor İstanbul-1918”, s. 82-85

1919 yılı, Türkler açısından kara günlerin yavaş yavaş renk değiştirmeye 
yeltendiği ama davetsiz misafirlerimizin, “boşuna ümitlenmeyin, bu muhte-
şem güç karşısında debelenmek nafile, başaramazsınız” nidalarının yüksel-
diği bir sürecin başlangıcı olmuştu. 

İşgal altındaki İstanbul’un Osmanlı hanedanı ise, davetsiz misafirlerinin 
tavsiyesine, “haklılar” mantığı ve “aman boş yere kan akmasın” basiretiyle 
yaklaşıyordu. Ama işgalin selle gelen kirli suları, sinsice İstanbul sokakların-
da yerini alarak, ahtapotun kolları gibi, İstanbul’un bayram yapan çoğu azın-
lığının dışında, sarıp sarmalıyordu önüne geleni… Zor günlerdi vesselam…
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Daha önce hiç hesapta olmayan sinsi bir ortaklık planı, mayıs ayında bom-
ba gibi patladı. İngilizler, Yunanlıları, eski vatanları Anadolu topraklarını iş-
gale ve oradan da İtalyanları saf dışı bırakarak, kendilerine paye çıkartmayı 
hedeflemişlerdi. 15 Mayıs 1919’da, Yunan birlikleri İzmir’e çıkacaktı. 

Buraya kadar her şey zor da olsa sindirilmeye başlanmıştı, ama Yunan 
öyle miydi ki! Yunan işgali düşüncesi bile, Türk milletine mide spazmları 
geçirtecek türdendi. Bu haberle, İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun 
her yeri, dokuz şiddetindeki deprem gibi sallanmaya başlamış, sanki arı ko-
vanına birdenbire çomak sokulmuştu. 

O felaket günlerini, yazar Halit Payza, “İşgal ve İsyan” adlı romanında 
şöyle dile getiriyor: 

İzmir, 15 Mayıs 1919, Perşembe, “İşgal”

15 Mayıs sabahı, güneşin her zamanki gibi doğduğu söylenir. Bu, doğru değil… 
15 Mayıs Perşembe günü doğan güneş, kara bir güneştir, aydınlatmaz, ısıtmaz. 
İzmirlilerin yürekleri buz gibidir ve doğan güneşin ışıkları, karanlık düşünceleri 
dağıtmaktan yoksundur.

İzmir o gece hiç uyumadı, İzmirliler, geceyi uyanık ve korkulu bekleyişle geçirdi 
(...). Dün gece Maşatlık’ta yapılan toplantıdan Konak’a inenler, evlerine uğrama-
dan Kemeraltı’ndaki, Konak’taki kahveleri, tedirgin bir bekleyiş içinde doldurdular. 
Katılanlar katılmayanlara, Maşatlık’ta olanları anlatıyorlardı.

Gözler çoktan, rengini yitirmiş körfezin dalgın sularına çevrilmiş. Uzun menzilli 
silahları karaya çevrili, dev tabutları andıran savaş gemileri oradalar. (…)

Kafalarda, herkesin yanıtını aradığı tek soru, gerçekten de Yunan’ın İzmir’e as-
ker çıkaracak olup olmadığıdır. Şu önlerinde uzanıp giden sahil, Yunan askerlerinin 
çizmeleri altında çiğnenecek mi?

Yunan daha gelmeden vahşeti, dehşeti gelmiş, İzmir’i, işgalden önce işgal etmiş. 
Ortalıkta tek bir Osmanlı askeri gözükmüyor. İşgal kuvvetleri tarafından özellikle 
İzmir’e tayin ettirilmiş Padişah’ın Valisi İzzet Bey’in emriyle, onun dümen suyun-
da hareket eden Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa, askerlerin kışlaya çekilmesi ta-
limatını vermiş. Kolordu komutanı, tek kurşun bile atmadan İzmir’i teslim etmeyi 
kabullenmiş. (…) 

Bileğinde, nabzı gibi tıkır tıkır işleyen saate baktı Hasan Tahsin. Koyu renk-
li takım elbise giymişti. Kordonboyu’nda sevinç çığlıkları atan, “zito” (yaşa) diye 



İlhan Küçükbiçmen354

bağıran, ellerinde Yunan bayrakları ve rengârenk çiçeklerle askerleri karşılamaya 
çıkan on binlerce Rum’dan uzak durmaya, kimsenin dikkatini çekmemeye, kimsenin 
gözüne batmamaya çalışıyordu. 

Kalabalığın da onla ilgilenecek zamanı yok. Yerinde duramıyor, bayrakları sal-
layıp, “Zito Venizelos” diye bağırarak birbirine sarılıyorlar, sevinçle havaya sıç-
rıyorlar. Kordonboyu Pasaport İskelesi’nden, Punta’ya kadar uzanan kalabalıktan, 
kulakları sağır edecek kadar korkunç bir uğultu yükseliyor: 

Rumların İzmir’i işgal edecekleri haberi, salı günü Aya Fotini Kilisesi’nde, Yunan 
Albayı Mavrudis tarafından ayinde duyuruldu. İki gündür Rumlar ve Ermeniler 
bayram yapıyorlardı. (…) 

Karaya ayak basan ilk Yunan taburu, Albay Zafiriu yönetiminde; Hükümet 
Konağı, kışla ve Kokaryalı (Güzelyalı) yönüne, Karantina’ya doğru ilerlemeye 
başladı.

Hasan Tahsin, şaşkın kalabalığın arasında kendisine yol bularak, sıyrılıp öne geç-
ti. Belinden revolverini çıkardı. Basile Delaris, alayın bir ucunda, Jorj Papakostos 
hemen arkasında, kalabalıktan sıyrılarak öne çıkan, koyu takım elbiseli adama şaş-
kınlıkla baktılar. Coşku mu tehdit mi anlayamadılar. Osmanlı Hükümeti, tek bir 
silahın bile atılmayacağının garantisini vermiş, İzmir’e tel emri iletmişti. Basil ve 
Jorj, yılışık bir ifadeyle gülümseyerek ilerlerken, Hasan Tahsin’in revolverinden ilk 
kurşun, hızla dönerek, namlunun ucundan ileri fırladı.

İlk kurşun, Yunan bayrağını taşıyan sancaktarı buldu. Asker yere yuvarlandı, 
bayrak, onu taşıyanla birlikte kalabalığın ayakları altına fırladı. Sesler bir anda ke-
sildi. Metropolitin mırıldandığı dua, dudaklarda donakaldı. 

Hasan Tahsin, ikinci kez tetiğe dokunduğunda, ikinci kurşun, ilkini izleyerek 
fırladı, Albay Zafiriu’nun atını tutmakta olan seyis, atın ayakları arasına cansız yu-
varlandı. At irkilerek, ayakları altına yuvarlanan seyisi ezmemek için şaha kalktığın-
da, Albay Zafiriu, dengesini yitirip, neredeyse düşecekti. Daha neye uğradıklarını 
anlamadan, Hasan Tahsin’in silahından çıkan üçüncü ve dördüncü kurşunla Jorj ve 
Basile, önlerindeki Evzon askerlerinin üzerine cansız yuvarlandılar. Kimse böyle bir 
direniş beklemiyordu. Bu şaşkınlık süreci içinde Hasan Tahsin, revolverdeki kalan 
kurşunları, alayın üzerine boşalttı. İlk şaşkınlıkları geçen Evzon askerleri, kalabalığa 
karşı rastgele sıktıkları kurşunlarla karşılık verdiler. Serseri kurşunlarla vurulanlar 
yere yuvarlandı. 

Hasan Tahsin, silahındaki kurşunları boşalınca, çevik bir devinimle geriye doğru 
sıçradı. Askerî Mahfil’e çıkan sokağın başına kadar hızla koştu. Koşarken bir yan-
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dan da silahını doldurmaya çalışıyordu. Sokaktan çıkan bir kadının önünde durdu. 
“Anne,” dedi, “bunlar son kurşunlarım, onları da harcayayım. Sonra sen ahirette, 
bu yaptığıma şahit ol!”

Geri döndü, tetiği çekmek üzereyken sarsıldı. Acıyı hissetmedi. Revolverin teti-
ğini, kurşunlar boşalıncaya kadar çekmeyi sürdürdü. Beş Evzon daha yere yıkıldı. 
Şarjörü boşalan silahtan, mekanik bir çatırtı duyumsandı. 

Hasan Tahsin, dizlerinin üzerine çöktü, gözleri karardı, yere yuvarlandı. Üzerine 
onlarca Evzon aynı anda hücum etti. Ellerindeki tüfeklerin ucunda parıldayan sün-
güleri, yerde gözleri açık, cansız yatan Hasan Tahsin’in incecik gövdesine kaldırıp 
indirdiler. İşleri bittiğinde Hasan Tahsin tanınmayacak biçimde, bir kan gölünün 
ortasında devinimsiz yatıyordu. Evzonlar ve öfkeli kalabalık, delik deşik olmuş, par-
çalanmış cesedi yerde sürüklemeye başladı. Neden sonra genç adamın parçalanmış 
cesedi, şehit edildiği yerde değil, Saat Kulesi’nin altında bulunacaktı.

Nazilli’de Demirci Mehmet Efe, kızanlarına: “Bir genç adam düşmana ilk kurşu-
nu sıkmış, bundan sonrası bize düşer.” diyecekti. (…)

Ali Orhan’ın, Saat Kulesi’nin önünden ayrıldığı sırada, Yunan Evzon Taburları, 
Kordon’a asker çıkarıyorlardı.

Silah sesleriyle Ali Orhan, kaldığı Hacı Ali Paşa Oteli’ndeki uzandığı yatağın-
dan kalktı, odasının önündeki balkona fırladı. Silah sesleri bir süre sonra sustu. 
Hasan Tahsin, şehit edilmişti…

Ali Orhan, balkondan, Evzon askerlerinin açtığı ateşle vurularak düşenleri 
görebiliyor. Kokaryalı Caddesi’ne giren Üçüncü Evzon Taburu, önüne ne çıkar-
sa ateş ediyor, yerde kanlar içinde kıvranan yaralıları süngüleyerek yavaş yavaş 
Kemeraltı’na ilerliyor.

Balkondan görebildiği kadarıyla, otuz kırk metrelik yol üzerinde altmışa yakın 
insan, birkaç dakika içerisinde cansız yere serildi. Yetmiş seksen kadar Evzon, nişan 
almaya gerek bile duymaksızın, savunmasız insanların üzerine, nişan talimi yapar 
gibi ateş ediyordu. (…)

Bu bir katliamdı. Silahsız ve korunmasız sivil halk süngüleniyor, kurşunlara he-
def oluyordu. Ağır yaralı bir Türk subayının gırtlağına yapışan, çarpık bacaklı bir 
Evzon, onu Hükümet Konağı’nın kapısından dışarı çekerek çıkarmaya çalışıyordu. 
Zavallı adam, karıncalar gibi başına üşüşen Evzonların elinden kurtulmaya çalıştık-
ça başına, göğsüne inen dipçik darbelerine dayanamayarak yere yuvarlandı, cansız 
yatan diğer bedenlerin arasında kıpırtısız kaldı. (…)
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Askerî kışlada bulunan askerlerin silahları, bir gün önceden Vali İzzet Bey’in 
emriyle, Kolordu Komutanı Ali Nadir tarafından toplatılarak silahsızlaştırılmışlar-
dı. Evzonlar, kışlaya da kolaylıkla, direnç görmeden girdiler. İçerideki koğuşlarda 
asker aradılar. Koridorlarda, yatakhanede tek bir asker yoktu. Silahları alınmış as-
kerler, canlarını kurtarmak için yemekhaneye sığınmışlardı.

Karşılık görmeden yemekhaneye giren Evzon askerleri, içeride sıkışıp kalmış sa-
vunmasız askerlerin üzerine kurşun sıkmaya başladılar. Yakalandıklarında, tek bir 
Evzon, on altı askerin kafalarına tek tek kurşun sıkarak, on altısını da şehit etti.*

Kaynak:
*Halit Payza, İşgal ve İsyan, İlkim Ozan Yayınları, 2015

İstiklal şehidimiz, kahramanımız Hasan Tahsin’in, bilerek, isteyerek canı-
nı seve seve feda ettiği, düşmana sıktığı “ilk kurşun” ve ardından gelenler… 
İşte bu!… Gerçek bir vatanseverlik ve kahramanlık öyküsü… Hepsini say-
gıyla anıyorum.

15 Mayıs 1919, İzmir’in Yunan ordularınca işgali, tüm ülkenin yüreğine 
kor ateş gibi düşmüş, silahsız, savunmasız binlerce çocuk, kadın, erkek ya şe-
hit edilmiş ya da gazi bırakılmıştı. Bu, tarifsiz bir acıydı. Öncekilere, İngiliz, 
Fransız, İtalyan’ınkilere hiç benzemiyordu... Onlar, yakında bu zorlu, hırçın 
topraklardan önünde sonunda çekip gideceklerdi nasılsa. Ama Yunan öyle 
miydi ya! Yunan, Türkler için, sıradan değil, bir başka düşmandı… 

Anadolu’nun Ege’sindeki Güzel İzmir’de başlayan isyan, dalga dalga ül-
kenin her köşesine yayılarak genişliyordu. İstanbul ayağa kalkmış, mitingler 
ardı ardına yapılıyor, kıyametler kopuyordu…

Bu mitinglerin en görkemlisi ise, 23 Mayıs 1919’da başlayıp, 13 Ocak 
1920’ye kadar dört defa tekrarlanan Sultanahmet mitingleriydi. 

İlkine, 150.000’e yakın vatansever katılmış, Mehmet Emin Yurdakul, 
Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıza Hur, Selim Sırrı 
Tarcan, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Fahrettin Hayri Bey, Kemal Mithat, Şukufe 
Nihal Başar ve İstanbul’dan bir Fransız vatandaşı Madam Jeannine, toplanan 
halka, işgallere karşı halk direnişini teşvik eden konuşmalar yapmışlardı. 

Konuşmacılar içinde bulunan üç hanımdan birisi Halide Edip Adıvar 
ise, Türk tarihine adını altın harflerle yazdıracaktı. Çünkü o, Türklerin tarih 
serüveninde ilk “hanım” konuşmacıydı. Muhafazakâr İslam toplumunda, 
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meydanlarda ilk defa Osmanlı Türk kadınının sesini duyuran bir önder, yi-
ğit bir lider olmuştu. 

Sultanahmet mitinginde, Halide Edip Adıvar Hanım’ın, ağlayarak, katı-
lımcılara ettirdiği yemin ise: “Türkiye’nin istiklal ve hayat hakkını alacağı güne 
kadar hiçbir korku, hiçbir meşakkat önünden kaçmayacağız. Yedi yüz senelik tarihin 
ağlayan minareleri altında yemin ederiz!”

Şimdi, gelin, bu muhteşem Osmanlı-Türk kadınını birlikte tanıyalım...

(Prof.) Halide Edip Adıvar (1884-1964)

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk yazarı, siyasetçisi, akademisyeni ve öğ-
retmenidir. Halide Onbaşı olarak da bilinir. 1884 yılında Beşiktaş, İstanbul’da 
doğdu. Yedi yaşında iken, yaşı büyültülerek girdiği Robert Lisesi’nden, kısa bir süre 
sonra, Padişah’ın, “Hristiyan okullarında Müslüman öğrencilerin okuyamayacağı” 
emri ile alınmış ve evde özel ders görmeye başlamıştı. İngilizce öğrenirken çevirdiği 
kitap, 1897’de basıldı. Bu, Amerikalı çocuk kitapları yazarı Jacob Abbott’un, “Ana” 
adlı eseri idi. 1899 yılında, bu çeviri nedeniyle II. Abdülhamid tarafından, Şefkat 
Nişanı ile ödüllendirildi. Daha sonra koleje geri dönerek, İngilizce ve Fransızca 
öğrenmeye başlayan Halide Edip, Robert Lisesi’nden diploma alan ilk Müslüman 
kadın olmuştur.

Halide Edip, kolejin son sınıfında iken, matematik öğretmeni olan Salih Zeki Bey 
ile okuldan mezun olduğu yıl evlendi. Eşi rasathane müdürü olduğu için, evleri hep 
rasathane içinde oldu ve bu yaşam, ona sıkıcı geldi. Evliliğinin ilk yıllarında eşine, 
Kamus-u Riyaziyat adlı eserini yazmada yardımcı oldu, ünlü İngiliz matematikçile-
rin yaşam öykülerini Türkçeye çevirdi. Birkaç Sherlock Holmes hikâyesinin de çevi-
risini yaptı. Fransız yazar Emile Zola’nın yapıtlarına büyük ilgi duymaya başladı. 
Daha sonra ilgisi Shakespeare’e yöneldi ve Hamlet adlı yapıtının çevirisini yaptı.

Meşrutiyet’in ikinci kez ilan edildiği 1908 yılı, Halide Edip’in hayatında bir dö-
nüm noktası oldu. 1908’de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya baş-
ladı. İlk yazısı, Tevfik Fikret’in çıkardığı Tanin’de yayımlandı. Yazıları, Osmanlı 
içerisindeki muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekti. 31 Mart Ayaklanması sırasında, 
öldürülme endişesiyle, kısa süre için iki oğluyla Mısır’a gitti. Oradan İngiltere’ye 
giderek, kadın hakları konusundaki yazıları nedeniyle kendisini tanıyan İngiliz ga-
zeteci Isabelle Fry’ın evinde konuk oldu. İngiltere’ye gidişi, o dönemde kadın-erkek 
eşitliği konusunda sürüp giden tartışmalara tanık olmasına, Bertrand Russell gibi 
fikir adamlarıyla tanışmasına vesile oldu.
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1909’da İstanbul’a geri döndü; siyasi içerikli yazıların yanı sıra edebî yazılar da 
yayımlamaya başladı. Heyyula ve Raik’in Annesi adlı romanları basıldı. Bu ara-
da kız öğretmen okullarında öğretmenlik ile vakıf okullarında müfettişlik görevlerin-
de bulundu. İleride yazacağı Sinekli Bakkal adlı ünlü romanı, bu görevler gereği 
İstanbul’un eski ve arka mahallelerini tanıması sayesinde ortaya çıkmıştı. 

Eşi Salih Zeki Bey’in, ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine ondan, 1910 
yılında boşandı ve artık yazılarında Halide Salih yerine, Halide Edip adını kullan-
maya başladı. Aynı yıl Seviyye Talip romanını yayımladı. Halide Edip, 1911 yı-
lında ikinci kez İngiltere’ye gitti, kısa bir süre kaldı. Yurda döndüğünde, Balkan 
Savaşı başlamıştı.

Balkan Savaşı yıllarında kadınlar, toplum yaşamında daha aktif rol almaya 
başlamışlardı. Halide Edip de bu yıllarda, Teali-i Nisvan Cemiyeti’nin (Kadınları 
Yükseltme Derneği) kurucuları arasında yer aldı ve yardım işlerinde çalıştı. 
Öğretmenlik mesleğinin içinde olduğundan, eğitim ile ilgili bir kitap yazmaya yönel-
di ve Amerikalı düşünür ve eğitimci Herman Harrell Horne’un, The Psychological 
Principle of Education (Eğitimin Psikolojik Temeli) adlı eserinden yararlanarak, 
Talim ve Edebiyat adlı kitabı yazdı. Aynı dönemde Türk Ocağı içinde Ziya 
Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Suphi gibi yazarlarla tanıştı. 
Bu kişilerle dostluğu sonucu, Turancılık fikrini benimseyen Halide Edip, bu dü-
şüncenin etkisiyle, Yeni Turan adlı eserini yazdı. 1911’de Harap Mabetler ve 
Handan isimli romanları yayımlandı.

Balkan Savaşları 1913’te sona ermişti. Öğretmenlikten istifa eden Halide Edip, 
Kız Mektepleri Umumi Müfettişliği görevine getirildi. I. Dünya Savaşı başladığın-
da bu görevdeydi. 1916’da Cemal Paşa’nın daveti üzerine, okul açmak üzere Lübnan 
ve Suriye’ye gitti. Aynı yıl, bir aşk romanı olan, Son Eseri adlı kitabı basıldı. Arap 
eyaletlerinde iki kız okulu ve bir yetimhane açtı. Orada bulunduğu sırada babasına 
verdiği vekâlet ile Bursa’da, aile doktorları Adnan Adıvar ile nikâhları kıyıldı. 

Lübnan’da iken, Kenan Çobanları adlı üç perdelik operanın librettosunu ya-
yımladı, eseri, Vedi Sebra besteledi. Yusuf Peygamber ve kardeşlerini konu alan bu 
eser, o yıllarda savaş koşullarına rağmen yetimhane öğrencileri tarafından 13 defa 
sahneye kondu. Türk ordularının Lübnan ve Suriye’yi boşaltması üzerine, 4 Mart 
1918’de İstanbul’a döndü. Yazar, hayatının buraya kadar olan bölümünü, Mor 
Salkımlı Ev adlı kitabında anlatmıştır.

Halide Edip, İstanbul’a döndükten sonra, Darülfünun’da Batı edebiyatı okutma-
ya başladı. Türk Ocakları’nda çalıştı. Rusya’daki Narodnikler (Halka Doğru) hare-
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ketinden esinlendi ve Türk Ocakları içindeki küçük bir grubun, Anadolu’ya uygarlık 
götürmek amacıyla kurduğu Köycüler Cemiyeti’nin reisi oldu.

15 Mayıs 1919 günü, İzmir’i Yunanların işgal etmesi üzerine, İstanbul’da 
ardı ardına protesto mitingleri düzenlenmekteydi. İyi bir hatip olan Halide Edip, 
19 Mayıs 1919 günü, Asri Kadınlar Birliği’nin düzenlediği ve kadın hatiplerin de 
konuşmacı olduğu ilk açık hava mitingi olan Fatih mitinginde kürsüye çıkan ilk 
konuşmacıydı, attığı nutuk ile belleklerde büyük iz bıraktı. 20 Mayıs’ta Üsküdar mi-
tingi, 22 Mayıs’ta Kadıköy mitingine katıldı. Bunları, Halide Edip’in başkahraman 
hâline geldiği Sultanahmet mitingi izledi. Önceden hazırlanmadan ve yazmadan 
yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımız-
dır.” cümlesi, bir vecize hâlini aldı. İzmir’in işgalinden sonra, “Millî Mücadele”, en 
önemli işi hâline geldi. Karakol adlı gizli örgüte girerek, Anadolu’ya silah kaçırma 
işinde rol aldı.

İngilizler, İstanbul’u, 16 Mart 1920’de işgal ettiler. Hakkında idam emri çı-
kardıkları ilk kişiler arasında Halide Edip ve eşi Dr. Adnan da vardır. 24 Mayıs 
1920’de padişah tarafından onaylanan kararda, idama mahkûm edilen ilk 
altı kişi şunlardı: Mustafa Kemal (Atatürk), Kara Vasıf, Ali Fuat (Cebesoy) 
Paşa, Ahmet Rüstem, Dr. Adnan Adıvar ve Halide Edip Adıvar.

Haklarında idam kararı çıkmadan önce Halide Edip, eşi ile birlikte İstanbul’dan 
ayrılıp, Ankara’daki Millî Mücadele’ye katılmıştı. Çocuklarını İstanbul’da yatılı 
okulda bırakarak, 19 Mart 1920 günü, Adnan Bey ile at sırtında yola çıkan Halide 
Hanım, Geyve’ye ulaştıktan sonra buluştukları Yunus Nadi Bey ile birlikte trene 
binip, 2 Nisan 1920 günü Ankara’ya varmıştı. Halide Edip, Ankara’da Kalaba’daki 
(Keçiören) karargâhta görev aldı. Ankara yolunda iken Akhisar İstasyonu’nda, 
Yunus Nadi Bey ile birlikte kararlaştırdıkları gibi, Anadolu Ajansı isimli bir haber 
ajansının kurulması Mustafa Kemal Paşa’dan onay görünce, ajans için çalışmaya 
başladı. Ajansın muhabiri, yazarı, yöneticisi, ayak işlerine bakanı olarak çalışıyor-
du. Haber derleyip millî mücadeleye ilişkin bilgileri, telgrafı olan yerlere telgrafla 
iletmek, olmayan yerlerde cami avlusuna afiş olarak yapıştırılmalarını sağlamak; 
Avrupa basınını takip edip, Batılı gazetecilerle iletişim kurmak; Mustafa Kemal’in, 
yabancı gazetecilerle görüşmesini sağlamak, bu görüşmelerde tercümanlık yapmak; 
Yunus Nadi Bey’in çıkardığı Hâkimiyet-i Milliye gazetesine yardımcı olmak ve 
Mustafa Kemal’in diğer yazı işleri ile ilgilenmek, Halide Edip’in yürüttüğü işlerdi.

1921’de Ankara Kızılay Başkanı oldu. Aynı yılın haziran ayında, Eskişehir 
Kızılay’da hasta bakıcılık yaptı. Ağustosta, orduya katılma isteğini, Mustafa Kemal’e 



İlhan Küçükbiçmen360

telgrafla iletti ve cephe karargâhında görevlendirildi. Sakarya Savaşı sırasında on-
başı oldu. Yunanların halka verdiği zararları incelemek ve raporlamakla sorumlu 
Tetkik-i Mezalim Komisyonu’nda görevlendirildi. Vurun Kahpeye adlı romanı-
nın konusu, bu dönemde oluştu. Türk’ün Ateşle İmtihanı (1922) adlı anı kitabı, 
Ateşten Gömlek (1922), Kalp Ağrısı (1924), Zeyno’nun Oğlu adlı romanla-
rında, Kurtuluş Savaşı’nın değişik yönlerini gerçekçi biçimde dile getirebilmesini, 
savaştaki deneyimlerine borçludur. Savaş boyunca cephe karargâhında görev yapan 
Halide Edip, Dumlupınar Meydan Muharebesi’nden sonra ordu ile İzmir’e gitti. 
İzmir’e yürüyüş sırasında rütbesi başçavuşluğa yükseldi. Savaştaki yararlılıkla-
rından ötürü, İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Kurtuluş Savaşı, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandıktan sonra Ankara’ya 
döndü. Eşi, Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul temsilciliği ile görevlendirilince, bir-
likte İstanbul’a gittiler. Anılarının buraya kadar olan kısmını, “Türk’ün Ateşle 
İmtihanı” adlı eserinde anlatmıştır.

Halide Edip, Cumhuriyet’in ilanından sonra Akşam, Vakit ve İkdam gazetelerin-
de yazdı. Bu arada, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Mustafa Kemal Atatürk ile siyasi 
fikir ayrılıkları yaşadı. Eşi Adnan Adıvar’ın, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
kuruluşunda yer alması sonucu, iktidar çevresinden uzaklaştılar. Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılıp, Takrir-i Sükûn (sansür) Kanunu’nun kabul 
edilmesiyle tek parti dönemi başlayınca, kocası Adnan Adıvar ile birlikte Türkiye’den 
ayrılmak zorunda kalarak İngiltere’ye gitti. 1939 yılına kadar 14 yıl boyunca yurt 
dışında yaşadı. Bu sürenin dört yılı İngiltere’de, on yılı da Fransa’da geçti.

Burada araya girip, konu hakkında fikrimi söylemek isterim: 
Cumhuriyet’in ilanı dönemindeki zor şartlar, hepimizce malumdur. 
Yüzyıllarca süren padişahlık ve halifelik dönemi sona ermişti ama 1923’te 
ilan edilen Genç Cumhuriyet’in şoku ve şaşkınlığı, hâlâ devam etmektey-
di. İleride bahsedeceğim, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Nutuk” adlı eserinde 
söylediği gibi; o yıllar, Türk halkının büyük bir bölümü hâlâ padişahlık ve 
halifelik hayalleriyle yaşıyordu. Cumhuriyet nedir? Parti nedir? Demokrasi 
ne demektir? Çok partili sistem ne demektir? Bu gibi sorulara cevap vermek-
ten oldukça uzaktı. 

Cumhuriyet’in ilanının üzerinden henüz iki yıl gibi bir süre geçmiş-
ti. TBMM’de doğal olarak, farklı görüşleri temsil eden gruplar vardı. İşte 
bunlardan birisi olan; kurucuları arasında Halide Edip’in eşi Dr. Adnan 
Adıvar’ın da bulunduğu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na (Parti), Yüce 
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Meclis, kuruluş izni vermiş ve böylece TBMM’de çok partili yapı, hayata 
geçirilmişti. 

Fakat kısa bir süre sonra, kurulan bu yeni parti, nedenini tam olarak bi-
lemediğim bazı gerekçelerle sakıncalı bulunarak, Cumhurbaşkanı olarak 
görev yapan Mustafa Kemal’in (Atatürk) başında bulunduğu, yine TBMM 
kararıyla kapatılmış ve ilave olarak da Takrir-i Sükûn (sansür) Kanunu, yü-
rürlüğe sokulmuştu. Bu olayları tabii ki o zamanki yaşanan şartlar altında 
değerlendirmek daha doğru olur.

Ama ben, bugünün gözlüğü ile o günkü bu iki olaya da olumlu bakmıyor 
ve keşke olmasaydı diye değerlendiriyorum. “Çuvaldız”...

Halide Edip, yurt dışında yaşadığı dönemde kitap yazmayı sürdürdüğü gibi, 
Türk kültürünü dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla pek çok yerde konferans-
lar verdi. İngiltere’de Cambridge, Oxford; Fransa’da Sorbonne Üniversitelerinde 
konuşmacı oldu. İki defa, Amerika Birleşik Devletleri’ne, bir defa da Hindistan’a 
davet edilerek gitti. 1928 yılında ABD’ye ilk gidişinde, Williamstown Siyaset 
Enstitüsü’nde yuvarlak masa konferansına başkanlık yapan ilk kadın olarak büyük 
ilgi çekti. Artık ABD’de yaşamakta olan oğullarını, Anadolu’da Millî Mücadele’ye 
katılmak için onlardan ayrılışından dokuz yıl sonra, ilk defa bu gezi sırasında tek-
rar görebildi. 1932 yılında Columbia Üniversitesi Bernard Kolej’den gelen çağrı 
üzerine, ikinci kez ABD’ye gitti ve ilk gidişindeki gibi seri konferanslarla ülkeyi 
dolaştı. Yale, Illinois, Michigan Üniversitelerinde konferanslar verdi. Bu konferans-
ların sonucu olarak, Türkiye Batıya Bakıyor adlı eseri ortaya çıktı. 1935 yılında, 
İslam Üniversitesi Jamia Milia’yı kurmak için açılan kampanyaya katılmak üzere 
Hindistan’a çağırıldığında Delhi, Kalküta, Benares, Haydarabad, Aligar, Lahor ve 
Peşaver Üniversitelerinde dersler verdi. Konferanslarını bir kitapta topladı, ayrıca, 
Hindistan izlenimlerini içeren bir kitap yazdı.

1939’da İstanbul’a döndü ve 1940 yılında, İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz 
Filolojisi kürsüsünü kurmakla görevlendirildi ve edebiyat profesörü olarak, 10 
yıl kürsü başkanlığını yürüttü. Shakespare hakkında verdiği açılış dersi, büyük yan-
kı uyandırdı.

1950 yılında, Demokrat Parti listesinden İzmir milletvekili olarak TBBM’ye gir-
di ve bağımsız milletvekili olarak görev aldı. 5 Ocak 1954 günü, Cumhuriyet gaze-
tesinde Siyasi Vedaname başlıklı bir yazı yayımlayarak, bu görevinden ayrıldı ve 
tekrar üniversitede görev aldı. 1955’te, eşi Adnan Bey’in kaybı ile sarsıldı.

Halide Edip Adıvar, 9 Ocak 1964 yılında, İstanbul’da, 80 yaşındayken, böbrek 
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yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 
Millî Mücadele taraftarı aydınların bir kısmı, işgalcilere karşı ABD ile iş birliği 

yapma düşüncesindeydi. Halide Hanım, “Amerikan Mandası” tezini, Sivas Kongresi 
hazırlıklarını sürdürmekte olan Millî Mücadele’nin önderi Mustafa Kemal’e yazdı-
ğı, 10 Ağustos 1919 tarihli bir mektupla açıkladı. Ancak bu tez, kongrede uzun 
uzun tartışılacak ve reddedilecektir. Yıllar sonra, Mustafa Kemal’in, “Nutuk” adlı 
eserinde, tam metnine yer vereceği mektubu yüzünden Halide Edip, “mandacı” 
olarak suçlanmış, hatta o günlerde sıkça kullanılan “hain” damgasını bile yemiştir. 

Yıllar sonra Halide Edip, 1939’da Türkiye’ye geri döndüğünde, verdiği bir röpor-
tajında, Millî Mücadele için, “Mustafa Kemal Paşa haklıymış!” diyebilmiştir.*

Kaynaklar:
*Halide Edip Adıvar’ın Hayatı, Kitapları, Radikal Hayat, 28.04.2014

Yeri gelmişken, dönemin öne çıkan bazı Osmanlı-Türk bilim insanları ve 
o günlerin değerli düşünürlerine de değinmek istiyorum:

Salih Zeki Bey (1864-1921)
İstanbul’da yetişmiş Osmanlı-Türk matematik bilginidir. Nesnel bir yaklaşımda 

Türklerin ve Müslümanların bilime katkılarını tespit etmeye çalışmış ve çağdaş Türk 
bilim tarihçiliğinin kurucusu olmuştur. Araştırmacılar için bugün de güvenilir bir 
kaynak olan Asar-ı Bakiye (Ölmez Eserler) adlı eseri bırakmıştır. Bilim felsefesi 
ile uğraşmış, Henri Poincaré ve Alexis Bertrand’ın eserlerini çevirerek, bilim felse-
fesinin Türkiye’de tanınması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Salih Zeki 
Bey, 1901’de ilk eşinden boşandıktan sonra, öğrencisi Halide Edip ile evlenmiştir.

(Prof.) Ziya Gökalp (1876)

Diyarbakır doğumlu, Kürt kökenli, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri toplum-
bilimci, yazar, şair ve siyasetçisidir. Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde milletvekilliği yapmıştır. “Türk milliyetçiliğinin babası” olarak da 
anılır. 

1904-1908 arasında, Diyarbakır Gazetesi’nde şiir ve yazılarını yayımla-
dı. Hamidiye (Kürt) Alayları başında bulunan, Kürt kökenli İbrahim Paşa’nın, 
Diyarbakır ve havalisinde yaşayan halka yaptığı zulümleri, “Şaki İbrahim 
Destanı” adlı yapıtında anlattı.
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II. Meşrutiyet’ten sonra, İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır şubesini kurdu ve 
temsilcisi oldu. “Peyman” gazetesini çıkardı.Mehmet Ziya, 1909’da Selanik’te top-
lanan İttihat ve Terakki Kongresi’ne, Diyarbakır delegesi olarak katıldı ve örgütün, 
Selanik’teki merkez yönetim kuruluna üye olarak seçildi. Selanik’te kalmayı sürdü-
rerek, çevresinde bir kültür hareketi yaratmaya çalıştı. Orada yayımlanan bir felsefe 
dergisinde yazılar yazdı. Dünyadaki Türkleri birleştiren, güçlü bir Türk Devleti ku-
rulmasını tasarlayan Ziya Bey, bu ülküyü dile getirdiği Altun Destanı’nı, 1911’de 
Genç Kalemler dergisinde yayımladı.

1912’de, derneğin merkezi İstanbul’a taşınınca, Ziya Gökalp de İstanbul’a gel-
di, Cerrahpaşa semtine yerleşti. Mart ayında, Ergani/Maden (Diyar-ı Bekir) me-
busu olarak Meclis-i Mebusan’a seçildi. Meclis dört ay sonra kapatılınca, Edebiyat 
Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu. Kurumda, onun eğitimle ilgili görüşleri kabul 
gördü; Darülfünun ve Eğitim Fakültesi’nde ders programları, okutulacak kitaplar, 
onun önerileri doğrultusunda kararlaştırıldı. 1913 ve 1914 yıllarında kendisine 
önerilen Maarif Nazırlığı (Millî Eğitim Bakanlığı) görevini kabul etmedi, üniver-
sitedeki görevini sürdürdü. 1915’te, İstanbul Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nde, 
içtimaiyat müderrisi (sosyoloji öğretim görevlisi) olarak atandı. İstanbul 
Üniversitesi’ndeki ilk sosyoloji profesörü idi; üniversitelerimize toplumbilim 
(sosyoloji), onun sayesinde girdi.

Düşüncelerini Türkçülük etrafında şekillendiren Mehmet Ziya Bey (Gökalp), 
İstanbul’a gelir gelmez, Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer almıştı. Derneğin 
yayın organı “Türk Yurdu” başta olmak üzere, Halka Doğru, İslam Mecmuası, 
Millî Tetebbûlar Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, 
Yeni Mecmua’da yazılar yazdı. Balkan Savaşı öncesinden I. Dünya Savaşı başla-
rına kadar, Türk Yurdu dergisinin yönetim kurulunda kaldı, derginin her sayısı-
na bir şiir, bir de yazı verdi. Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak başlıklı 
yazı dizisinde, önemli konulara yer verdi. Sonraki yıllarda, Yeni Mecmua’yı çıkardı. 
Ziya Gökalp, bir yandan da eser vermeyi sürdürüyordu. 1914’te, “Kızıl Elma”; 
adlı eserini yayımladı.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenilmesinden sonra, tüm görevle-
rinden alındı. 1919’da üniversite içinde İngilizler tarafından tutuklandı; dört ay 
Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu kaldıktan sonra Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili 
İşgal Mahkemesi tarafından yargılandı. Mahkeme sürecinde soykırım iddialarını ke-
sinlikle reddetmiş ve mukatele (karşılıklı öldürme) tezini savunmuştur. Yargılama 
sonucu, diğer ittihatçılarla birlikte Malta’ya sürgüne gönderilen Ziya Gökalp, orada 
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arkadaşlarına, toplumbilim ve felsefe dersleri verdi. Malta sürgünlüğü döneminde 
ailesiyle yaptığı mektuplaşmalar, daha sonra Limni ve Malta Mektupları adıyla 
kitaplaştırılmıştır; söz konusu kitap, Malta sürgünlerinin, orada geçirdikleri hayat 
şartlarıyla ilgili elimizdeki tek eserdir.

Ziya Gökalp, iki yıllık sürgün döneminden sonra İstanbul’a döndüğünde üni-
versitede ders vermeye devam etmek istediyse de bu isteği kabul edilmedi. Bir ay 
kadar Ankara’da yaşadıktan sonra ailesiyle Diyarbakır’a gitti. Ahmet Ağaoğlu’nun 
desteğiyle Küçük Mecmua’yı çıkardı, yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi.

1923’te Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı’na atandı, 
Ankara’ya gitti. Aynı yıl Türkçülüğün Esasları isimli ünlü eserini yayımladı. 
Ağustosta İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından Diyarbakır Mebusu olarak seçildi. Ankara’ya yerleşen Ziya Gökalp, kül-
türel ve düşünsel çalışmalarına hiç ara vermedi; dünya klasiklerinin Türkçeye çevri-
lip yayımlanması ile uğraştı. 1924’te, kısa süren bir hastalığın ardından dinlenmek 
için gittiği İstanbul’da, 25 Ekim günü hayatını kaybetti.

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966)

İstanbul’da yetişmiş Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen, milletvekili, siyasetçidir.
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Meclis’te yaptığı coşkulu ko-

nuşmaları nedeniyle “millî hatip” ve “Cumhuriyet hatibi” olarak tanınan bir 
siyaset adamı ve yazardır. Önce Fecr-i Ati Hareketi içinde, daha sonra Millî 
Edebiyat toplulukları içinde yer aldı. 

Zamanla siyasi kimliği, şair ve yazar kimliğinin önüne geçti. Son Osmanlı 
Meclis-i Mebusan’ında ve I., II., III., VII., VIII., IX. dönem TBMM’de milletvekilli 
olarak bulundu. İki defa Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Siyasi yaşamının yanı sıra 
Türk Ocakları’nın başkanlığını yürüttü. Türk Ocakları’nın kapatılmasından son-
ra 13 yıl Bükreş’te büyükelçilik görevinde bulundu. Yurda geri döndüğünde Türk 
Ocakları’nı tekrar kurdu; ismi, aralıklarla toplam 34 yıl başkanlık ettiği bu kurum 
ile özdeşleşmiştir.
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19. BÖLÜM 
KURTULUŞ SAVAŞI

(19 MAYIS1919-9 EYLÜL1922)

Samsun’a Doğru… 

Samsun’dan Anadolu’ya dalga dalga yayılan “Bağımsızlık Mücadelesi” 
meşalesi; İstanbul’da bulunan İngiliz işgalci güçlerin, Karadeniz havalisin-
de bulunan ve isyan eden Rum ve Ermeni çetelerine arka çıkmak amacıy-
la, hükümete yaptığı uyarı üzerine, Padişah Vahdettin’in verdiği emirle, 
olayları bastırmak amacıyla Anadolu’ya, ordu komutanı yetkisiyle 9. Ordu 
Müfettişliği’ne atanan Mustafa Kemal Paşa tarafından yakıldı.

Kemal Paşa, kendisine tahsis edilen Bandırma isimli köhne bir vapurla 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış ve bu olay, Türk tarihinin en önemli kilo-
metre taşlarından biri olmuştu. 

O tarihî günden başlayarak 1927 yılına kadar yaşananları, verilen bağım-
sızlık mücadelesini, Mustafa Kemal (Atatürk) bizzat kendisi kaleme almış 
ve “NUTUK” adlı eserini, yine kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 15-20 
Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan ikinci kurultayında oku-
muştur. O karanlık günleri şöyle tarif etmektedir:

Türk Yurdunun Genel Durumu

Bu açıklamadan sonra genel durumu, daha dar bir çerçeve içine alarak, çabucak 
ve kolayca, hep birlikte gözden geçirelim: Düşman devletler, Osmanlı Devleti’ne ve 
ülkesine maddi ve manevi bakımdan saldırmışlar; yok etmeye ve paylaşmaya karar 
vermişler. Padişah ve halife olan kişi, hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka 
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bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı hâlde başsız 
kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde, olup bitecekleri bekliyor. Felaketin 
korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve seze-
bildikleri etkilere göre kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyorlar... Ordu, adı 
var, kendi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, genel savaşın bunca sıkıntı 
ve güçlükleriyle yorgun yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan 
ağlıyor; gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumunun kıyısında kafaları, 
çıkar yol, kurtuluş yolu aramakta...

Burada, pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu, 
padişah ve halifenin hainliğinden haberli olmadığı gibi, o makama ve o makamda 
bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uy-
sal. Ulus ve ordu, kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla 
kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığı-
nı düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinden 
yoksun... Bu inançla bağdaşmaz oy ve düşüncelerini açığa vuracakların vay hâline! 
Hemen dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur.

Bir başka önemli noktayı da söylemek gerekir. Kurtuluş yolu ararken, İngiltere, 
Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek, temel ilke gibi görülmektey-
di. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu, hemen bütün 
kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti’nin yanında, koskoca Almanya, Avusturya-
Macaristan varken hepsini birden yenen, yerlere seren itilaf kuvvetleri karşısında, 
yeniden onlarla düşmanlığa varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantık-
sızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu anlayışta olan, yalnız halk değildi; özellikle, seçkin 
denilen insanlar bile öyle düşünüyordu.

Öyleyse, kurtuluş yolu ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. İlkin, İtilâf 
Devletleri’ne karşı düşmanlık durumuna girilmeyecekti; sonra da padişah ve halife-
ye canla başla bağlı ve sadık kalmak, temel koşul olacaktı.

O aylar, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların da-
yandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte, içinde bulundu-
ğumuz o günlerde, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti.

Osmanlı ülkeleri bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün ba-
rındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun, bunun da paylaşılmasını sağlamak için 
uğraşılmaktan başka bir şey değildi. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, 
halife, hükümet, bunların hepsi anlamını yitirmiş birtakım anlamsız sözlerdi. Neyin 
ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu? 
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Öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? 
Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemen-

liğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak. İşte, daha 
İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına 
ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.*

Kaynak:
*”Nutuk”, Mustafa Kemal (Atatürk), 1927

Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919-Mart 1920

Direniş fikri, İttihat ve Terakki yandaşlarının görüşü olmaktan çıkarak tüm 
ülke sathına yayıldı. 21 Haziran’da Mustafa Kemal (Atatürk), Anadolu’daki 
en önemli askerî birliklerin komutanları olan Kâzım Karabekir, Refet (Bele), 
Ali Fuat (Cebesoy) Paşalar ve Ege Bölgesi’nde asayişi sağlamakla görevlendirilen 
Rauf (Orbay) Bey ile Amasya’da buluşarak, Amasya Genelgesi’ni yayımladı. 
Bildiri, ulusal bağımsızlığın ancak ulusun “azim ve iradesi” ile sağlanacağını 
vurgulayarak, ülke çapında bir direniş hareketinin işaretini vermekteydi. Amasya 
Genelgesi ile gizli olarak bütün Osmanlı illerinden, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta 
yapılacak olan kongreye delege gönderilmesi istenmişti.*

Kaynak:
*Çeşitli

Can Dündar, Mustafa Kemal Paşa’nın o günlerde neler yaşadığını, ne sı-
kıntılar çektiğini, kitabı “Yükselen Bir Deniz”de şöyle anlatıyor:

Askerliğe Veda, Erzurum-1919

Mustafa Kemal, hayatının belki de en kritik gecesini, 1919 Temmuz’unda yaşadı. 
Erzurum yolundayken, İstanbul’dan çekilen Harbiye Nazırı’nın telgrafı eline ulaştı. 
Padişah Vahdettin, müfettişlik görevini bırakıp istirahata çekilmesini istiyordu.

Şimdi önünde iki yol vardı: Ya dönüp teslim olacak ya devam edip savaşacaktı.
Devam kararı aldı.
7 Temmuz’u 8 Temmuz’a bağlayan gece, Erzurum’da telgraf başına çağrıldı. 

Karşı tarafta saray vardı. Acilen İstanbul’a dönmesi isteniyordu. Bir saat boyunca 
yoğun bir mesaj trafiği yaşandı. Üslup giderek sertleşti ve nihayet saat 22.50’de 
Mustafa Kemal, karşı tarafa istifasını bildirdi.
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Bu, hayatının dönüm noktasıydı. Çocukluğundan beri hayallerini süsleyen sır-
malı üniformasından, çeyrek asırdır içinde bulunduğu camiadan, en önemlisi, sa-
raydan ve İstanbul’dan kopuyordu.

38 yaşında gemileri yakmıştı. Artık dönüş yoktu.
Gece, Münir Bey’in evinde Mazhar Müfit, piyanoyla hüzünlü şarkılar çalarken 

Mustafa Kemal, derin düşünceler içindeydi. Bir ara Rauf Bey’e, “her şey bitti Rauf” 
dedi. “Böyle buhranlı zamanlarda makam ve rütbenin halk üzerindeki etkisi büyük-
tür. Bunlarsız ne yapabiliriz?”

Artık ne emrinde ordular ne de saraylar vardı. Ailesi, askeri, şöhreti, hiç ama 
hiçbir şeyi yoktu. Anadolu’da fazla tanınmayan müstafi bir generaldi. Acaba ünifor-
masız, sözünü dinletebilecek miydi? Acaba padişaha hâlâ bağlı olan halk, peşinden 
gelecek miydi?

Herkes uykuya çekilirken o, bu sorularla boğuşarak, hayatının en uzun gecesini 
karşıladı. Asker olarak başladığı günü, sivil olarak tamamlıyordu.

Sabah, korktuğu başına geldi. 15. Kolordu Kurmay Başkanı Kazım (Dirik) Bey, 
kolunun altında bir dosyayla odasına girdi ve “Askerlikten istifa ettiğinize göre be-
nim vazifem de bitti. Evrakı kime teslim edeyim?” diye sordu. 

Mustafa Kemal, bu ilk darbeyle yıkıldı. Fısıldayarak: “Ya! Öyle mi? Peki, efen-
dim, evrakı Hüsrev Bey’e devrediniz.” diyebildi. Rauf Bey, daha sonra yazacağı anı-
larında, o günü kederle yâd edecekti: “Mustafa Kemal’i, 1909’dan beri tanırım. Nice 
kederli anlarına şahit olmuşumdur. Ama o gün, orada Kurmay Başkanı o sözleri 
söylediği andaki ruh düşkünlüğünü hiçbir zaman görmedim. Bana dedi ki:

‘Gördün mü Rauf, haklı değil miymişim? Düne kadar benle, asla kuşkuya yer 
vermeyecek bir samimiyet ve bağlılıkla çalışarak azami gayret gösteren bu adamın 
bu hareketi, benim görüşümdeki isabeti doğrulamıyor mu? Bu böyle giderse senle 
yapacağımız tek şey kalır: O da ayakaltında ezilmekten korunmak için emin bir yere 
çekilmek.’

Az sonra Cevad Abbas, 15. Kolordu Komutanı Kâzım (Karabekir) Paşa’nın 
geldiğini haber verdi. Doğu’nun kudretli komutanı, bir bölük suvari askeriyle 
kapıdaydı.

Ya o da döndüyse? Ya o da padişahın emriyle, bu asi komutanı tutuklamaya 
geldiyse?

Herkesin endişe içinde donup kaldığı o an, Kâzım Paşa içeri girdi, topuklarını 
sertçe birbirine vurarak selam verdi ve: ‘Kumandamda bulunan bütün subaylarla 
birlikte hepimiz emrinizdeyiz paşam…’ dedi.”
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Rauf Bey anlatıyor: “Mustafa Kemal, sendeleyerek, Kâzım Karabekir’in üzerine 
atıldı ve boynuna sarılarak yanaklarından tekrar tekrar öptü. O andan itibaren, o 
yas havası çevremizden silindi gitti…”

Erzurum Kongresi, II. Meşrutiyet’in ilanının yıl dönümü olan 23 Temmuz günü 
açıldı. Mustafa Kemal, ordudan ayrılsa da üniformasından ayrılamamıştı. Ancak ilk 
gün, kongrede bir delege, “üniformanızı çıkarınız paşam, tahakkümden korkuyoruz” 
deyince, ikinci gün sivil geldi. Sivil elbisesi olmadığından Erzurum Valisi Münir 
Bey’in takım elbisesini emaneten giymişti.*

Kaynak:
*”Yükselen Bir Deniz”, Can Dündar, İmge Kitabevi Yayınları, 2004 

Kâzım Karabekir Paşa’nın öncülüğünde Erzurum’da toplanan Doğu 
İlleri Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Kongresi, askerî görevlerinden istifa eden 
Mustafa Kemal’i, kongre başkanı seçti. Kongre, Doğu illerinin Ermenistan’a 
verilmesi olasılığına karşı direnme kararı alırken, Türkiye’nin kalkınması 
için Amerikan mandası fikrine açık kapı bırakmamaktaydı. 

Can Dündar şöyle devam ediyor…

Köprüler Atılıyor, Sivas-1919

4 Eylül 1919 günü saat 14.00’da Sivas Kongresi, lise binasının salonunda top-
landığında, Mustafa Kemal ve arkadaşları, hayal kırıklığına uğradı. Büyük katılım 
bekledikleri kongreye sadece 38 delege gelmişti. Zorluklar kapıdaydı. Ancak Mustafa 
Kemal, kongre ilerledikçe büyük bir kararlılıkla durumu toparladı. Kongreye katı-
lanlara, ittihatçılık yapmayacaklarına dair yemin ettirdi, sonra da Anadolu’nun 
İstanbul’la bütün telgraf bağlantılarını kesti. Sarayla ve üyesi olduğu ittihatçı ör-
gütle arasındaki köprüleri atmıştı. Anadolu fiilen İstanbul’dan kopmuştu artık.

Bundan böyle bütün direniş hareketi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti şemsiyesi altında toplanacaktı. Cemiyetin başına da kendisi geçecekti. 
İpler artık onun elindeydi. Tam o günlerde kongrenin görüşlerini yaymak üzere 
bir gazete çıkarıldı. Gazetenin adı, âdeta hareketin parolasıydı: İrade-i Milliye… 
Gazetede çıkan imzasız bir yazıda, pek tanıdık satırlar vardı:

“Türk köylüsü çalışkandır. Türk genci zekidir… Türk toprağı feyyazdır. Türkler 
sağdır, uygardır; yaşayacak yükselecek, hem de pek ziyade yükselecektir.”

Mustafa Kemal’in, o yazıda yazamadıklarını, İstanbul’daki İngiliz Yüksek 
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Komiserliği, Londra’ya Dışişleri Bakanı Curzon’a telliyordu:
“17 Eylül 1919, Türkiye’de ciddi bir kriz var. Erzurum’dan başlayan Mustafa 

Kemal hareketi gittikçe yayılıyor ve bu, bağımsız bir Anadolu Cumhuriyeti’nin ku-
rulmasına doğru hızla gelişiyor. Ya savaşa yeniden başlamak ya da Anadolu’dan 
geri çekilmekten başka ihtimal görünmüyor.”

Temsil Heyeti, Sivas’ta uzun tartışmalardan sonra, cepheye yakın bir yere ta-
şınmaya karar verdi. Anadolu’ya uzanan tren yolunun son istasyonu Ankara’ydı. 
Temsil Heyeti Başkanı seçilen Mustafa Kemal, ölümüne kadar kalbinde taşıyacağı 
kente doğru yola çıktı…*

Kaynak:
* “Yükselen Bir Deniz”, Can Dündar, İmge Kitabevi Yayınları, 2004, s. 98-99

Bu sıralarda ise, hem işgal kuvvetlerinin sorunları hem de Anadolu’da 
örgütlenen isyancılar, İstanbul’u oldukça zorluyordu…

İş birlikçi Damat Ferid Paşa Hükümeti, bu zorluklara göğüs geremeye-
rek selameti istifa etmekte bulmuştu. Bunun üzerine, 3 Ekim 1919’da ku-
rulan Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin göreve gelmesi, müttefikleri hiç memnun 
etmemişti. Bu kabinenin bazı üyelerinin milliyetçi eğilimleri, İstanbul’daki 
müttefik temsilcilerinin bilmedikleri bir husus değildi. Bu üyelerin başın-
da, Harbiye Bakanı Cemal Paşa gelmekteydi. Cemal Paşa, müttefiklerin, 
Mondros Mütarekesi gereğince, Anadolu’daki askerî kontrolleri konusunda 
çatışma durumuna girmekte gecikmedi.

Ali Rıza Paşa Kabinesi, kurulur kurulmaz, 9 Ekim 1919’da yayımladığı 
bir kararnameyle, Meclis-i Mebusan seçimlerinin yapılacağını açıklamıştı. 

Ankara-27 Aralık1920

Ankara ve İstanbul… 1920’lerde bu iki kent, iki ayrı dünyanın simgeleriydi. 
Biri imparatorluğun, ihanetin, teslimiyetin başkentiydi. Diğeri ise, kendi hâlinde 
bir Osmanlı vilayeti. Biri, sonun başlangıcındayken, diğeri ise, başlangıcın sonuna 
gelmişti.

Mustafa Kemal, eski bir Ahi Cumhuriyeti olan Ankara’yı, ömründe ilk kez 27 
Aralık 1919’da gördü ve öyle görkemli karşılandı ki etkilendi. Yirmi bin nüfuslu 
Ankara’da o gün, otuz bine yakın insan toplanmıştı.

Kentin yeni konukları, bir tepe üzerindeki iki katlı Ziraat Mektebi binasına yer-
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leştiler. Mustafa Kemal, ertesi gün, bu mektebin salonundan Ankaralılara hitap etti 
ve amacının ne olduğunu iki sözcükle açıkladı: “Hakimiyet-i Milliye”. Bu aynı 
zamanda, Ankara’da çıkaracağı gazetenin adı olacaktı.*

Kaynak:
* “Yükselen Bir Deniz”, Can Dündar, İmge Kitabevi Yayınları, 2004, s. 98-99

Turgut Özakman ise, kitabı “Şu Çılgın Türkler”de, 27 Aralık 1919 
Ankara’sını, yabancı medya ve İstanbul medyasının nasıl gördüğünü şöyle 
dile getirmektedir:

Heyet, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelir ve halkın büyük gösterileriyle karşılanır.
Time dergisi, Türk kıpırdanışını şöyle karşılar: “Bütün cihanın kuvvetine karşı 

millî bir hareket yaratmak… Ne çocukça hayal!”
İstanbul medyasından Yazar Refik Halit Karay, Millî Mücadele’nin başlamasını 

alayla karşılar:
“… Bir patırtı, bir gürültü. Beyannameler, telgraflar… Sanki bir şeyler olacak… 

Ayol şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda. Dört tarafımız açık. Dünya, 
vaziyetimizi biliyor. Hülyanın, blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, han-
gi kahraman? Hülyanın bu derecesine, uydurmasyonun bu şekline ben de dayana-
mayacağım. Bari Kavuklu gibi ben de sorayım:

- Kuzum Mustafa, sen deli misin?”*
Kaynak:
* “Şu Çılgın Türkler”, Turgut Özakman, Bilgi Yayıevi, s. 20
Bazen şeytan mı dürtüyor ne! Aklıma, günümüz medyası veya hepsinin 

hakkını yemeyelim, bazı “yandaş” diye nitelendirilen kalemler geliyor… 
“Çuvaldız”.

İstanbul’daki seçimler sonucunda, Meclis-i Mebusan, 12 Ocak 1920’de ilk 
toplantısını yaptı. Bilindiği gibi, özellikle Mustafa Kemal’in talimat ve tel-
kinleriyle, yeni Meclis’te kuvvetli bir milliyetçi hava ortaya çıktığı gibi, esas-
ları Ankara’da tespit edilmiş olan Misak-ı Millî’yi de 28 Ocak’ta bu Meclis 
yayımlayacaktır. Başka bir deyişle, Millî Hareket, müttefiklerin gözleri 
önünde kendilerine meydan okumaktaydı ve daha da önemlisi, müttefikle-
rin, barış şartlarını hazırlamakta olduğu bir sırada, Türkler, kendilerinin ka-
bul edebileceği barış şartlarını kendileri tespit ediyorlardı. Dahası, İstanbul 
Hükümeti, bütün bu olup bitenlere egemen olmaktan oldukça uzaktı. 
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İşgalci öncü güçler ise, bu gelişmelerden hiç mutlu değildi. Bu böyle git-
meyecekti ve nihayet İstanbul’un tam işgaline kararlarını verdiler.

İstanbul’un İşgali 16 Mart 1920

16 Mart 1920, sabah 05.45 sularında İngiliz askerleri, araca bindirilmiş 
iki birlik hâlinde Beyazıt Direklerarası’nda bulunan Şehzadebaşı 10. Kafkas 
Tümeni’ne bağlı karargâh birliği karakoluna geldiler. Bir araç asker, dış gü-
venliği aldı, diğerleri koğuşunu bastılar. Askerlerin uyuduğu koğuşa giren 
İngiliz askerleri, mızıka ve karargâh bölüğü erlerinden beşini, ateş açarak 
öldürdü, onunu yaraladı.

Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın evi basıldı ve Paşa öldürüldü. Harbiye 
Nezareti ablukaya alındı ve İngiliz General Shuttleworth, Harbiye 
Nezareti’nin kontrolünü eline aldı.

Meclis-i Mebusan basıldı, mebuslardan Albay Kara Vasıf Bey ve Rauf 
(Orbay) Bey, İngiliz askerleri tarafından tutuklandı. Telgrafçı Hamdi Bey, 
kendisini tehlikeye atarak, İngilizlerin telgrafhaneyi bastığı ana kadar 
Ankara’ya, Mustafa Kemal Paşa dikkatine telgraflarla gelişmeleri bildirdi. 

18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı’nda müttefikler, Ermenistan, 
Suriye, Irak, Filistin ve Arabistan’ın, Osmanlı’dan ayrılmasını kararlaştırdı-
lar. Yunanistan ise, Bandırma civarından Akdeniz Bölgesi Kalkan’a çizilecek 
bir çizginin batısında kalan toprakları istiyordu. Sevr Antlaşması’na giden 
yol açılmıştı…

16 Mart 1920 Salı günü, saat 10.00’da İstanbul’un işgal haberi Ankara’ya ulaş-
tı. İşgal kuvvetleri önce Harbiye, Bahriye Nezaretlerini ve telgraf merkezlerini ele 
geçirmiş, sonra da Mebusan Meclisi’nin kapısına dayanmıştı. 18 Mart’ta Meclis 
birleşimlerine ara vermek zorunda kaldı. İstanbul’daki Meclis’te artık yapacak bir 
şey kalmamıştı.

Mustafa Kemal, bu fırsatı değerlendirdi ve zaten haftalardır kafasında kurduğu 
Meclis projesini hızla uygulamaya koydu. Meclis-i Mebusan’ın kapanmasından 24 
saat sonra yayımladığı bir bildiriyle, pek yakında Ankara’da olağanüstü yetkilerle 
bir Meclis toplanacağını ilan etti.

İstanbul’daki milletvekilleri, yeni seçilenler, saraydan umudunu kesenler, 
Ankara’da istikbal görenler, ışığa koşar gibi Anadolu’ya akmaya başladı.
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Ulusun nabzı artık Ankara’da atacaktı.*
Kaynak:
* “Yükselen Bir Deniz”, Can Dündar, İmge Kitabevi Yayınları, 2004, s. 99

Bugün 23 Nisan 2015. Biz Türkler için, 95 yıldır çok özel bir gün. Ülkemizin 
her yöresinden, o günün zorlu şartları altında seçilerek gelen temsilciler-
den oluşan ilk halk meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 23 Nisan 
1920’de Ankara’da, bugün müze olan ilk binasında toplandığı, ulusal ege-
menliğimizin ilan edildiği ilk gündü. 

Bu özel gün, yıllar sonra Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafın-
dan, ülkemiz çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Daha sonra da şen-
lik genişletilerek “dünya” çocuklarını da içine aldı. Çok gururluyuz…

Bugün bir tesadüf olarak iki güzel olayı bir arada kutluyoruz:
İlki Regaip Kandili; tüm İslam âlemine hayırlı olsun, kalplerimize iyilik-

ler versin.
İkincisi de yukarıda değindiğim gibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’mız. 
Çocuklarımız, torunlarımız… Gözümüzün nuru onlar… Onlara ardımız-

da, içinde güzellikleri barındıran, barış dolu bir dünya, sağlam bir gelecek 
bırakmalıyız… Umarım öyle olur… Ben, inancımı asla yitirmem…

Şimdi o meşakkatli, (zorlu demiyorum), çok zorlu günlere dönelim. Bakın, 
Can Dündar, “Yükselen Bir Deniz” adlı kitabında o günleri nasıl yansıtıyor:

“Rousseau gibi…” Ankara 1920
Ankara ve İstanbul… 1920’lerde bu iki kent, iki ayrı dünyanın simgeleriydi.
Biri, imparatorluğun, ihanetin, teslimiyetin başkentiydi. Diğeri ise, kendi hâlin-

de bir Osmanlı vilayeti…
Biri, sonun başlangıcıyken, diğeri bir başlangıcın sonuna gelmişti. Koca bir de-

niz, bu azgın çölün ortasında yükselecekti. 
Mustafa Kemal, eski bir Ahi Cumhuriyeti olan Ankara’yı, ömründe ilk kez 27 

Aralık 1919’da gördü ve öyle görkemli karşılandı ki etkilendi. Yirmi bin nüfuslu 
Ankara’da o gün otuz bine yakın insan toplanmıştı.

Kentin yeni konukları, bir tepe üzerindeki iki katlı Ziraat Mektebi binasına yer-
leştiler. Mustafa Kemal, ertesi gün, bu mektebin salonundan Ankaralılara hitap etti 
ve amacının ne olduğunu iki sözcükle açıkladı:

Hâkimiyet-i Milliye…
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Bu aynı zamanda, Ankara’da çıkaracağı gazetenin adı olacaktı.
16 Mart 1920 Salı günü saat 10.00’da, İstanbul’un işgal haberi Ankara’ya ulaş-

tı. İşgal kuvvetleri, önce Harbiye ve Bahriye Nezaretlerini (bakanlıklarını) ve telgraf 
merkezlerini ele geçirmiş, sonra da Mebusan Meclisi’nin kapısına dayanmıştı. 18 
Mart’ta Meclis birleşimlerine ara vermek zorunda kaldı.

İstanbul’daki Meclis’te artık yapacak bir şey kalmamıştı.
Mustafa Kemal, bu fırsatı değerlendirdi ve zaten haftalardır kafasında kurduğu 

Meclis projesini hızla uygulamaya koydu.
Meclis-i Mebusan’ın kapanmasından 24 saat sonra yayımladığı bir bildiriyle, 

pek yakında Ankara’da olağanüstü yetkilerle bir Meclis toplanacağını ilan etti.
İstanbul’daki milletvekilleri, yeni seçilenler, saraydan umudunu kesenler, 

Ankara’da istikbal görenler, ışığa koşar gibi Anadolu’ya akmaya başladı.
Ulusun nabzı artık Ankara’da atacaktı.
O günlerde Mustafa Kemal, soğuk ve kurak gecelerde şafak sökünceye kadar ça-

lışıyor, bir yandan bir baskın tehlikesine karşı tetikte beklerken, bir yandan da yeni 
rejime dair kitaplar okuyordu.

Baş ucundaki kitap, Jean Jacques Rousseau’nun “Mukavele-i İçtimaiyye”si, 
yani “Toplum Sözleşmesi”ydi. Adil bir toplum için gerekli temelleri ortaya koyan 
ve Fransız devrimine de kaynaklık eden bu kitap, 1756’da yazılmış, ama Türkçeye 
1913’te, yani yaklaşık 150 yıl sonra çevrilmişti.

Mustafa Kemal, bu kitapta, özellikle bütün kuvvetin bir elde toplanması gerekti-
ğini anlatan bölümleri dikkatle okuyordu. Bu kitabın 156. sayfasında, altını kurşun 
kalemle çizdiği satırlarda şu cümleler yazılıydı:

“Hâkimiyet kudreti basit ve tektir. Bu gücü bölmek, yok etmek demektir.”
Bu satırların altını çizdikten sonra yanına, “mühimdir” diye not düştü.
O günlerde her an yanında olan Halide Edip, onda bu kitaptan kalan izleri, anı-

larında şöyle aktarıyordu:
“Tamamen Jean Jacques Rousseau gibi konuştuğunu iyi hatırlarım. ‘Bütün kud-

ret halkındır, kudret bölünmez. Yürütme ve yasama diye birbirinden ayrılamaz.’ 
diyordu. Bana o günlerde Mustafa Kemal Paşa, George Washington gibi bir kimse 
olarak görünüyordu.”

Toplum Sözleşmesi, Ankara-1920
Beklenen gün 23 Nisan geldiğinde, Ankara ayağa kalktı.
O günlerde Ankara’da Meclis’in açılışını izleyen Chicago Tribune gazetesi 

muhabiri Paul Williams, yazısında, 23 Nisan’ı, Parislilerin Bastille’i ele geçirdik-
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leri 14 Temmuz’a benzetiyordu.
Fransız Devrimi, şimdi bir kez daha Türkiye’yi sallayacaktı. Tarihçi Ahmet 

Demirel’e göre, o günden sonra artık iktidar, geri dönülemez bir şekilde İstanbul’dan 
Ankara’ya geçmişti. Şimdi Birinci Meclis, yeni rejimin temellerini atacaktı. Meclis’in 
açılması, aslında Cumhuriyet’in ilk adımıydı. Sırada hükümet ve anayasa vardı.

Rousseau’nun kuvvetler birliği ilkesini benimseyen Mustafa Kemal, yasama ile 
yürütmeyi bir elde toplayabilmek için hem Meclis’in hem de hükümetin reisliğini 
üzerine aldı.

Bu arada Meclis içinde de farklı eğilimler belirginleşmeye başlamış ve Tesanüt 
Grubu, Halk Zümresi, İstiklal Grubu gibi çeşitli siyasi gruplar oluşmuştu. İttihatçı 
soldan şeriatçılığa kadar, son derece değişik eğilimleri temsil eden bu gruplar, kur-
tuluş çaresi niteliğinde programlar hazırlamaya başladı.

Sonunda Mustafa Kemal, parçalanmayı önlemek için, bu farklı grupların prog-
ramlarından bazı parçaları birleştirerek, tümünü kapsayıcı ortak bir program hazır-
ladı ve 13 Eylül 1920’de Halkçılık Programı adıyla ilan etti.

Bu aslında, “Toplum Sözleşmesi”ydi.
Programda hem “emperyalizm ve kapitalizmin zulmünden” söz ediliyordu hem 

de saltanat ve halifenin kurtarılması yemininden… Tabii egemenliğin kayıtsız şart-
sız millette olduğu da vurgulanıyordu. O günlerde ağırlık taşıyan bütün grupların 
eğilimlerine, programda yer verilmişti. 

Bu hayli geniş ortak payda, yeni anayasanın nüvesini oluşturacaktı. Bu program-
la anayasa arayışı da başlamış oldu. Meclis’te kurulan bir komisyon, Genel Kurul 
salonunun yanındaki odada, bu programdan yola çıkarak anayasa hazırlıklarına gi-
rişti. Ortaya çıkan taslağın ilk maddesi her şeyi açıklıyordu aslında:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”*
Kaynak:
*Yükselen Bir Deniz, Can Dündar, İmge Kitabevi, 2004, s. 98-104 

Büyük dedemizin Meclis’indeyiz

İlk Meclis’teki milletvekillerinden Hüsrev Gerede’nin torununun çocuk-
ları, 95 yıl sonra bugün, 23 Nisan 2015’te, büyük dedelerinin görev yaptığı 
Meclis’i ziyaret etti ve izlenimlerini, Cumhuriyet’e yazdı: Daren ve Dilan 
Gerede…
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15 yaşındaki ikizler… Büyük dedeleri Hüsrev Gerede, Atatürk’ün si-
lah arkadaşlarından biriydi. Atatürk ona, “inkılap ve müşkülat arkada-
şım” derdi. Binbaşı Hüsrev Bey’in torunu Bennu Gerede’nin ikiz oğulları, 
23 Nisan için, dedelerinin oturduğu sıranın başında poz verirken o günlerin 
heyecanını yeniden yaşadılar.

İşte Daren ile Dilan’ın ilk Meclis izlenimleri
Cumhuriyet gazetesi, bizi büyük dedemiz Binbaşı Hüsrev Bey’in görev yaptı-

ğı ilk Meclis’e götürüp izlenimlerimizi yazmamızı isteyince çok heyecanlandık. 
Herhangi ziyaret olmayacaktı bu…

O Meclis artık müzeydi. Koridordan girer girmez birbirimize baktık. O güzel 
eski binanın her bir köşesi, yaşanmışlık kokuyordu. Zaman tüneline girmiştik sanki: 
Silah ve top sesleri, bağrışmalar, savaş günleri...

Ürperdik. Sanki bir yanımızda Atatürk, diğer yanımızda Binbaşı Hüsrev Bey, 
ellerimizden tutup, bizi ilk Meclis’in odalarında gezdiriyordu. Bu salon, o zaman 
yokluktan var edilmişti. Oturma yerleri, çevredeki okulların sıralarından oluştu-
rulmuştu. Aydınlatmak için, yakındaki evlerden getirtilen gaz lambaları tavanlara 
asılmıştı. Devasa bir soba, ısıtmak için kurulmuştu. Para yoktu ama saygı, cesaret, 
vatan aşkı vardı. Ve kültür tabii…

O güzel insanlar arasında…
O salonda ne coşkular, ne kavgalar, ne umutlar yaşanmıştı. O Meclis toplantıla-

rında ne kararlar alınmış, bağımsız bir Türkiye için ne anlaşmalar imzalanmıştı. O 
duvarlar, bu tablolar, kim bilir nelere şahit olmuştu.

Saatler, dakikalar akıp geçiyordu ve biz, zaman tüneli içinde kendimizi, o güzel 
insanlar arasında buluyorduk. Bayrağımızın önünde dururken, elimiz bir iskemle-
ye değdi. Aynısı bizim evde vardı. Binbaşı Hüsrev Bey’den bize kalmıştı. Büyük bü-
yükbabamız Binbaşı Hüsrev Gerede, Atatürk’ün yakın silah arkadaşıydı. Onla bir-
likte, bu vatanı düşmandan kurtarmak için savaşmıştı. Bağımsız, laik bir Türkiye 
kurmak için...

Sonsuza dek mücadeleye devam
Bir yandan da üzülüyorduk; çünkü artık bambaşka bir dünyada, insani değer-

lerin yok olduğu bir dönemde yaşıyorduk. Aradan kaç nesil geçti? Nereye gidiyo-
ruz? Biz neyin mücadelesini vereceğiz? Bu soruları sorduk kendimize, o geçmişin 
içinde...
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Ama umutsuzluğa yenilmedik. Onlar, bu ülkenin en umutsuz anında bile umu-
du yitirmemişlerdi. Ve Atatürk, bu ülkeyi bizlere, gençlere emanet etmişti. “Sonsuza 
dek mücadeleye devam!” dedik ayrılırken... 

Hüzün ama gururla çıktık zaman tünelinden…*
Kaynak:
*Daren ve Gilan Gerede Erkaya, CUMHURİYET gazetesi, 23 Nisan 2015

Yunan ordularının Ege Bölgesi’ni;                              
Fransızların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni işgali.

Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’daki İzmir işgalini takip eden iki gün içinde, şehir 
ve civarında bulunan silahsız ve savunmasız Türklere karşı geniş bir katliam hare-
ketine giriştiler. Osmanlı Hükümeti, bu facia karşısında da Yunan saldırılarına si-
lahla karşı koymayı göze alamadı. Yunanlılar da bu hareketsizlikten cesaret alarak, 
İzmir’in etrafındaki, Aydın-Ödemiş, Turgutlu-Bergama-Ayvalık bölgelerini işgal 
ettiler. Bu saldırılara yalnız Ayvalık’taki bir Türk alayı ile Ödemiş halkından oluş-
turulan 100 kişilik millî bir kuvvet karşılık verdi. Bergama’nın işgalinden sonra, bu 
şehirdeki Yunan birliği, çevreden toplanan Türk millî kuvvetlerince, bir baskın so-
nucu yenildi. Bu direnişlerden sonra Yunan kuvvetlerine karşı o bölgenin her ye-
rinde, geniş bir hat üzerinde yer yer kurulan Türk milisleriyle tutulan bir “Kuvay-ı 
Milliye” cephesi kuruldu. 

Ermenilerle birleşip, onlardan yardım gören Fransız kuvvetleri de Adana, 
Mersin, İskenderun, Antakya, Antep, Maraş, Urfa ve Kilis yörelerini işgal etti. 
Osmanlı Hükümeti, burada da duyarsız kaldı. 

Ama bu ülke sahipsiz değildi tabii…
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlara ve halkın direniş iradesine da-

yanan Mustafa Kemal Paşa, bir yandan Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı kurulan 
millî cephenin devamını, bir yandan da güneyde Fransız kuvvetlerine karşı harekete 
geçen millî kuvvetlerin desteklenmesini sağladı. Güney hareketinde görev alanlar-
la Kilikya’daki işgal kuvvetlerine karşı kurulan teşkilatın yaptığı baskınlar sonucu 
Urfa, Maraş, Saimbeyli ve Kozan, yabancı işgalden kurtarıldı. Antep şehri, on bir 
aylık kahramanca direnişten sonra yiyecek sıkıntısından düştü.*

Kaynak:
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*Meydan Larousse Ansiklopedisi, Kurtuluş Savaşı 
Dikkat ederseniz: yiyecek sıkıntısı!.. Öz vatanımız Anadolu’da düşmanın 

yiyecek sıkıntısı çekmesi gerekirken, bizler çekiyorduk. Bu, düşündürücü ve 
ibret verici bir tabloydu…

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920

I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu 
Hükümeti arasında, 10 Ağustos 1920’de, Fransa’nın başkenti Paris’in üç ki-
lometre batısındaki Sevr kasabasında imzalandı ama toplantıya katılmayı 
reddeden Ankara’daki Büyük Millet Meclisi, antlaşmayı sert bir bildiri ile 
kınadı. Ayrıca ABD ve Rusya da bu antlaşmayı imzalamadılar. 

Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı’nın 
sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine, 24 Temmuz 1923’te 
Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya konduğundan, Sevr Antlaşması, 
geçerliliğini kaybetmiştir. 

Sevr Antlaşması, Ankara Hükümeti tarafından kabul edilmeyip, yukarı-
daki gibi sert bir bildiri ile kınanmasına rağmen, ben, duyarlı okurlarım için; 
acımasızca, sanki bir ülkenin ölüm fermanı gibi hazırlanan fakat ne acıdır ki 
Osmanlı Hükümeti tarafından onursuzca kabul edilen bu antlaşmanın mad-
deleri hakkında kısa bir bilginin önemli olduğunu düşündüm… 

Önemli Maddeleri:
Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dâhil olmak üzere Trakya’nın bü-

yük bölümü Yunanistan’a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri, 
Suriye’ye bırakılacak. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak.

Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi, 
silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık 
olacak; Boğazlarda deniz trafiği, on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tara-
fından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler’in donan-
malarını yardıma çağırabilecek.

Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden olu-
şan bir komisyon, Fırat’ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim dü-
zeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti’ne, bağımsızlık için 
başvurabilecek.

İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alan-
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da Osmanlı İmparatorluğu, egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile 
Yunanistan’a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan’a 
katılması için plebisit yapılacak.

Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı, Ermenistan Cumhuriyeti’ni tanıya-
cak; Türk-Ermeni sınırını, hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek. (Başkan 
Wilson 22 Kasım 1920’de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini 
Ermenistan’a verdi.)

Arap Ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı, savaşta veya daha önce 
kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek.

Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı, din ve dil ayrımı gözetmeksi-
zin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları 
iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dinî kurumlar kurmakta serbest olacak, 
Osmanlı’nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından 
denetlenecek.

Askerî Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorluğu’nun askerî kuvve-
ti, jandarma dâhil 50.700 kişiyle sınırlı olacak ve ağır silahları bulunmayacak. Türk 
donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi’nde askerî tesis bulunduramayacak, 
askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma, 
Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek.

Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları 
işlemekle suçlananlar yargılanacak.

Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İmparatorluğu’nun 
mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye’nin, Almanya ve 
müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi, müttefikler arası mali 
komisyonun denetimine alınacak.

Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı’nın 1914’te tek taraflı olarak fes-
hettiği kapitülasyonlar, Müttefik Devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak.

Ticaret ve Özel Hukuk (madde 269-414): Türk hukuku ve idari düzeni he-
men her alanda müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hâle getirilecek; 
sivil deniz ve demir yolu trafiği, Müttefik Devletler arasında yapılan iş bölümü 
çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek; hükümlerini içeren bir 
antlaşmadır.*,**

Kaynak:
*Vikipedi
**Cahit Kayra, Sevr Dosyası Nasıl Yapıldı Nasıl Yırtıldı, Büke Yayıncılık, 2004
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Yalnız, Sevr Antlaşması’nın ilginç ama Türk milletine gizli bir yararı oldu. 
Bu kepaze antlaşma maddeleriyle, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kuru-
lan TBMM Hükümeti’nin teşvikleriyle, âdeta Anadolu Türk insanı irkildi ve 
ayağa kalktı. Bağımsızlık savaşını sürdürme azim ve heyecanı arttı. 

İşte gizli yarar buydu…

Yunanlılarla Türkler kıran kırana…

Yunanlılar ile Türkler arasında 1921 yılı başlarından itibaren Orta Anadolu’nun 
batı kesimlerinde muharebeler başladı (İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Afyon 
Muharebeleri). 

“Şu Çılgın Türkler”

Turgut Özakman, romanı “Şu Çılgın Türkler”de, savaşlar ve ilginç olay-
ları, yaptığı bilimsel araştırmalara dayanarak şöyle yansıtıyordu:

Savaşın İnönü kesimindeki ikinci bölümü, Türklerin üstünlüğü ile sona ermişti. 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü), kendisinden başka kimsenin duyamaya-
cağı derin bir mutluluk içinde bir taşın üstüne oturdu. Genelkurmay’a yollayacağı 
telgrafı yazmaya koyuldu. (…)

Bir zaman sonra telgraf odasındaki astsubayın haykırışı duyuldu:
“Cephe arıyor!” Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın telgrafı geçmeye başladı: 

“Saat 18.30’da Metristepe’den gördüğüm vaziyet: Gündüzbey kuzeyinde, sabahtan 
beri direnen ve artçı olması muhtemel bulunan bir düşman birliği, sağ kanat gru-
bunun taarruzuyla düzensiz olarak geri çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Bozüyük 
yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle dolu savaş alanını, silahlarımıza terk etmiştir. 
Batı Cephesi Komutanı İsmet” (…)

Ankara, zafer haberini, işgal güçlerinin bir türlü yerini bulamadığı Büyük 
Postane’nin bodrumuna çekmeye başlamıştı. Bu haber sabaha kadar bekletilemezdi. 
Telgrafı alanlardan biri, müjdeyi ilgili yerlere ve İstanbul gazetelerine duyurmak 
için sokağa fırladı.

Haberi duyan yüzlerce Türk, ellerinde bayraklar ve tutuşturulmuş bükülü kâ-
ğıtlar, Pera Palas’ın önünden geçerek Tepebaşı’ndaki İngiliz Elçiliği’ne doğru yü-
rüyordu. İşgal kuvvetlerinin devriye kolları, kalabalığı susturmak ve dağıtmak için 
harekete geçti. Türklerin birdenbire neden coştuklarını öğrenince, hepsinin neşesi 
kaçacaktı.
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Metristepe apaydınlıktı. Sabahleyin şehitlerini toprağa veren 4. Tümen, gece de 
zaferi kutlamak için toplanmıştı.

Flamalar, öbek öbek yanan büyük ateşlerin oynak ışığında çırpınıyor, pilav ve 
fasulye kazanları kaynıyordu. Yoksul tümen, çember hâlinde dizilmişti. Erlerin 
üstünde mintanlar, yelekler, biri ötekine benzemeyen askerî ceketler, altlarında ise 
rengârenk şalvarlar, poturlar vardı. Pek çoğunun çorabı, matarası, kütüklüğü, sün-
güsü, hatta çarığı yoktu. Subayların bir bölümü çarıklıydı, bazılarının üniforması 
çadır bezindendi. Ama erler de subaylar da bütün donanımları tamammış gibi vakar 
içinde, tümen komutanının konuşmasını beklemekteydiler.

Komutanın övgü dolu kısa konuşması ve teşekküründen sonra şenlik başlatıldı. 
Davul ve zurna sesleri yükseldi. İki gün önce cehennemi andıran Metristepe, bütün 
Anadolu gibi bayram yerine döndü.

Zafer haberi, İstanbul’a gökten bir müjde gibi inmiş, gazetelerin ilk sayfaları bü-
yük resimler ve zafer edebiyatı ile kaplanıp bezenmişti. Latarnalar ve “zito (yaşasın) 
zito Venizelos” şarkıları susmuştu. Beyoğlu caddesindeki bazı Türk mağazaları, vit-
rinlerini Mustafa Kemal ve İsmet Paşa resimleriyle süslediler.

İstanbul yeniden Türkleşti. (…)
O sırada İstanbul’da İkdam gazetesindeki odasında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

başmakalesini yazmaktaydı:
“… Bir yükselişin başlangıcındayız. Bir yücelme, bir yeniden doğuş, bir şafak! 

İsmet Paşa adındaki bir serdarın kılıcı, tarihi ikiye böldü. Dört beş günden beri bü-
tün Doğu âlemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır.”

İdare Memuru Mahmut, odaya daldı:
“Yakup Kadri Bey!”
“Evet?”
“Kızılay İkinci Başkanı Hamit Hasancan’dan bir duyuru geldi efendim. 

Bağışların Kızılay’a ya da gazetelere verilmesini istiyor.”
“Oo... İşgal kuvvetlerine bir çeşit meydan okuma bu. Öyleyse duyuruyu birinci 

sayfada yayımlayalım. İstanbul’da doğru dürüst çalışan tek kurum Kızılay.”
Kaleme yine şevkle sarıldı:
“Geçen gün şehrimizde çıkan Rumca gazetelerden biri, ‘Eskişehir’in ötesindeki 

bu kan deryasında, Doğu meselesi denilen ayıp, artık tamamen boğulacaktır.’ diyor-
du. Bu gazete ne doğru söylemiş. Evet, dediği çıktı. Eskişehir önündeki kan derya-
sında, Doğu meselesi denilen ayıp, tamamen boğuldu. Bu kutsal kıta, yüzyıllarca 
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süren bir uykudan sonra, ta göbeğinden sarsılıyor. Bütün mazlum milletler, demir-
den, çelikten zincirlerini kırıyor ve karanlık zindanlardan dışarıya boşanıyor.”*

Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974)

Türk romancı, gazeteci, şair ve diplomat… Roman, öykü ve makaleleri ile Türk 
toplumunun Tanzimat’tan bu yana geçirdiği değişiklikleri anlatmış bir yazardır. 
Asıl ününü romanları ile sağlayan yazarın en ünlü romanları; Nur Baba, Kiralık 
Konak ve Yaban’dır. Edebiyat yaşamının başında Fecr-i Ati edebiyat topluluğu-
nun kurucu üyeleri arasında yer almış; daha sonra bireyci düşüncelerden uzaklaşa-
rak toplumculuğu kabul etmiş bir yazar olarak değerlendirilir. 

Millî Mücadele yıllarında ve sonrasında etkin bir siyasal yaşam sürmüştür. 
Millî Mücadele’den itibaren, Atatürk’ün yakın arkadaşları arasında yer almıştır. 
TBMM II., III. Dönem Mardin, IV. Dönem (Tiran Elçiliği’ne atanması nedeni ile 
27 Ekim 1934 tarihinde istifa) ve I. (XII) Dönem Manisa Milletvekilliği, Kurucu 
Meclis Millî Birlik Komitesi Temsilciliği (6 Ocak 1961-15 Ekim 1961) yapmıştır.

Kadro dergisinin kurucularındandır. Dergi, devrin yöneticileri ile fikir ayrılığı-
na düşüp, Kemalizmi değiştirmekle suçlanarak kapanmasından sonra diplomat ola-
rak yurt dışında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Anadolu Ajansı’nın kurucuların-
dandır, ömrünün son yıllarında, ajansın yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır.*

Kaynak:
*Vikipedi

Sabah İstanbullular, Kızılay’ın çağrısına uyarak, para yardımı yapmak üzere 
gazetelerde sıraya girdi. İleri gazetesinin dar idarehanesine sığmayanların büyük 
kısmı dışarıda kalmıştı. 

Kaldırımın sonunda bir işgal devriyesi göründü. Düzenli adımlarla yaklaşmaya 
başladı. İşgal askerlerine, her zaman kenara çekilerek yol veren İstanbullular, bu se-
fer kıllarını bile kıpırdatmadılar. Devriye kolu, kalabalığın arasından geçmeyi göze 
alamadı, yola inerek çekip gitti.

İçeride, daha afyonu patlamamış olan huysuz idare memuru, bir deftere, söylene 
söylene, bağış yapanın adını ve bağış miktarını yazıyordu.

“Kahveci Ali, 100 kuruş.”
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“Eskici Yusuf, 50 kuruş.”
“Hallaç Asım, 75 kuruş.”
“Bakkal Ahmet, 100 kuruş.”
“Terlikçi Adem, 200 kuruş.”
Sırada, küçük cılız bir oğlan vardı. Bir önceki bağışçının çocuğu sanan memur, 

öfkeyle yürüyüp, yol vermesi için işaret etti. Ama çocuk yürümedi, büyük bir ciddi-
yetle, bütün servetini çıplak masanın üzerine bıraktı:

“Hasan, 5 kuruş.”
Suratsız idare memurunun birdenbire gözleri doldu. Ağladığını göstermemek 

için yüzünü, kocaman mendilinin arkasına saklayarak gürültü ile burnunu sildi.*
Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005

O gün yaşananların üç aşağı beş yukarı benzeri, gelecek iki yılda da yaşa-
nacaktı ama bir farkla… Koskoca Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye, kala 
kala ne yazık ki bu sefalet, bu içler acısı tablo kalmıştı… 

Kitabın kapağında da söylemiştim, “hiç cart curt etmeyelim”, şapkamızı 
önümüze koyup, bu acıklı duruma düşmemizin nedenlerini aklıselimle göz-
den geçirip, dersler çıkaralım, şekillendirelim geleceğimizi… “Çuvaldız”.

 
Anadolu, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde, etrafında bulunan inanç-

lı, bilgili ve dirayetli komutan ve aydınların desteğiyle, düşmana karşı gittik-
çe toparlanıyor, güçleniyordu. TBMM ve hükümeti artık kendini kanıtlamış, 
sesi gittikçe gürleşen bir örgüt hâline gelmişti. 

Ama fakirlik her yeri kasıp kavuruyor, asker yeterince beslenemiyor, do-
nanımı sağlanamıyordu. Çünkü elde avuçta hemen hemen hiçbir şey yoktu. 
Savaşacak ruh oldum olası vardı bu millette ama silahsız, mühimmatsız ne 
yapılabilirdi ki birader…

İş başa düşünce sağa sola yardım için koşuşturuluyor, telgraflar ardı 
ardına çekiliyordu tabii. Hatta İngiliz işgalciler üzerinden ince politikalar 
yapılıp, Ruslardan bile silah yardımı talep edilmiş ve sonunda ikna edilmiş-
ti. Hindistan Lideri Mahatma Gandi ve o zaman beraber olan Pakistan’ın 
Lideri Muhammed Cinnah, sınırlı da olsa silah desteği sağlamışlardı dost ve 
kardeş Türklere.

Düşmanın, özellikle, savaşılan Yunan ordularının silah ve teçhizat du-
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rumu mükemmeldi. Altlarında zamanın en süratli ve güçlü askerî araçları 
vardı. Bizim ise “atlarımız, kağnılarımız”… 

“Kutsal Hırsızlık!”

Sevr hükümleri gereği, Osmanlı ordularında bulunan silah ve cephanenin 
çok büyük bölümü, iş birlikçi Padişah ve onun satılmış Sadrazam’ı Damat 
Ferid Paşa’nın emriyle toplatılmış, İngiliz işgal kuvvetlerinin kontrolünde 
bulunan İstanbul’daki depolara kilitlenmişti. 

Yani kedi Ankara’da, ciğer ise İstanbul’daydı. Vatan savunması için ya-
pılan hırsızlık artık dinen de vicdanen de mübahtı… Zaten üstüne üstlük 
kendi mallarıydı da aslına bakılacak olursa hırsızlıktan da sayılmazdı ya... 
Neyse, adına ister “gizlice kaçırmak” deyin, ister “çalmak” deyin… Öyle de 
yapıldı… Bakın nasıl olmuş:

Sabah, Yüzbaşı Aziz Hüdai, Sirkeci’de, köprü yakınında, Reşadiye Caddesi’nin 
başındaki Türkiye Nakliyat Ambarı’nın kapısından içeri girdi. Sivil giyinmişti. 
Üst üste yığılmış sandıkların ve çuvalların arasından geçerek ilerledi. Depo bekçisi 
Mahmut Ağa önüne çıktı, onu tanıyınca yol verdi ve “Hüsnü Bey yerinde” dedi.

Küçük odada, üstü dosyalarla dolu tahta bir masanın başında; uzun yüzlü, tel 
gözlüklü, badem bıyıklı, kollarına, gömleği eskimesin diye siyah kolluklar takmış, 
küçük memur havalı biri oturuyordu. Hüsnü Himmetoğlu, terhis olduktan sonra 
serbest hayata atılarak emanetçilik ve komisyonculuk yapmaya başlamış, Yavuz 
grubundan bir subayın önerisi üzerine Anadolu’ya küçük çapta silah ve malzeme 
kaçırmak için başarılı bir kaçakçılık teşkilatı kurmuştu. Bu işten ücret almıyordu. 
Çeşitli gruplar ve örgütler, hemen her gün ambara beş on sandık, kaçak askerî eşya 
getirirlerdi. Muharip örgütleriyle de çok iş yapmıştı. El sıkıştılar. Hüsnü Bey, kapıyı 
kapadı. Oturdular.

“Hemen konuya gireyim. Bu kez iş büyük!”
“Ne kadar?” 
“Yaklaşık 300 ton.”
Hüsnü Bey, umutsuzca başını kaşıdı: 
“Ooo! Yüzlerce sandık tutar. Bu kadar malı depodan nasıl çıkarırız? Gemiye 

nasıl taşıtırız? Gümrükten nasıl geçiririz? Askerî denetimi nasıl atlatırız? Çok zor, 
hatta imkânsız!”
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“Depodan çıkarma konusunu biz çözeriz. Ötesini konuşalım. Pandikyan 
Efendi’yle görüşüp anlaştık.”

Hüsnü Bey’in gözleri açıldı:
“Nasıl anlaştınız?”
“Yine İngilizlerle çalışmaya devam edecek ama yaptıklarımızı görmezden, duy-

mazdan gelecek. Yardımcı olacak. Bir aksilik olursa önceden haber verecek.”
“İhracat Müdürü Pertev Bey ve gümrükçülerin çoğu Anadolu’yu destekliyor. 

Gümrük Müfettişi Murad Davutyan da Rıhtım Şirketi Müdürü Yahudi Bohor 
Efendi de adamımdır. En zor kısım, askerî denetimi aşabilmek. Onu ne yapacağız?

“Birlikte bir çare düşünelim.”
“Evet.”
Ayağa kalktılar. Elleri sımsıkı buluştu.

Hüsnü Bey, elinde çantası, Hovakimyan İş Hanı’nın dönerek yükselen mermer 
merdivenlerini tırmanıyordu. İkinci katta, kapısında “Fransız Denizcilik Şirketi” 
yazan kapının önünde durdu. Şirketin Direktörü Mösyö Şarl Kalçi’yi tanırdı. (…)

Alçak sesle: “Kaptanı ve tayfaları güvenilir bir gemi istiyorum.” dedi.
“Elimde birikmiş çok yük var.”
“Nereye taşınacak? Patagonya’ya mı?” 
“İnebolu’ya.” (…)
Konuyu kavramıştı Mösyö Kalçi… Ciddileşti.
“Çok dikkatli olun. Bugünlerde Pandikyan’ın adamları…”
“Pandikyan tamam.”
“Ooo! İşte bu iyi. Ama çıkışta askerî denetim var.”
Evet, bu büyük sorundu. Hüsnü Bey, utana utana: “Bana şu, kızı Rus olan kap-

tanın gemisini verebilir misin?” (…)
Kapora olarak cebinden çıkarıp 500 lira verdi. (…)
“Gemiyi ne zaman istiyorsun?”
“En çabuk zamanda.”

Odesa adlı gemi, iki gün sonra, bakım bahanesiyle Haliç’e girdi ve deponun ya-
nına demirledi. (…)

Hüsnü Bey, Mavnacılar Derneği’nin Başkanı Mehmet Karaman ve kalabalık bir 
hamal grubunun başı Kürt Abuzer Ağa ile bağlantı kurdu. Bunlar, ağızları sıkı 
yurtsever insanlardı. (…)



İlhan Küçükbiçmen386

Depo komutanı: “Biraz paramız var mı?” diye sordu. Bir yıldır buradaydı. İngiliz 
nöbetçileri iyi tanıyordu. Düşündüğü çözümü anlattı. Yüzbaşı Seyfi: “Ohooo...” 
dedi neşeyle, “O kadarcık parayı, Yeni Camii önünde dilenir yine buluruz.”

İki İngiliz nöbetçi, büyük ambarın yanındaki binada, Türk depo komutanının 
odasında hazırlanmış olan zengince sofrada yiyip içiyordu. (…) Mısır’daki esir kam-
pında öğrenebildiği çat pat İngilizcesiyle sohbet ediyordu onlarla. (…)

Mavnalara sessizce silah ve cephane sandıkları dolduruluyor, biri gidiyor biri 
geliyordu. Gemiye yükleme de gürültü yapmamak için, vinç kullanılmadan, pra-
tik halatlı rampa yöntemiyle yapılıyordu. Çalışmalar sabaha kadar sürdü. Sabah da 
dolu sandıkların yerine, belli olmasın diye diğer depolarda bulunan boş sandıklar 
yerleştirildi. 

Komutan, yeni nöbetçiler gelmeden, çoktan sızmış olan iki İngiliz’i uyandırdı. 
Çay ve taze simit ikram etti. Gün ağarırken beş mavna dolusu malzeme Odesa’ya 
taşınmıştı. Hüsnü Bey ve Aziz Hüdai, komutana malzeme listesini verdi. (…)

Geminin işlemleri Mösyö Kalçi tarafından tamamlandıktan sonra, İngiliz, 
Fransız ve İtalyan subaylarından oluşan üç kişilik kurul, yolcu ve yük denetimi yap-
mak üzere Odesa’ya çıktılar. Kurulu merdivenin başında kaptan, güzel kızı Sonya, 
ikinci kaptan ve Hüsnü Bey karşıladılar. (…)

Sonya, tüm şuhluğu ve zarifliğiyle, su gibi Fransızcasıyla, subayları bir kadeh 
içki içmeye davet etti. (…) Yenildi içildi, Balalayka çalınarak Rusça şarkılar söy-
lendi. Bu güzel ortamın keyfi kaçırılmadan, yük ve yolcu listeleri, kontrole gerek 
kalmadan oracıkta, başında imzalandı. Sarhoş subaylar, son votka kadehlerini de 
yuvarlayıp, sallana sallana gemiden indiler. İş, kazasız belasız bitmişti. (…)

9 Haziran 1921 Perşembe sabahı, Yarbay Nidai, gün doğarken, uzun uzun düdük 
sesiyle derin uykudan uyandı. Yataktan fırlayıp pencereye koştu. Odesa, İnebolu’yu 
selamlıyordu…*

Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005

Yetmiş beş kağnılık bir kağnı kolu, İnebolu-İkiçay’dan yola çıkmak üzereydi. 
Zafer Kemal: “Uğurlar olsun anam!” diye seslendi.

Kolbaşı: “Sağ ol oğul!” dedi, elindeki sopayla öküzünü dürttü. Kağnılar, üzer-
leri silah ve cephane yüklü, tekerleri inleyerek kımıldayıp yürüdüler. Kağnıcıların 
hepsi kadındı. Yalnız üçüncü kağnıyı, 12 yaşında bir erkek çocuk yürütüyordu. 
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Kadınlardan biri hamileydi. Yedinci kağnının yanında yürüyen sırım gibi genç ka-
dının ayakları çıplaktı. Bazı kadınlar, bebeklerini torbalayıp sırtlarına bağlamışlardı.

Genç subaylardan biri, içi ürpererek: “Ne mübarek kadınlar bunlar!” dedi. 
Öyleydiler. Yavrularına yiyecek taşıyan anaç kuşlar gibi orduyu besliyorlardı.

Kağnı kolu gıcırdaya gıcırdaya uzaklaşıp gitti.*
Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005
         
12 Haziran 1921 Pazar günü, Kral Konstantin, Limnos savaş gemisiy-

le beraberinde oğulları, Başbakan Gunaris, Dışişleri Bakanı Baltacis, Savaş 
Bakanı Teotokis, Denizcilik Bakanı Mavromihalis, Genelkurmay Başkanı General 
Dusmanis, yardımcısı General Stratigos olduğu hâlde saat 16.15’te İzmir’e geldi. 
Üzerinde beyaz feldmareşal üniforması vardı. Top atışları ve törenle karşılandı. 
Beyaz elbiseli güzel kızlar güvercinler uçurdular, çiçekler serptiler. Kral’ın ayak-
larına kapananlar oldu. On binlerce Rum, Kordonboyu’nu doldurmuş, bütün Rum 
evleri bayraklarla donatılmıştı.

Türkler evlerine çekilmişlerdi.
Kral, ordu karargâhını ziyaret ettikten sonra, mızraklı süvarilerin eşlik ettiği oto-

mobil kafilesiyle Kordonboyu’ndan geçerek Karşıyaka’ya yol aldı. Açık bir otomobile 
binmişti. Halk çılgınca alkışlıyor, balkonlardan, pencerelerden çiçekler atılıyor, hay-
kırışlar yükseliyordu.

Karşıyakalı Rumlar da Kral’ı aynı taşkınlıkla karşıladılar. Kafile, Kral için hazır-
lanmış beyaz evin önünde durdu. Genel Vali Steryadis, saygıyla yol gösterdi. Önde 
Kral, arkada Başbakan ve öteki ileri gelenler, bahçe yolundan eve doğru yürüdüler. 
Geniş ve gösterişli kapı açıktı. Kapının önünde görevliler, Kral’ı karşılamak için 
bekliyorlardı.

Evin mermer girişine büyük bir Türk bayrağı serilmişti.
Kral, Rumların gurur haykırışları içinde, bayrağı çiğneyerek eve girdi.*
Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005

İşte bir kralın, tarihe düşen iğrenç ve affedilemez davranışı. Sizce bu şe-
refsizliği Türk milleti hiç unutur mu?.. Ama tarih asla unutmaz.
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“İsyanla alınan egemenlik, iade edilmez.” Ankara-1921 

1921 yazında, Yunan ordusu, Eskişehir’i almış, Ankara’ya doğru yürüyüşe 
geçmişti.

Ankara’da kıyametler kopuyordu. Kimisi Meclis’i Kayseri’ye taşımaktan, kimi-
si Mustafa Kemal’in derhâl ordunun başına geçmesi gerekliliğinden söz ediyordu. 
Sonunda Reis Paşa, üç ay içinde Meclis’in bütün yetkilerini üstlenerek başkomu-
tanlığa getirildi. İki yıl önce, büyük kederle üzerinden çıkardığı üniformasını, işte 
yeniden sırtına giyiyordu. Üstelik bu kez padişahın değil, kendi ordusunun başku-
mandanıydı. Dahası, elindeki yetkiler onu, padişahtan bile güçlü bir konuma getiri-
yordu… Yasa çıkarabilir, vergi koyabilir, savaşa ya da barışa karar verebilirdi. Şimdi 
gücünün doruğundaydı.

22 gün 22 gece süren Sakarya Muharebesi’nden zaferle çıkıldı. Mustafa Kemal, 
Meclis’te, Mareşal ve Gazi unvanını aldı. Ankara’ya muzaffer bir komutan olarak 
döndü.

Ancak tehlike bitmediğinden, kendisine geçici olarak verilen yetkinin uzatılma-
sını istiyordu. Yetki bir kez uzatıldı. Ama bir kez daha uzatma istenince, Meclis’te 
huzursuzluk başladı. Bazı milletvekilleri, onun diktatör olmasından korkuyordu. 

Tam o günlerde Meclis’teki muhaliflerden Hüseyin Avni Bey’in, hükümetin ku-
ruluşunu ve yetkilerini düzenleyen teklifi geldi Meclis gündemine…

Şimdi iki görüş karşı karşıyaydı:
Bir yanda elindeki kudreti böldürmek istemeyen Mustafa Kemal, öte yanda kuv-

vetler ayrılığını savunan Hüseyin Avni Bey ve yandaşları…
Teklifin Meclis gündemine geldiği Kasım 1921’de Mustafa Kemal, yeni mekâ-

nı olan Çankaya Köşkü’ndeki kütüphanesine kapandı ve Fransız İhtilali’nin ki-
taplarını yeniden incelemeye başladı. Bir hafta boyunca Rousseau’nun “Toplum 
Sözleşmesi”nden okuduklarını, 1 Aralık günü Meclis’te anlatacak ve âdeta Fransız 
İhtilali’ni örnek alarak kendi ihtilalini hazırlayacaktı.

İşte örnek:
“Toplum Sözleşmesi”, 169. sayfa…
Konu, “Hükümetin Kuruluşu”.
Mustafa Kemal, sayfada şu satırların altını çizip, paragrafın yanına “hükümet 

şekli” notunu düştü:
“Bir hükümetin kurulması için gerekli olan fiil karmadır. İki ayrı fiilden meydana 

gelmiştir: kanun yapma ve onu uygulama fiili…”
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Bu fikirler, gündüz Meclis’te yapacağı konuşmaya şöyle yansıyacaktı:
“İzninizle ben tekrar edeyim: Bu fiil, kanun yapmadan ve kanunu uygulamadan 

oluşan karma bir fiildir. Egemen, bu fiillerden birincisini kullanarak kanun yapar. 
İşte o bir kanundur. Halk, işte bu kanuna göre kurulmuş hükümette görev alacak 
kişileri seçer ve tayin eder. Fiilin ikincisi, bir kanun değildir. Fakat kanunun doğal 
sonucu hükümet görevidir.”

Gazi, o konuşmasında, milletvekillerine, Rousseau’yu dikkatle incelediğini de 
açıkladı ve onlara da tavsiye etti.

O günlerde üzerinde çalıştığı bir başka kitap ise, Mülkiye hocalarından, ittihatçı 
İsmail Hakkı Babanzade’nin “Hukuk-u Esasiyye” yani, “Anayasa Hukuku” 
adlı kitabıydı. O kitaptan şu satırları işaretlemişti:

“1877’de iyi niyetle çıkarılan anayasa, 1908’de zor ve güç kullanılarak ulusça 
geri alındı.”

Meclis’teki konuşmasında ise şöyle diyordu:
“Milletimiz hiç kimsenin oluruna gerek duymadan millî hâkimiyetini almıştır. 

İsyan ederek almıştır. Alınmış olan hâkimiyet, hiçbir sebep ve suretle terk ve iade 
edilemez. Başkasına verilemez. Bu hâkimiyeti geri alabilmek için, alınırken kullanıl-
mış olan araçları kullanmak lazımdır.”

Yani isyanla alınan egemenliği geri almak için yine isyan gerekirdi. Mustafa 
Kemal, isyana yeltenecekleri ise, bu tarihî konuşmasının sonunda uyardı ve yakla-
şan devrimin müjdesini verdi:

“Bütün bu açıklamalarımla efendiler, bir gerçeği ve bir düşünceyi aydınlatma-
yı başardım ise, kendimi bahtiyar sayacağım: O gerçek de şudur ki: millet, yürüdü-
ğü yolu pek büyük isabetle seçmiştir ve bu yolun sonunda parlayan saadet güneşini 
bütün açıklığıyla görmektedir. Bu millet, o güneşe erişecektir ve hiçbir kuvvet ona 
mâni olamayacaktır.”*

Kaynak:
*Yükselen Bir Deniz, Can Dündar, İmge Kitabevi 2004, s. 105-109

Gazi Mustafa Kemal, gözünü sadece vatan savunmasına diken bir komu-
tan değildi. Onun esas hedefi; Osmanlı’dan devraldığı eğitimsiz, cahil, yok-
sul ve gelişim açısından çağının çok gerilerinde kalmış olan Türk milletini; 
barış sonrası, medeni dünya hedeflerine doğru yöneltmekti. Bunun da yolu-
nun, öncelikle eğitimden geçtiğini çok iyi biliyordu.

İstiklal Savaşı hazırlıklarının zorluklarla yapılmaya çalışıldığı, yokluklar 
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içerisinde var olma veya yok olma mücadelesinin verildiği savaşın hazırlık 
safhasında bile eğitim konusu, onun hep öncelikleri arasındaydı. Bakın o çe-
tin savaş ortamında bile, Gazi neleri dert edinmiş:

Mustafa Kemal ve onun millî eğitim anlayışı

Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında, Sakarya Savaşı’nın hazırlıkları sırasında 
Atatürk, 16 Temmuz 1921’de bir Maarif Kongresi topladı. Bu kongrede, Türkiye 
millî eğitim işlerinin bir programını hazırlamak amacıyla, millî kültürün önemini 
belirtmiş ve millî eğitim sisteminin gereğinden söz etmiştir. “Şimdiye kadar takip 
olunan tahsil ve terbiye usullerini, milletimizin tarihi tedenniyatında (gerilemesin-
de) en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. 

Onun için, bir millî terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafatından 
ve evsaf-ı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden Şark’tan ve 
Garp’tan gelebilen bilcümle tesirlerden uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mütena-
sip bir kültür kastediyorum. Çünkü deha-yı millimizin inkişaf-ı tammı, ancak böyle 
bir kültür ile temin olunabilir.”*

Kaynak:
*TC Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Tümenler, kendilerine ayrılan kesimlere yerleşiyor, birlikler ile Kâzım Özalp’ın 
komuta yeri arasına telefon hatları döşeniyordu. (Polatlı’nın batısına düşen) Tepenin 
üzerinde, komutanlar ve görevliler için küçük siperler hazırlanmıştı. Bu tepeye, sa-
vaştan sonra “Zafer Tepe” adı verilecekti.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın karargâh treni, öğleden sonra Polatlı ya-
kınındaki yarmada durdu. Başkomutan, İsmet Paşa ve Albay Kâzım Bey, otomo-
bille Zafer Tepe’ye geldiler. Komutanlar toplanıp harekâtı birlikte değerlendirdiler. 
Sonunda Başkomutan, taarruzun ertesi sabah başlamasını onayladı. (…)

Teğmen Şevket Efendi, bu zorluğu yazdığı güncesinde:
“Dua Tepe (Polatlı’nın kuzeybatısı yönünde) savaşında, 5. Bölük Komutanımız 

Uşaklı Yüzbaşı Basri Bey, şehit düştü. Her zaman söz ettiği anasından başka kimsesi 
yoktu. Allah rahmet eylesin. 

Düşman, geride 5 top, 18 otomatik tüfek, 200’den fazla piyade tüfeği bıraktı, 
birkaç subay ve hayli er esir aldık.” (…)
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Süvari tümenleri, 13 Eylül sabahı, savaşın yirmi ikinci, yani son günü, gün 
ışımadan yola düştüler. Yunan birlikleri, kendi topçularının koruyucu ateşi altında, 
itişe kakışa geri çekilerek, Sakarya’nın batısına kaçtılar. Bölgenin güneyinde, Yunan 
ordusundan kimse kalmamıştı. (…)

İsmet Paşa, sonucu Başkomutan’a bildirdi: “23 Ağustos’tan beri devam eden 
Sakarya Meydan Muharebesi, TBMM ordusunun kesin zaferi ile neticelenmiştir.” 
(…)

Hazırlığını bitiren mürettep tümen, saat 14.00’da Sivrihisar’ı bastı. 
Sivrihisarlıların çoğu Ankara’ya çekilmiş, geride daha çok yaşlılar ve hastalar kal-
mıştı. Dişsiz bir nine, kalpaklı subayları görünce heyecandan dövünerek çığlığı bastı:

“Bizimkileeer!”
Burada, bir Türk tümeninin gelip de Sivrihisar’ı basabileceğini akıllarının ucun-

dan bile geçirmeyen bir Yunan piyade taburu ile bir süvari bölüğü bulunuyordu. 
Direnmeye yeltendiler ama süvarilerimiz çok hızlıydı. Kısa zamanda dağılıp 25 esir 
vererek kaçtılar.

Sivrihisarlılar ağlaşarak koştular, süvarilerin üzengilerini, atların boyunlarını 
öptüler. Tümen, Sivrihisar’da Türk esirlerin bulunduğunu duymuştu. Önce onlar 
arandı. Sayıları 400’e yakındı. Aralarında, 1 Eylül günü esir düşen 176. Alay’dan 
iki bölüğün, 131. Alay’dan iki taburun subay ve erleri de vardı. Yarı çıplak, kir için-
de ve açtılar. Sevinçten dilleri tutuldu.

İkisi ilaç dolu üç otomobil, malzeme ve yiyecek depoları ile karargâh subaylarının 
özel eşyaları ve Gen. Papulas’ın bavulundan beş madalya çıkmıştı.

Tümen Komutanı Yarbay Zeki Soydemir, hastanede yatan 30 kadar Yunanlı 
yaralıyı ziyaret edip hatırlarını sordu. Yaralılar, ihtiyaçları sağlanarak yerlerinde 
bırakıldı. Yunanlı doktorlar esir alındıkları için, iki Türk doktora emanet edildiler.

Depolardaki çamaşır ve ayakkabıların bir kısmı, tümene ve esirlere dağıtıldı.* 
Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005

Büyük Taarruz’a Hazırlık

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine olağanüstü bir gün yaşamaktaydı. Savaş 
içinde kendilerini bırakanlar bile tıraş olmuş, tertemiz giyinmişlerdi. Dinleyici 
balkonları dopdoluydu. Dinleyiciler arasında Rusya Büyükelçisi Natzeranus ve 
Afganistan Büyükelçisi Ahmet Han ve birçok gazeteci bulunuyordu.



İlhan Küçükbiçmen392

Başkan Vekili Hasan Fehmi Ataç, oturumu açtı, kısa süren bazı yasal işlemlerden 
sonra, Mustafa Kemal Paşa’yı kürsüye çağırdı:

“Söz, TBMM Reisi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nindir.”
Mustafa Kemal Paşa, her zamanki yerinde, ortadaki birinci sıranın sağ başında 

oturuyordu. Ayağa kalkar kalkmaz bir alkış tufanı koptu, konuşmaya başlayıncaya 
kadar artarak sürdü. Kürsüye çıkan bu çelimsizce insan, emperyalizmin bütün istek-
lerini içeren Sevr projesini, Sakarya toprağına gömmüştü.

Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’yi kısaca özetledi. Sık sık alkışlarla karşıla-
nan heyecan verici konuşmasını şöyle bitirdi:

“Efendiler! Biz, haklarımızı barış yoluyla sağlamak için her yola başvurduk. Bu 
hususta hiç kusur etmedik. Fakat bizim iyi niyetimizi ve ciddiliğimizi, medeniyet 
âleminden gizlediler. Ancak ilkel kavimlere tatbik edilebilir muamele ile birtakım 
çocukça, manasız tehditlerle karşıladılar.

Efendiler! Bütün cihanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve onun hükümeti, uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet 
ve hükümet gibi varlığının, hürriyet ve istiklalinin tanınması talebinde kesin olarak 
ısrar etmektedir. Ve bütün davası da bundan ibarettir… Yüksek heyetinizin başka-
nı olarak beyan ederim ki biz, savaş değil, barış istiyoruz. Eğer Yunan ordusunun 
bizi, bu meşru, bu haklı davamızdan vazgeçirebileceği düşünülüyorsa, bu, mümkün 
değildir.

Efendiler! Ordumuz, vatanımızda tek düşman eri bırakmayıncaya kadar takip ve 
taarruzuna devam edecektir.”

Kürsüden indi. Bütün milletvekilleri ve dinleyiciler ayağa kalkmışlardı. Alkışlar 
arasında salondan ayrılıp odasına gitti. (…)

Yunan ordularıyla savaşta, I. ve II. İnönü Muharebelerinden sonra son 
olarak Sakarya’da zafer elde edilmiş, düşmanın ilerlemesi, eldeki çok sınır-
lı imkânlarla da olsa durdurulmuş, taarruz gücü zayıflatılmıştı. Şimdi sıra, 
Türk ordularının çok iyi donatılarak, güçlendirilerek, Yunanlılara son ve 
güçlü bir darbe vurması zamanına gelmişti. 

İşte bu amaçla TBMM’de, ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak 
çok çeşitli konularda görüşmeler yapılıyor, zaman zaman da hararetli tartış-
malar oluyordu.

Bunlardan birisinde konu dönüp dolaşıp, kadınların sosyal yapısına gel-
mişti. Birkaç milletvekilinin konuşmasından sonra… 
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Kürsüye, Malatya Milletvekili Lütfü Bey çıkmıştı. “Şeriatta, kadınların se-
çim hakkını reddeden bir hüküm yok” dedi, “ama kabul eden bir hüküm de yok. 
Hakkında kesin hüküm bulunmayan bir şey kabul edilemez. Çünkü bizim dinimiz 
akli değildir, naklidir.”

Burdur Milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, yanında oturan Zamir Bey’e, 
üzüntü içinde: “Hele bak, adam, aklı reddediyor!” dedi. İlk cuma günkü vaazında 
bu konuya değinmeye karar verdi,

Zamir Bey söylendi: 
“Bunların kafa saatleri, Orta Çağ’da durmuş. Bizi gerileten, sonunda çökerten, 

işte bu gibi küçük kafalar. Böyle küçük kafalardan kurtulamazsak daha çok çökeriz.”
Ankara’nın Hacettepe semtindeki küçük, güzel Tacettin Camii, cuma günü do-

lup taştı.
Mehmet Âkif Bey, acele etmeden yerini aldı. Öksürerek sesini açtı:
“Ey cemaat! Bugünkü dünyada milyonlarca Müslüman var. Ne acıdır ki hiç-

birinin istiklali yok. Yalnız biz istiklal sahibiydik. Ama biz de yüzyıllardır, elde ne 
varsa, yabancılara verip geri çekile çekile yaşıyorduk.

Bunun sebebi dinimiz midir? Haşa. İslamiyet hayatı; aklı, mantığı, zamanın 
icaplarını reddetmez. İslamiyet dini, ölüler dini değildir. Ama Batı dünyası ilim ve 
fende ilerlerken biz Müslümanlar ne yaptık? Her şeyi Allah’a havale ve emanet edip 
tembellik, cehalet ve bağnazlık içinde donup kaldık. Sonuç ortada: Dilenerek yaşayan 
hükümetler, harabeler, ekilmemiş tarlalar, yakılmış ormanlar, hastalıklar, hurafe-
ler, üfürükler, yolsuz, okulsuz köyler, pis şehirler. Milletin hayrı için ne düşünsen, 
‘olmaz!’ diye dikilen ilimsiz hocalar. Her yeniliğe, ‘biz dedemizden böyle görmedik’ 
diye karşı çıkan yobazlar.

Milletlerin hayatında duraklamak bile ölmek demek iken, biz tamamen durmu-
şuz. Geriden de geri bir hâle düşmüşüz. Görünen köy kılavuz istemez. Yaşadığımız, 
ilkel bir hayattır.

Peki, Batı ne hâlde? Gemileri denizleri aşıyor, şimendiferleri dünyayı geziyor, 
uçakları havalarda dolaşıyor, ilim adamları hayatlarını araştırmaya vakfetmiş, halk 
ise mütemadiyen çalışıyor ve okuyor. 

Durum bu.
Fakat kudretleri arttıkça hırsları da çoğalıyor. Asya’yı, Afrika’yı bitirdiler, şimdi 

sıra bize geldi. Sevr Antlaşması’nı okudunuzsa anlamışınızdır ki bunların bizden 
istedikleri artık toprak moprak değil, bu defa canımızı, varlığımızı istiyorlar.

Müslümanlar!
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Bizi yenmek için düşmanın elinde iki vasıta var: Birincisi; kaba kuvvet. Önce 
kaba kuvvete başvurdular. Doğudan Ermeniler, güneyden İngilizler ve Fransızlar 
üstümüze yürüdü. İtalyan’lar, Konya’ya kadar yayıldı. Karadeniz boyunca silah-
landırılmış Rumlar ayaklandırıldı. Yetmedi. Batıdan da Yunan ordusunu sürdüler. 
Ne oldu? Öldü sanılan Müslüman Türk doğruldu ve yurdunu savunmaya başladı. 
Sonuç? Artık ne doğuda düşman var ne güneyde. Allah’ın yardımıyla ikisini de 
yendik. Pontus çetelerini de susturmak üzereyiz. Karşımızda bir Yunan ordusu kal-
dı. Onu da Sakarya’da bozduk. Batıya attık. Bir de Boğazlardaki müttefikler var. Biz 
evelallah ikisini de yeneriz.

Ama düşmanın ikinci bir vasıtası var ki birincisinden de güçlü: Nifak! (Ortalığı 
karıştırmak, bölmek) Osmanlı Devleti’ni bu silahla parçaladılar, sonra da parça-
ları teker teker yuttular. Öyleyse bugün de yarın da herkes gözünü dört açmalı, 
kimin ve neyin hesabına birbirimizin gırtlağına sarılmamız isteniyor, bunu çok iyi 
düşünmeli.

Aklımızı kullanmazsak böyle mazlum ve garip olmaya devam ederiz.”
Ellerini kaldırarak duaya geçti…* 
Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005

İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin son 
dönemi ile yeni kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde yaşamış 
önemli düşünür ve siyasetçilerimizden birisiydi.

Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936)

Mehmet Âkif; şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi 
ve siyasetçidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’mızın 
yazarıdır.

Aynı dönemde Meclis, 50.000 lira ödül karşılığı, istiklal marşı yarışması açmıştı. 
Herkeste, bu marşa en güzel şiiri, “Vatan Şairi” ve “Millî Şair” unvanları ile 
anılan Mehmet Âkif’in yazacağı fikri hâkimdi. İkna edildikten sonra yazdığı şiir, 
Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey tarafından Meclis’te okunup ayakta dinlendikten 
sonra, 12 Mart 1921 günü ulusal marş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 
500 lirayı, Hilal-i Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve 
cepheye elbise diken Dar’ül Mesai (konservatuvar) Vakfı’na bağışladı.
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Çanakkale Destanı, Bülbül, Safahat; en önemli eserlerindendir. II. 
Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Mustakim (daha sonraki adıyla Sebil’ür-
Reşat) dergisinin başyazarlığını yapmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Burdur Milletvekili olarak I. TBMM’de yer almış olan 
Mehmet Âkif Ersoy, daha sonra, mevcut yönetimle devrim konularında ters düşerek, 
sağlığının bozulmasını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa ederek, Mısır 
Hidiv’i Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a gitmiştir. Uzun yıllar orada 
yaşamış ve Kahire’deki “Camiat-ül Mısriyye”adlı üniversitede, 1925 ile 1936 yıl-
ları arasında Türk dili ve edebiyatı dersleri vermiştir. 

Felsefi olarak, “sanat sanat içindir” görüşüne karşı çıkan Mehmet Âkif, dinî yönü 
ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsemişti. Edebiyat dili olarak “millî edebiyat” akı-
mına karşı çıkmış ve edebiyatta Batılılaşma konusunda, Tevfik Fikret ile çatışmıştır.

Mehmet Âkif Ersoy, İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş ve 2006 yılında 
Burdur’a, adına yaraşır “Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi” kurulmuştur.*

Kaynaklar: Çeşitli.
*Vikipedi, Mehmet Âkif Ersoy Vakfı, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi internet 

siteleri

Fitne her yanda pusuda bekliyordu. Özellikle İstanbul’da. Bazı Osmanlı nazır-
ları, din adamları ve siyasetçilerinin, üç dört ay önce kuruluş çalışmalarına başla-
mış oldukları “Anadolu Cemiyeti” adlı gizli örgüt, faaliyete geçmişti. Cemiyet, 
Kurtuluş Savaşı veren Ankara’ya karşı, Yunanlılarla iş birliği yapmayı amaçlıyor-
du. Başkanı, eski şeyhülislamlardan, Mustafa Sabri Efendi’ydi. Sarıklarına 
kadar siyasete batmış olan bu tür din adamları için istiklal, hürriyet gibi kavramla-
rın hiç önemi yoktu. Onlar için hayati konu, din adamlarının işlevsel olduğu salta-
nat rejiminin ve din devletinin sürmesiydi. 

Benzeri kafa yapısında bulunan ve Genç Cumhuriyet’imiz için, “90 yıllık 
reklam arasıydı” gibisinden sıkılmadan, hayasızca konuşan bazı siyasilere 
ve şeriat özlemi içinde yanıp tutuşan, şeriatı ve din devletini alenen övüp 
destekleyen bazı din adamlarına, ne yazık ki günümüzde bile üzülerek şahit 
oluyoruz. “Çuvaldız”.

Cemiyet, hazırladığı yazılı öneriyi, bugün Yunan Yüksek Komiserliği’ne verdi. 
Önerinin başlıca maddeleri şöyleydi:

“Anadolu’yu, Mustafa Kemal’in pençesinden ve kuvvetlerinden kurtarmak ama-
cıyla, Yunan işgali altındaki Batı Anadolu’da padişah adına Batı Anadolu Özerk 
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Hükümeti kurulacak ve Millî Meclis seçimleri yapılacaktı. Bu özerk hükümetin baş-
kenti Bursa olacak, bu yönetimin başında Hristiyan bir vali bulunacaktı. Kurulacak 
olan gönüllü Anadolu ordusunun talim ve silahlandırılması işinden, Yunan başko-
mutanı sorumlu olacak, Yunan başkomutanı, gerekli hâllerde, iyi Türkçe bilen bir 
miktar Yunan subayını, Anadolu ordusuna katacaktı. Özerk hükümet adliye, polis 
ve öteki idare kollarıyla ilgili kurumlar kuracaktı. Bu hükümet, Yunanistan’la barış 
yapacaktı. Cemiyet, Trakya’yı da Yunanistan’a veriyordu.

Anadolu Cemiyeti’nin bütün üyelerinin Bursa’da toplanması için gerekli gider-
leri karşılamak üzere Yunan Hükümeti, Cemiyet İdare Heyeti’ne, 100.000 Türk li-
rası verecek, bu paranın sarf edilen bölümü, Anadolu Millet Meclisi açılır açılmaz, 
yeni belediye vergilerinden toplanacak parayla hemen geri verilecekti.

Bu yazılı başvuru, Yunanistan Yüksek Komiseri tarafından bir torpidoyla hemen 
Atina’ya, Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi. (…)

Gunaris, birkaç bakanla durumu değerlendiriyordu. Baltazis, Anadolu 
Cemiyeti’nin önerisini özetledi.

Güldüler… O kadar çalışmış, para dökmüş ama bu çapta hainliği örgütlemeyi 
başaramamışlardı.

Gunaris, “Bu hain Türklere ihtiyacımız yok…” dedi, “Gerekirse böyle özerk bir 
yönetimi biz kendimiz kurarız.”* 

Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 20057

Mareşal Gazi Mustafa Kemal

Meclis toplantı salonunun iki balkonu da tıklım tıklım doluydu. İçeri gireme-
yenlerin, Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasını duymaları için, pencerelerin cam-
ları çıkarıldı. Üçüncü toplantı yılına (23 Nisan 1922) giriliyordu. Toplantı yeni 
yılını, Meclis başkanının, bir konuşmayla açması âdetti. 

Saat 13.30’da Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa (Sakarya Savaşı sonra-
sında TBMM Mustafa Kemal’i gazilik ve mareşallikle onurlandırmıştı), başkanlık 
kürsüsüne çıktı. Uzun yıllar anımsanacak olan konuşmasını yaptı. İç ve dış önemli 
sorunlara değindiği söylevinin ekonomi bölümüne geçince, sordu:

“Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir?”
Sesler yükseldi:
“Köylüler!” 
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“... Evet, Türkiye’nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan 
köylüdür…”

Alkışlar patladı.
“… O hâlde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve 

layık olan, köylüdür. Bundan dolayı TBMM Hükümeti’nin ekonomik si-
yaseti, bu temel amacı elde etmeye yöneliktir. Yedi yüzyıldan beri ciha-
nın çeşitli yanlarına yollanarak kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı 
topraklarda bıraktığımız ve yedi yüzyıldan beri emeklerini ellerinden alıp 
israf ettiğimiz, buna karşılık daima aşağıladığımız ve küçümsediğimiz, 
bunca fedakârlık ve ihsanlarına karşı, nankörlük, küstahlık, cabbarlıkla 
uşak katına indirmek istediğimiz bu asıl sahibimizin huzurunda, bugün, 
tam bir saygıyla ve utanarak, gerçek duruşumuzu alalım…”

Alkışlar uzun süre devam etti.
Söylevin bitiminden sonra yapılan seçim sonunda, (muhaliflerden) Rauf Bey, 

Meclis İkinci Başkanlığı’na seçildi. Bu sonuçla Başkanlık Divanı’nda bir çeşit ko-
alisyon oluşmuştu. Mustafa Kemal Paşa’nın, bu sonuçtan memnun kaldığı söyle-
nemezdi. Ama bunu belli etmedi. Siyasi dağınıklığa yol açmamak için, birçok şeyi 
sabırla karşılıyordu.

Bugünkü söylevinde, eğitim alanında temel amacın, “genel cahilliğe son ver-
mek” olduğunu belirtmişti. Yeni Millî Eğitim Bakanı, bu açıklamaya dayanarak: 
“Mektepler Teşkilatı” adıyla bir yasa tasarısı hazırlayacaktı. Bu tasarıya göre, lise-
lerin adı “yeni medrese”, resim dersinin adı “çizgi dersi”, müzik dersinin adı “ilahi 
dersi” oluyordu. Gazi, buna da açıkça ses çıkarmadı.

Zafere kadar sabredecekti… 

Başkomutanlık Yasası’nın süresi, iki kez görüşülmeksizin üçer ay uzatılmıştı. 
Üçüncü uzatmanın konuşulacağı bugün (4 Mayıs 1922), öyle olmayacağı anlaşılı-
yordu. (Gazi Mustafa Kemal’in diktatör olacağı duygusu taşıyan) Bütün muhalifler 
gelmişlerdi. Mahmut Esat Bey, Fethi Okyar’a sordu:

“Gazi Paşa nerede? Niye gelmedi?”
“Grip olmuş, yatıyormuş.”
“Eyvah! Bugün kuliste acayip bir hava esiyor.”
Sıkı muhaliflerden Kara Vasıf Bey, kuliste, bazı tarafsız milletvekilleriyle kulis 

yapıyordu:
“Başkomutanlığı sürdürebilmek için ‘taarruz edeceğim’ diye hepimizi oyalıyor.”
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“Oyalıyor mu?”
“Evet, ben askerim, bilmez miyim... Üç yüz yıldır taarruz savaşı yapmamışız. 

Hep savunmada kalmışız. Taarruz, çocuk oyuncağı değil. Bambaşka bir ordu ister.” 
(…)

Fevzi Paşa, Kâzım Özalp’a: “Başkomutanlık süresi uzatılırsa ben istifa ederim.” 
diye fısıldadı. 

Sonunda, yapılan kapalı oturumda çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yapıla-
madı ve böylece başkomutan süresi kanunen bitmiş oldu. (…)

Fevzi Paşa, Kâzım Paşa ve Rauf Bey, Çankaya’ya çıktılar. Çok ateşi olduğu, 
Mustafa Kemal Paşa’nın yüzünden ve gözlerinden anlaşılıyordu. Yine de misafirle-
rini tıraşlı ve giyimli olarak karşılamıştı. Kısa konuşmuştu:

“Londra ve İstanbul, kaç zamandır Meclis’imizi etkilemek için çalışıyordu. 
Arkadaşlarımızın önemli bir kısmını etkilemeyi başardıkları anlaşılıyor. Kahramanı 
kadar gafili de haini de çok bir milletiz…”

Fevzi ve Kâzım Paşalara baktı:
“Sizler de istifa ederseniz kriz büsbütün derinleşir. Yirmi dört saat sabretmenizi 

rica ediyorum. Hükümetin önerisi bir daha oylanacak. Bu oylamadan önce Meclis’i 
uyarmak istiyorum.” (…)

Başkomutanlık Yasası’nın düştüğü, Mustafa Kemal Paşa’nın artık başkomu-
tan olmadığı, muhaliflerce her yana duyurulmuştu. (…) Olay, saray ve çevresinde, 
İngiliz Yüksek Komiserliği’nde, Yunan karargâhında sevinçle karşılandı. 

Muhalif bir grup, Kara Vasıf Bey’in şerefine, yeni açılan Anadolu lokantasında 
ziyafet veriyordu. Lokantada zafer rüzgârı esmekteydi. Haberi alan (yaşlı, tecrübeli 
ama son derece ihtiraslı, hep sorun çıkartan) Ali İhsan Paşa da büyük ümide kapıldı. 
Yazdığı mektuplara bağlı olarak bazı şeyler olacağını beklemişti ama önünün bu 
kadar çabuk açılacağını hiç tahmin etmemişti.

Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, ateş içinde, tutanakları inceliyor, notlar alıyor-
du. Sabaha kadar çalışacaktı. Hizmet etmek için birlikte sabahlayacak olan Fikriye, 
kahvesini tazeledi.

Meclis salonu dolmaya başlamış, oturum gizli olacağı için, tutanak kâtipleri ve 
dinleyiciler, içeri alınmamışlardı. (…)

Musa Kâzım Efendi, 13.30’da toplantıyı açtı. Hüseyin Avni Bey, bağırdı:
“Oturum gizli mi? Neden gizli? Önce onu anlayalım.” (…)
Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı: “Ben önerdim… Özel bir konuşma yapmak 

istiyorum.
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Dünkü görüşmede rahatsızlığım sebebiyle bulunamadım, verilen oyları incele-
dim. Bulunmuş kadar bilgi sahibi oldum.

Efendiler! 
Başkomutanlık Yasası’nın kabul edildiği günü hatırlayalım. Yunan ordusu, 

Ankara’ya yürümek üzereydi. Sonuç olarak başkomutanlık kuruldu ve ona yeteri 
kadar yetki verildi. Bu yasanın üç ay süreli olmasını öneren benim. O gün de itiraz-
lar vardı, bugün de şikâyetçiler yüzünden yasanın süresi uzatılamamıştır.” 

Yapılan çeşitli itirazları tek tek okuyarak gereken cevapları verdi ve sonunda ka-
rar, ekseriyetle kabul edildi. 

Batı Cephesi, taarruz planı taslağını, incelenmek üzere Genelkurmay’a gönderdi. 
Cephe, her olasılığı dikkate alan kapsamlı bir plan hazırlamıştı.

Fevzi Paşa, planı çok beğendi, “kurt kapanı” adını taktı. Genelkurmay’da da plan 
üzerinde çalışılmaya başlandı. Bu çalışmalara zaman zaman Başkomutan da katıl-
maktaydı. Plan olgunlaşıyordu…

Gazi Paşa, yanında Kâzım (Karabekir) Paşa ile birlikte Kocaeli’de bulunan birlik-
leri denetlediler ve İsmet Paşa ile Sarıköy İstasyonu’nda buluştular.

“Bize taarruz için bir tarih verebilecek misin?”
“Evet.”
Gazi’nin ve Kâzım Paşa’nın yüzleri güldü. Meclis’te büyük baskı altındaydılar.
“Henüz istediğim gibi hazırlanabilmiş değiliz ama o güne kadar eksiklerimizi 

tamamlayabileceğimizi sanıyorum. Ağustos sonunda harekete geçebiliriz.”
Gazi: “O vakte kadar Meclis’i oyalamak çok zor ama katlanırız” dedi. Ayrıldılar. 

(…)

Halide Edip Hanım, bir süre Ankara’ya gidebilmek için İsmet Paşa’dan izin 
istemeye gelmişti. İsmet Paşa: “Eğer Ateşten Gömlek gibi bir roman yazacaksa-
nız, peki.” dedi. Ateşten Gömlek, 6 Haziran’dan beri İkdam gazetesinde yayımlan-
maya başlamıştı.

“Okuyor musunuz?”
“Tabii.”
İsmet Paşa’nın ne kadar yoğun olduğunu bilen Halide Edip Hanım, şaşırdı:
“Bu kadar iş arasında?”
“Benimki bir şey mi? Siz bu kadar iş arasında o güzel romanı yazmayı nasıl 

başardınız?”
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Rusya’dan, Doğu ve Güney Cephelerinden yollanan, İstanbul depolarından 
kaçırılan silahlar, mühimmat ve askerî gereçler, yavaş ama kesintisiz olarak Batı 
Cephesi’ne akıyordu.

Bu arada, büyük bir Fransız şilebi de Mersin Limanı’na geldi. Sipariş edilen 
1.500 hafif makineli tüfek ile 100 Berlier marka kamyon getirmişti. Çok yakında 40 
kamyon daha gelecekti. Eskilerle birlikte, ordunun 300 kamyonu olacaktı. 

Yoksul ordu için bu, çok büyük bir olaydı!

Batı Cephesi komutanları, Akşehir’de toplanmak için ilginç bir bahane buldu. 
Futbol, orduda yaygın bir spor olmuştu. Tatil günleri alaylar, tümenler birbirleriy-
le kıran kırana maçlar yapıyorlardı. Cephe Karargâhı futbol takımı ile Kolordular 
Karması’nın, 28 Temmuz 1922 Cuma günü Akşehir’de maç yapmaları kararlaştırıldı.

Olay, basına bildirildi. Ordu ve kolordu komutanları, yakın birlikler, bu güzel 
maçı izlemeye çağrıldılar. Cephe istihkâm birliği, bir düzlüğü, futbol sahası olarak 
hazırlamaya koyuldu. İki sıradan oluşan bir ahşap tribün de yapılacaktı.

Dışişleri Bakanı Baltacis, hükümetinin, Türkleri barışa zorlamak için İstanbul’u 
işgal etmeye karar verdiğini belirten notayı, müttefiklerin Atina elçilerine verirken, 
komutanlar da Akşehir’de toplanıyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa, komutanlar toplantısından önce 
bir araya gelip, planı bir daha gözden geçirdiler. Görüşler birleştirildi. Öğleden son-
ra, maçın yapılacağı sahaya gelindi.

Tribünün birinci sırası; Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Şevki 
Paşa, Nurettin Paşa ve Fahrettin Paşa’ya ayrılmıştı. Paşaların çoğu, ilk kez bir fut-
bol maçı izleyecekti.

İkinci sıraya Cephe Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz, Birinci Ordu 
Komutanı Albay İzzettin Bey, Dördüncü Kolordu Komutanı Albay Kemalettin 
Sami Bey ile cephe, ordu ve kolordu üst subayları oturdular.

Saha toprak, kaleler filesizdi. Sahanın üç yanını genç subaylar, havacılar, dok-
torlar, astsubaylar, askerler, işçiler, şoförler ve bazı meraklı Akşehirliler çevirmişti.

Maç, 2-2 bitti.
Büyük komutanlar, akşam yemeğinden sonra, cephe karargâhındaki büyük odada 

bir araya geleceklerdi. Kolordu komutanları, taarruz planını henüz bilmiyorlardı. İlk 
kez öğreneceklerdi. Her görüşün, her olasılığın görüşüldüğü toplantı, sabaha kadar 
sürdü. 

Komutanlar sabah çaylarını içerlerken, Trakya’daki Yunan birlikleri, İstanbul’a 
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doğru yürüyüşe geçti. Öncüler, tarafsız bölge sınırlarında, ateş etmeye hazır Fransız 
birlikleri ve Türk jandarmaları ile karşı karşıya geldiler. Müttefiklerle savaşa tutuş-
mak, Yunanistan’ın sonu olurdu.

Durdular, büyük komutanlara durumu bildirdiler. Gerginlik içinde geçen saat-
lerden sonra emir geldi:

“Geri çekilin!” Delilik yenilmişti.

Cepheye çağrılan Halide Hanım ile Ruşen Eşref, zorlukla Afyon’a yetişmişlerdi. 
İsmet Paşa: “Tam gününde geldiniz…” diye karşıladı, “Başkomutan, yaşanan olay-
ları sizlerin yazmasını istiyordu.”

Halide Hanım güldü: “Bu arada bunları da mı düşünüyor?”
“O neden Mustafa Kemal!”*
R. Eşref: “Gazi Paşa’ya görünmemiz gerekmez mi?” diye sordu.
“Paşa cephede, 11. Tümen’in savaş idare yerine gidiyormuş…”
“Ateş hattı değil mi orası?”
“Evet, ateş hattı.”
11. Tümen’in savaş idare yeri, Çalköy ile Selkisaray arasında, sonra Zafer Tepe 

adı verilecek olan Kara Tepe’deydi. I. Ordu ve 4. Ordu komutanları, Başkomutan’a 
katıldılar ve birlikte Kara Tepe’ye hareket ettiler.

Her yandan yanaşan Türk tümenleri, Trikupis-Digenis kuvvetlerini, Adatepeler 
civarında daracık bir alana sıkıştırıyorlardı. Yağmur artmaktaydı. (…)

Mustafa Kemal Paşa, 11. Tümen Komutanı Yarbay Derviş Bey’den, taarruzu 
şiddetlendirmesini, topçuların açığa çıkarak ateş etmelerini istedi.

“Başüstüne.”
Başkomutan’ın, savaşı (riske girerek) ateş hattından izlemesi ve yönetmesi, çev-

redeki bütün subayları ve askerleri daha da coşturmuştu. Birlikler, Yunan savunma 
mevzilerine iyice yaklaştılar. Topçular, açığa çıkarak ateşe başladılar. (…)

Otuz bin insan, iki Adatepe ile bu tepelerin kuzeyindeki vadiye yığılmıştı. Yunan 
askerleri, ileride buraya, “ölüm çukuru” adını vereceklerdi.

Cephane kamyonları vuruldukça, göğe ateş fıskiyeleri yükseliyor, kulakları sağır 
eden patlamalar duyuluyordu. 

Trikupis’in kurmaylarından Yüzbaşı Kanellopulos, ileride bugünü özetle 
anlatacaktı:

“Topçular ile bazı birlikler, henüz disiplini koruyorlardı. Kızıltaş Vadisi yoluy-
la kaçmak isteyenler, Allıören’e doğru sızmaktaydılar. General Trikupis’in emrine 
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göre, karanlık basana kadar direnilecek, karanlık basınca Kızıltaş Vadisi’nden batıya 
doğru hep birlikte çekilinecekti.

Türkler çevremizi kuşatmayı tamamladılar. Acı savaş başladı. Saat 13.30’du.
General Trikupis ve Digenis, bir taş ocağında, heykel gibi duygusuz ve sakin, 

başlayan faciayı izlediler. Karargâh subayları, çevrelerine oturmuşlar, komutanları-
nı şarapnel parçalarına karşı koruyorlardı.

Trikupis, teslim olma önerilerini sürekli reddediyordu,
Saat 16.00’da Türk topçusunun faaliyeti doruğa çıktı. Eriyorduk. Bataryalarımız 

mahvoluyor, cephane ve yaralı dolu kamyonlar havaya uçuyor, insanlar büyük kor-
ku içinde ormanlara, yarıklara, kuytulara kaçışıyorlardı. Sinirler boşalmıştı. Bazı 
komutanlar, korkudan çılgına dönmüş askerlerini yatıştırmak için alay sancaklarını 
açtılar. Bir yararı olmadı. Kuzeyden, doğudan yeni yeni Türk birliklerinin yaklaş-
tıkları görülüyordu.

Saat 18.30’da, bütün toplarımız susturulmuştu. Titreyerek, güneşin batmasını 
bekliyorduk.”

Emperyalistlerin donattığı, emperyalizmin yönlendirdiği Yunan ordusu ezil-
mişti. Türkiye için yepyeni bir dönem başlıyordu. Falih Rıfkı Atay, 30 Ağustos 
1922 zaferi için şöyle yazacaktı:

“Nemiz varsa, eğer bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar 
olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı’nın pençe-
sinden, vicdanımızı, düşüncemizi Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, 
şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını 
duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini her şeyi, 30 Ağustos Zaferi’ne 
borçluyuz.”

Trikupis-Digenis grubunun, dağ şartlarına ve açlığa dayanabilme gücü kalma-
mıştı. Subayların çoğu, askerlerin tümü teslim olmak istediler.

General Trikupis, bu isteğe bir süre karşı koyduysa da askerin kesin tavrı karşı-
sında, teslim olmayı kabul etmek zorunda kaldı. Kılıcını kırdı. (…)

General Digenis ve 13. Tümen Komutanı Albay Kaimbalis, iki kolordunun ve 
beş tümenin kurmay başkanları, kurmayları, topçu komutanları, 580 subay, 985 er, 
100 makineli tüfek ve 12 dağ topuyla, Minkarip adlı küçük bir köyde, I. Ordu’dan 
bir birliğe teslim oldular. (…)
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General Trikupis ve Digenis’i, önce 4. Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Bey, 
sonra 1. Ordu Komuranı Nurettin Paşa, daha sonra Cephe Komutanı İsmet Paşa 
kabul etti. İsmet Paşa, kısa bir konuşmadan sonra, iki kolordu komutanını, Mustafa 
Kemal Paşa’nın huzuruna götürerek Paşa’ya takdim etti.

Esirler, Başkomutan’ın masasının karşısındaki iki iskemleye oturdular. Trikupis 
biraz daha dinç görünüyordu, Digenis bitkindi.

Başkomutan, sağına Fevzi Paşa’yı, soluna İsmet Paşa’yı almıştı. Savaştan ko-
nuştular. Salonun sonundaki aralıkta Halide Edip Hanım, Ruşen Eşref, Mahmut 
Bey, yaverler ve bazı kurmaylar, derin bir dikkatle bu tarihî sahneyi izlemekteydiler. 
Üç yılda nereden nereye gelinmişti? O şamatacı, acımasız, kibirli Yunan ordusunun 
yerinde yeller esiyordu. Özerk İyonya yönetimi de Bizans İmparatorluğu’nu dirilt-
me hülyası da tarihe karışmıştı.

Mustafa Kemal Paşa, konuşmanın sonunda: “Hacianesti yerine başkomutanlığa 
atandığınızı biliyor musunuz?” diye sordu.

“Hayır.”
“Bildirmek için sizi arıyorlardı.”
“Durumunuz bu işte mareşalim. Yönetim her zaman olayların gerisinde kaldı. 

Sonuç da tabii böyle oldu.”
Utanç içinde önüne baktı.
“Üzülmeyin general. Siz vazifenizi yaptınız. Artık misafirimizsiniz…”

Süvari Kolordusu, 9 Eylül 1922 Cumartesi sabahı, iki kol hâlinde, marşlar söy-
leyerek İzmir’e yürümeye başladı. Direnen küçük birlikleri kılıçtan geçirerek İzmir’e 
girdiler. Önde 2. Tümen’den 4. Alay’ın Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şeref 
İzmirli ve birliği vardı. Kader, bu yüzbaşıya da o kadar istediği “İzmir’e ilk giren 
süvari” olmak mutluluğunu nasip etmişti. (…) 

Hükümet Konağı’na Türk bayrağını, Yüzbaşı Şeref, kışlaya Yüzbaşı Zeki Doğan, 
Kadifekale’ye Asteğmen Besim çekti. 

Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin (Altay) Paşa, karargâhı ve 14. Süvari 
Tümeni ise, Menemen yolundan geldiler.

Büyük komutanlar, (Uşak-İzmir istikametinden İzmir’e girişte) Belkahve’den 
dürbünle Güzel İzmir’e bakıyorlardı bu sırada.* 

Kaynak:
*Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”, Bilgi Yayınevi, 2005
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Emperyalizm Kaybetti… Savaş Bitti… İzmir 9 Eylül 1922
Anadolu’muz ve son olarak Güzel İzmir’imiz, 9 Eylül 1922’de, Yunan 

çizmesinden “sonsuza kadar” arındırılmıştır. Emperyalist güçlerin maşası, 
oyuncağı, davetsiz işgalci Yunan ordusu, ardında birçok ölü ve yaralı bıra-
karak, limanda kendilerini bekleyen gemilere binerek, İzmir’i yakıp yıkıp 
kaçmıştır.

O gün, yakın gelecekte ilan edilecek olan Cumhuriyet için bir milat, 
bir köşe taşı olmuştur. Savaş noktalanmış, ülkesini kahramanca savunan 
Anadolu insanı, karanlık ve felaket dolu günlere bir daha dönmemek üzere, 
10 Eylül 1922’nin aydınlık sabahına uyanmıştır. 

Bakın Mustafa Kemal (Atatürk), savaş sonrası, 1925’deki bir söylevinde, 
İzmir’imiz için ne demiş:

“Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli 
insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız, bir tesadüf, beni Karşıyaka’ya 
daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar, annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda 
yatıyor. İzmir’i gördüğüm gün evvela Karşıyaka’yı ve orada sizin Türk toprakları-
nızda yatan annemin mezarını gördüm!”*

*Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-II, s. 227
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20. BÖLÜM
CUMHURİYET’E DOĞRU…

9 Eylül 1922’den 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’na...
9 Eylül 1922 ve 24 Temmuz 1923 tarihleri, yakın dönem Türkiye tarihi 

açısından, büyük bir önem taşır. 
Bu tarihlerin birincisi; yok olmanın eşiğine gelmiş olan Türk milletinin ve 

Batılı devletlerce parçalanıp yutulmak istenen Türkiye’nin, Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde başlattığı özgürlük ve bağımsızlık savaşı sonunda, fii-
len kurtulduğu tarihtir. 

İkinci tarih ise; bilek gücüyle, fiilen kazanılan bu zaferin sonunda 
Türkiye’nin; Lozan’da imzalanan uluslararası bir antlaşma ile hukuki alan-
da meşru varlığını, dünya devletlerine tanıttığı tarihtir. 

Bir anlamda bu bir yıllık dönem, Türkiye’nin hukuki varlığının tescil etti-
rilme uğraşılarının verildiği dönemdir, denilebilir. 

Lozan Antlaşması ile Osmanlı Hükümeti’nin, Batılı devlet temsilcile-
ri karşısında ezik, merhamet dilenen delegelerince imzalanan ve Türkler’e 
ölüm fermanının ilanı demek olan Sevr paçavrası parçalanmış; bir anlam-
da bu antlaşma, Türkler’e yeniden onurlu ve hür olarak yaşama imkânını 
yaratmıştır.

İki taraf arasında siyasi ilişkilerin yeniden kurulabilmesi için çabalar hız-
landırılmıştı. Ne var ki bu kritik evrede, Fransızlar ve İtalyanların kendileri-
ni terk etmesiyle İngiltere, Türkler karşısında tek başına taraf olarak kalmıştı. 

23 Eylül 1922’de Hariciye Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey aracılığıy-
la İstanbul’u, Doğu Trakya’yı ve Edirne’yi Türkiye’ye verme esasları üzerin-
de durulacak mütareke yapılması teklifi kabul edildi. 

3 Ekim’de, Marmara Denizi’nin küçük bir limanı olan Mudanya’da, ateş-
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kes görüşmelerine başlandı. Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ile Mudanya’daki 
konferansta Türk tarafını, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) temsil 
etmiştir. Karşı tarafta ise, İngiltere adına Sir Charles Harington, Fransa adı-
na General Charpy ve İtalya adına da General Mombelli yer almıştır. İsmet 
Paşa’nın hem konferans öncesinde hem de konferans sırasında Gazi Mustafa 
Kemal Paşa ile sıkı bir temas içinde bulunduğu ve Mustafa Kemal Paşa’nın, 
Misak-ı Millî ilkelerine uygun bazı konularda, İsmet Paşa’ya birtakım tali-
matlar verdiği bilinmektedir. İsmet Paşa’nın taviz vermez bir kişiliğe sahip 
oluşu, bazı iç siyasal çekişmelerin bile göze alınarak, Mustafa Kemal’in ter-
cih nedenini belirlemiştir. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Curzon’un, Paris’e giderek, orada diğer müt-
tefik dış işleri bakanları ile görüşmesi ve onların da İsmet Paşa’nın isteğini 
kabul etmeleri üzerine; konferansa devam edilmiş; 10 Ekim’de diğer konu-
ların da çözüme kavuşması üzerine, 11 Ekim’de mütareke, İsmet Paşa ile 
Müttefik Devletler adına, onların İstanbul’daki kumandanlarınca imzalan-
mıştır. Böylece, Misak-ı Millî’de değinilen Doğu Trakya toprakları, savaşma-
dan Türkiye’nin kontrolü altına girmiştir.

Türk milleti, yaklaşık dört yıl boyunca, sadece işgalci ordulara karşı de-
ğil, onların iş birlikçisi olan ve merhamet dileyerek, himayeye sığınarak var-
lığını devam ettirme çabası güden saray ve çevresine karşı da savaşmıştı. 
O saray ki Türk milletine önderlik eden Mustafa Kemal Paşa ve yakın silah 
ve dava arkadaşları hakkında idam fermanları çıkarmış, üzerlerine ordular 
göndermişti. 

Anadolu’nun İstanbul’a karşı tutumu, gerçek meşru gücün, Anadolu’nun 
bağrından çıkmış olan TBMM olduğu, dolayısıyla Türk milletini ilgilendire-
cek her türlü kararın, bu Meclis’te alınabileceği şeklinde oluşmuştur. 

Ankara Hükümeti’nin temsil etmediği diplomatik ortamlarda alınan ka-
rarlar, geçerli sayılmamıştır. Özellikle Fransa ve İtalya ile kurulan siyasal 
ilişkilerde ve yapılan anlaşmalarda; Batılı devletlerin siyasi ve askerî konu-
larda düştükleri ayrılıktan ve bölünmelerden yararlanılmıştır. 

Mudanya Mütarekesi görüşmeleri sırasında teati edilen notalarda, ba-
rış görüşmeleri için Lozan’da bir konferansın toplanmasına karar veril-
miş; buna göre, bir tarafa Türkiye, diğer tarafa İngiltere, Fransa, İtalya, 
Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılması kararlaştırıl-
mış. Türkiye’nin isteği ve ısrarı üzerine Sovyet Rusya, Ukrayna ve Gürcistan 
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da konferansa davet edilmişti. Amerika Birleşik Devleti ise, konferansta göz-
lemci bulundurmuş; Bulgaristan’ın Ege Denizi’nde bir mahreci bulunması 
işi görüşüldüğü zaman, bu devletin temsilcisi de görüşmelere katılmıştı.

Siyasi gelişmeler bu merkezde iken, Türk milletini iki başlı görüntüden 
kurtarmak ve Ankara Hükümeti’nin uluslararası alanda kabulü yönünde en 
büyük adımlardan birisi olarak, Ankara Hükümeti’nce, 1 Kasım 1922 tari-
hinde saltanat makamı, hilafet kurumundan ayrılarak kaldırılmıştır. Konu, 
yeni Türk Devleti’nin kuruluşu yönünde en büyük hukuki engelin de orta-
dan kaldırılması açısından pek anlamlıdır.

Lozan Konferansı (21 Kasım 1922-24 Temmuz 1923)

Konferans genel oturumuna 21 Kasım 1922’de başlanmıştır; görüşmeler 4 Şubat 
1923’te kesintiye uğramış, 23 Nisan 1923’te tekrar başlamış ve 24 Temmuz 1923’te 
imzalanmıştır. 

Konferansın bu iki evresinde de Türk milletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’ni; I. ve II. İnönü Savaşlarında kazandığı zaferlerle Türkler’in “makûs 
talihini” yenen, Sakarya’da ve Büyük Taarruz’da en ön cephelerde düşmana karşı 
üstün başarılar kazanarak savaşan, Mudanya Mütarekesi’nde de “onurlu” bir mü-
tareke koşullarını yaratabilen İsmet Paşa (İnönü) temsil etmiştir. 

Hariciye vekili ya da başvekil dururken, barış konferansına İsmet Paşa’nın git-
mesi, Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ve girişimleri ile mümkün olabilmiştir.

İsmet Paşa’nın başdelege olarak Türkiye’yi temsil ettiği Lozan Barış Konferansı’na 
Türkler, büyük fedakârlıklarla kazanılmış olan eşsiz bir zaferle gittiler. Başdelege 
İsmet Paşa’nın yanında delege olarak, Sıhhiye Vekili Rıza Nur ve eski Maliye Vekili 
Hasan (Saka) Bey bulunuyordu.

İsmet Paşa’nın iki kelime ile ifade ettiği genel gayeler, gerçekten de Türk dış po-
litikasının programını oluşturmuş, uygulama aşamalarında ise, üzerinde titizlikle 
durulmuştur. Altı maddeden oluşan Misak-ı Millî’nin ilk beş maddesi, Türkiye’nin 
toprak sorunlarını, Boğazlar, İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliğini ele alır. 
Toprak sorunlarıyla ilgili genel prensip, Wilson’un ortaya koyduğu milliyetler pren-
sibine uygunluk taşır ve halk referandumunu öngörür. 

Ama Lozan Barış Görüşmeleri’nde elde edilen başarıların niteliği açısından, al-
tıncı madde, özel bir önem taşır: “Millî ve iktisadi gelişmemizin gerçekleşebilmesi 
ve işlerimizin daha modern bir idarece tedvirinin sağlanabilmesi için, her devlet gibi 
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bizim de gelişmemizde, bağımsızlığa ve tam bir serbestliğe sahip olmamız, hayat ve 
bekamız için gereklidir. Bu sebeple siyasi, adli, mali ve diğer konularda gelişmemize 
engel olabilecek şartlara karşıyız. Boğazlarla ilgili meselelerimizin halli de bu ilkele-
re aykırı olmayacaktır.”

Bu maddedeki şu kavramlar, Millî Mücadele’nin genel siyasi, sosyal, ekonomik 
karakterini yeterince ortaya koymaktadır: Millî ve iktisadi gelişme, modern bir ida-
re, bağımsızlık ve tam bir serbestlik; siyasi, adli, mali ve diğer konularda gelişmeye 
engel olan şartlardan kurtulma… 

Bu kavramların genel ifadesi, Türk Kurtuluş Savaşı boyunca “istiklâl-i tam” 
deyişi ile belirtilmiştir. İşte, Lozan Barış Görüşmeleri boyunca, sonuçta dünyanın 
tescil etme durumunda kaldığı Yeni Türkiye’nin genç temsilcilerinin, özel bir ilgi, 
titizlik ve işarla elde etmeye çalıştığı şey “tam bağımsızlık” mücadelesi olmuştur. 
Dolayısıyla, Türk delegelerinin Lozan’da sergiledikleri tavır; halkı olan, haklılığı-
nı bileğinin gücüyle kazanmış, ödün vermeyen, üstelik de karşısındakilerin önünde 
merhamet dilemeyen insan tipine özgüydü. Böylece, “eşitlik” ilkesine titizlikle uyul-
muş oluyordu.

İşte İsmet Paşa, sözü edilen bu hususları dikkate alarak, konuşma ve tavırların-
dan siyasal, sosyal, ekonomik konulara özenle yaklaşmış ve Genç Türkiye’ye yakışan 
ve yaraşan yeni imajı pek güzel çizebilmiştir. İsmet Paşa: “Efendiler, çok ıstırap çek-
tik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” diyor 
ve müttefiklerle; “eşit haklara sahip devletler olarak konuşacağız, üstünlük kabul et-
miyoruz” mesajını veriyordu.

Türk tarafı, bu ısrarlı ve kararlı tutumunu, barış görüşmeleri süresince sürdür-
müştür. Bir ara kesintiye uğramasına karşın, arzulanan barış anlaşması, ortak met-
nin 24 Temmuz 1923’te imzalanmasıyla sağlanabilmiştir. 

Musul, Hatay ve Boğazlar sorununun sonradan çözümlenmesine karşın, Türkler, 
onurlu bir sonuca varabilmişlerdir. Adli, mali ve iktisadi sınırlandırmalar kaldırıl-
mış, işgal altındaki siyasal sınırlar içindeki yurt topraklarının hukuki yönden elde 
edilmesi sağlanmış; böylece yabancı devletler, Türkiye’yi yeni nitelikleriyle ve tam 
bağımsız hususlarıyla zorunlu olarak tanımak ve bunu da hukuki olarak tescil etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır.

Söz konusu anlaşma ile ilgili olarak, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın değerlendir-
mesi ise şu olmuştur: “Bu anlaşma, Türk milleti adına asırlardan beri hazırlanmış 
ve Sevr muahedenamesiyle ikmal edildiği zannedilmiş, büyük bir suikastın inhida-
mını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte emsali görülmemiş bir si-
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yasi zafer eseridir.”
Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Lozan Antlaşması, Genç Türkiye Devleti’nin, 

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin, hem Osmanlı Devleti’ne 
ve onun prensiplerine hem de Osmanlı Devleti ile iş birliği içine girmiş olan İtilaf 
Devletleri’ne karşı, hukuki olarak elde ettiği ve bunu da siyasal bir belge ile tescil et-
tirdiği bir anlaşmadır. 

Burada özel bir ilgi ve önemle üzerinde durulması gereken şey de: Türkiye’nin, 
bunu yaparken, Osmanlı Devleti’nin devlet felsefesi, devlet yapısı ve amaçlarından 
bütünüyle farklı, önemli bir değişimi gerçekleştirerek, uygar dünyanın, geçerli pren-
sipler olarak benimsemiş olduğu yeni değerleri kazandığıdır. Bu kazanılan özellikler; 
millî devlet, millî egemenlik, millî ülkü vb. değerlerdir.*

Kaynak:
*M. Vehbi Tanfer, TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Lozan Barış Antlaşması Maddeleri

1- Sınırlarla ilgili Maddeler:
a) Trakya’da Yunanistan ile olan sınır, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda belir-

lenen şekliyle kabul edildi.
b) Suriye sınırı, Ankara Antlaşması’nda belirlenen şekliyle kabul edildi.
c)Irak sınırının, Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmeler-

le belirlenmesi kararlaştırıldı. (Irak sınırı, daha sonra 1926’da yapılan Ankara 
Antlaşması’yla çizildi.)

2- Boğazlarla ilgili maddeler:
a) Barış zamanında savaş gemileri hariç bütün gemiler, Boğazlardan serbestçe 

geçebileceklerdi. Savaş zamanında ise Türkiye, Boğazlar üzerinde istediği gibi dav-
ranma hakkına sahip olacaktı.

b) Boğazların her iki tarafı askerden arındırılacaktı.
c) Boğazların yönetimi, başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu’na 

bırakılacaktı.
3- Adalar ile ilgili madde:
a) Bozcaada ve Gökçeada, Türkiye’ye verildi. Balkan Savaşları sonunda kaybedi-

len adalardan Türk sınırına yakın olanlar askersiz hâle getirildi.
4- Kapitülasyonlar ile ilgili madde:
a) Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
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5- Tazminat ile ilgili madde:
a) Yunanistan’ın, savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı vermesi kararlaştırıldı.
6- Ermeni Devleti ile ilgili madde:
a) Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması fikrinden vazgeçildi. Bölgenin 

Türk toprağı olduğu kabul edildi.*
Kaynak:
*www.etarih.net, Lozan Barış Antlaşması

TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Meclis’e sunduğu ünlü söyle-
vinde, Lozan Görüşmeleri ve sonrası dönemine ilişkin çok çarpıcı açıklama-
lar yapıyordu ve diyordu ki: 

“Lozan barış masasında söz konusu edilen sorunlar, yalnız üç dört yıllık yeni ev-
reye bağlı kalmıyordu. Yüzyıllık hesaplar görülüyordu. Bu denli eski, bu denli karı-
şık, bu denli bulaşık hesapların içinden çıkmak, elbette pek yalın ve kolay olmayacaktı.

Baylar, bilirsiniz ki Yeni Türk Devleti’nden önceki Osmanlı Devleti, ‘eski ant-
laşmalar’ adı altında birtakım kapitülasyonların tutsağı idi. Hristiyan halkın birçok 
ayrıcalıkları ve kayırılma hakları vardı. Osmanlı Devleti’nin, Osmanlı ülkesinde 
bulunan yabancıları yargılama hakkı yoktu; kendi uyruklarından aldığı vergi-
yi yabancılardan alması yasaktı; devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde 
bulunan topluluklara karşı önlemler alması yasak edilirdi.

Osmanlı Devleti’nin kendisini kuran temel öğenin, Türk ulusunun insanca ya-
şamasını sağlayacak yollara başvurması da yasak edilmişti. Ülkeyi bayındırlaştıra-
maz, demir yolu yaptıramaz; dahası, okul bile yaptırmakta özgür değildi. Bu 
gibi durumlarda yabancılar engel olurdu.

Osmanlı hükümdarı ve yakınları, parıltılı büyük gösterişler içinde yaşayabilmek 
için ülkenin ve ulusun bütün kaynaklarını kuruttuktan başka, ulusun her türlü ge-
lirini karşılık göstererek ve devletin onurunu, şerefini ayaklar altına alarak birçok 
borçlara girmişlerdi. O denli ki devlet, bu borçların faizlerini bile ödeyeme-
yecek duruma gelmiş, dünya gözünde batmış sayılmıştı.

Baylar, vârisi olduğumuz Osmanlı Devleti’nin, dünya gözünde hiçbir değeri, er-
demi ve onuru kalmamıştı. Uluslararası hakların dışında bırakılmış, sanki koruyu-
culuk ve güdüm altına alınmış gibi görülüyordu. (…)

(Lozan’da) İsteklerimiz açık ve doğal haklarımızdı. Bundan başka, haklarımızı 
korumak ve sağlamak için gücümüz de vardı; gücümüz de yeterdi. En büyük gücü-
müz, en güvenilir kaynağımız, ulusal egemenliğimizi elde etmiş, onu eylemli olarak 
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halkın eline vermiş ve halkın elinde tutabileceğimizi yine eylemli olarak tanıtlamış 
(ispat etmiş) olmamız idi.

İşte bu düşüncelerle, konferansın gidişini soğukkanlılıkla izliyor ve gösterdiği 
ters durumlara, gereğinden çok önem vermiyordum.”*

Kaynak:
*Mustafa Kemal Atatürk, NUTUK, 5. Bölüm

Cumhuriyet öncesi TBMM dönemi, zaten adı 
konulmamış bir Cumhuriyet’ti…

Osmanlı İmparatorluğu’nun devam ettiği süre içinde monarşik ve teokra-
tik esaslara göre yönetilen Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonunda gerçekleştirilen si-
yasi yapı değişiklikleri arasında Cumhuriyet idaresine de kavuşturuldu. Kurtuluş 
Savaşı süresinde Ankara’da kurulan hükümet sistemi, adı bakımından Cumhuriyet 
olmamakla beraber, fiilen bir Cumhuriyet’ti. Gerçekten de halkın seçtiği bir Meclis, 
yani yasama organı vardı. Ayrıca, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait ol-
duğu da ilan edilmişti. Bu bakımdan, Meclis başkanı dışında bir devlet başkanı bu-
lunmamakla birlikte, fiilî yönetim şekli cumhuriyetti. Devlete hâkim olan siyasi ikti-
darın kaynağının dinî ve ilahî niteliği kaldırılmış ve halka dayandırılmak suretiyle 
iktidarın kaynağı, laik bir esasa bağlanmıştı.*

Kaynak:
*MEYDAN LAROUSSE ANSİKLOPEDİSİ 1970, CUMHURİYET

Lozan’da barış antlaşması imzalanmıştı. Haberi alındığında, zamanın geldiğini 
düşündü. Not defterini çıkarıp, yeni bir Cumhuriyet’in ilk eskizlerini karalamaya 
başladı.

Sonra bir akşam, Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Bey’i, Çamkaya’ya çağır-
dı. Artık yanından hiç ayırmadığı ve sırrını paylaştığı not defterini başkalarına 
açabilirdi.

Hasan Rıza (Soyak) Bey anlatıyor:
“… Hemen kâğıtları okumaya başladım. Daha ilk satırlarında büyük bir heyeca-

na kapıldım. Bunlar, o zaman mevcut olan Anayasa’nın bazı maddelerini değiştirir 
nitelikteydi. Birinci maddeye ‘Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir.’ 
cümlesi eklenmişti.” (…)

Temize çekilen notları, Adalet Bakanı’na gönderdi, sonra da kendisine danışman-
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lık yapmak üzere kurduğu komisyona… (…)
Viyana’da yayımlanan “Neue Freie Presse” gazetesinin muhabiri Mösyö Lazar, 

uzun süredir, özel bir demeç koparabilmek için Gazi’nin peşindeydi. Sonunda iste-
diği randevuyu, 18 Eylül günü alabildi. Mustafa Kemal’e yeni rejimin adını ve baş-
kentini sorunca şu cevabı aldı:

“Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezidir.”
Bu yanıt, önce Mösyö Lazar’dan Türk gazetelerine yayıldı, sonra kulaktan kula-

ğa bütün Ankara’ya ve tabii hızla İstanbul’a… (…)
Muhaliflere….
Rauf Bey, Doktor Adnan, Refet Paşa, o sabah Haydarpaşa İstasyonu’nda, 

Ankara’dan İstanbul’a gelen Ali Fuat Paşa’yı karşılıyorlardı. Millî Mücadele’nin 
dört lideri, istasyondan doğruca Refet Paşa’nın Kalamış’taki köşküne gitti. O akşam 
sarayda, Halife Abdülmecid Efendi ile yemek yediler.

Aynı saatlerde Mustafa Kemal Paşa da bazı arkadaşlarını Çankaya Köşkü’ne 
yemeğe çağırdı. İsmet Paşa, Fethi Bey, Fuat Bulca, Ruşen Eşref, Kâzım Özalp, 
Kemalettin Sami ve Halit Paşa, sofrada yerlerini aldılar. (…) Az sonra Gazi, yıllar-
dır beklenen doğumun, kapıya dayandığını ilan etti.

“Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”*
Kaynak:
* “Yükselen Bir Deniz”, Can Dündar, İmge Kitabevi Yayınları, 2004

*Mustafa Kemal Atatürk, NUTUK, 6. Bölüm: 
(İki üç gündür yapılan tartışmalardan sonra 29 Ekim 1923 günü öğleden sonraki 

oturumda) Abdullah Azmi Efendi’nin: “Bu iş önemlidir, bu konu daha görüşül-
sün.” diye yükselen çıkışına karşın, görüşmenin yeterliliği kabul olundu. Ondan 
sonra önerinin tümü ve arkasından maddeleri birer birer okunarak kabul edildi.

Baylar, parti toplantısına son verildi ve hemen Meclis toplantısı açıldı. Saat öğ-
leden sonra altı idi. Tasarı, Anayasa Komisyonu’nca, yönetim gereği incelenerek, 
tutanağı hazırlanırken, Meclis başka işlerle uğraştı. En sonu, başkanlık katında bu-
lunan Başkan Vekili İsmet Bey (İsmet Eker), Meclis’e şu bilgiyi verdi: “Anayasa 
Komisyonu, Anayasa’nın değiştirilmesi ile ilgili tasarının ivedilikle ve hemen görü-
şülmesini öneriyor.” 

“Kabul” sesleri üzerine tutanak okundu. Önerildiği üzre, (ivedilikle) görü-
şüldü. Sonunda yasa, birçok milletvekilinin “Yaşasın Cumhuriyet” diye alkış-
lanan söylevleriyle kabul edildi. On beş dakika sonra da Türkiye Cumhuriyeti 
Başkanlığı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi, beni seçti.*
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Cumhuriyet ilan edilmesine ve Cumhurbaşkanlığına Gazi Mustafa Kemal 
seçilmesine rağmen, halifelik makamına dokunulmamış, Abdülmecid 
Efendi’nin, görevine devam kararı alınmıştı. Yakında hilafetin de kaldırıl-
masıyla, Cumhuriyet tam anlamıyla yerine oturacaktı…

Ama ortada ilginç yapısal bir zorluk vardı! Cumhuriyet idaresi Meclis’te 
tartışılırken bile birçok milletvekili, olayı hâlâ tam olarak kavrayamamış, 
özümseyememiş, saltanatın kaldırılmasını bir türlü kabullenememişti. 

Acaba padişah yerinde kalsa, o, güçlü bir Meşrutiyet idaresiyle kontrol 
edilemez miydi kabilinden tereddüt içinde bulunan, sayıları azımsanmaya-
cak bir grup vardı Meclis’te. Onlar bile cumhuriyet fikrinin, ülke için daha 
çok erken olduğu düşüncesini savunurken, kendi yörelerinde bulunan halka 
bunu nasıl anlatacak, ne şekilde savunacaklardı, kabullenemedikleri cum-
huriyet rejimini? Onlar da kararsızlık ve ikilem içindeydiler. 

Halka, diğer adıyla Anadolu köylüsüne gelince problem, milletvekilleri-
nin durumundan çok daha zor ve karışıktı. Çünkü halk dediğimiz Anadolu 
ve Rumeli insanı, yüzyıllardır Osmanlı padişahının halkı veya vatandaşı 
değil, tebaası, ümmetiydi. Âdeta padişahın müritleri desek pek de yanlış 
olmazdı. 

Onlar, piramidin en dibinde, tabanında yer alıyorlardı. Üzerlerinde ise 
katman katman; şeyhler, kadılar, beyler, ağalar, kaymakamlar, valiler, pa-
şalar, vezirler ve veziriazam gibi kaldırmakta zorlandıkları büyük bir yük 
vardı. 

Padişah ise, onlar için, bu sayılanların hiçbiri ile kıyaslanamaz bir ko-
numdaydı. O, hepsinden farklıydı. O bir kere halifeydi, kutsaldı; yanaşıla-
maz, yüzüne bakılamaz, dokunulamazdı. Padişah asla yanlış yapmaz, yap-
tığı düşünülemezdi bile. Sorun hep beceriksiz sadrazamlarda ve vezirlerde 
aranırdı. Evet, bu ümmet, yüzyıllardır böylesi bir ortamda yetişmiş, baskı-
lanmış,  atalarından öncelikle itaat ve sadakat duygusunu, biat geleneğini 
devralmıştı. 

Ama bunların yanında Anadolu’nun cefakâr insanı, Çanakkale 
Savaşlarından bu yana, Yunan’ı denize döken bir kahramanı da tanımış, onu 
ve onun silah arkadaşlarını bağrına basmıştı. Kemal Paşa, onlar için bir kur-
tarıcı, bir halk kahramanı olmuştu… Hepsinin gönlünde yer etmişti Kemal 
Paşa… 
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Peki, şimdi ne olacaktı? Yeni padişah o mu olacaktı yoksa? Cumhuriyet 
de neyin nesiydi ki! Belli ki akılları, bu yeni rejimi kavramakta oldukça 
zorlanacaktı. 

Doğrusu, cumhuriyeti, birileri ortaya çıkıp onlara enine boyuna anlatma-
lıydı. Asırlardır özgürlüğün ne anlama geldiğini bilmeyen, eğitim yüzü gör-
memiş, savaş çıktığında yaka paça toplanmış, çoğu zaman horlanmış, fakir-
liği yaşam tarzı bilmiş bu itaatkâr, masum insanlara, birileri çıkıp vatandaş 
olmanın, özgür bireyler olmanın, hürriyetin, demokrasinin ne anlama geldi-
ğini anlatmalıydı…

Ama bu oldukça zor olacaktı, biraz da zorla olacaktı… 
Artık sıra, devrimlere gelmişti…

Mustafa Kemal Paşa’nın gerçekleştirmek istediği devrimler, temelde tek bir esasa 
dayanıyordu. Türk milletini gerçekten hak ettiği yüksek, güçlü ve insanca yaşama 
düzeyine kavuşturmak. O, bunun için, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı şart gö-
rüyor, Türk milletinin bu yoldaki ilerlemesini engelleyen her kurum ve düşüncenin 
karşısında bulunuyordu. Bunun içindir ki yönetimde, hukukta, kültürde, sanatta ve 
günlük yaşamda Türk milletini Orta Çağ karanlığı içinde tutan ve ona ilkel bir top-
lum görüntüsü veren kurumları, hükümleri ve alışkanlıkları kaldırarak, yerlerine 
çağdaş medeniyetin akla ve ilme dayalı değerlerini oluşturmak istiyordu. 

Bu temel görüşlere dayanarak Mustafa Kemal, şu devrimleri gerçekleştirdi:
Hilafetin kaldırılması, eğitimin tek elden yönetimi, Şeriat 

Mahkemelerinin kaldırılması (1924), aşar vergisinin kaldırılması, tekke 
ve zaviyelerin kapatılması (1925), Kıyafet Kanunu (şapka giyilmesinin 
zorunlu kılınması), takvim ve saatte uluslararası esasların kabulü (1925), 
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü (1926), camilerde cuma hutbelerinin 
Türkçe olarak okunma kararı, uluslararası rakamların kabulü, Arap harf-
leri yerine Latin harflerinin kabulü, Millet Mekteplerinin açılması (1928), 
Kur’an, ezan ve kametin (namaz öncesi başlangıç duası) Türkçeleştirilmesi 
(1932), lakap ve unvanların kaldırılması ve bazı giysilerin yasaklanma-
sı, hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması (1935) ve en önemlisi, 
Medeni Kanun’un evlenme ile ilgili hükümleri ve Soyadı Kanunu (1934). 

TBMM, aynı kanuna dayanarak Mustafa Kemal’e, “Atatürk” soyadını 
vermiştir.*
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Kaynak:
*MEYDAN LAROUSSE ANSİKLOPEDİSİ 1970, ATATÜRK

Yukarıda sadece birer cümle ile belirtilmiş kanunlar; 1924 ile 1934 yılları 
arasında, yani 10 yılda derinlemesine yapılan araştırma ve incelemeler sonu-
cunda çıkartılmış, devrim niteliğinde kanunlardı. 

Türklerin geriye doğru yaklaşık 2.000-3.000 yıllık geçmişini birlikte masa-
ya yatırdık. Kültürel yapısını, yaşama bakış açısını, İslamiyetle olan sıkı bağ-
larını, komşularına ve Batı dünyasına bakışını, başarılarını, başarısızlıkları-
nı, duraklamasını ve çöküşünü birlikte analiz ettik. Osmanlı İmparatorluğu, 
yapı itibarıyla, nasıl derler, “nevi şahsına münhasır” bir toplumdu. Yönetimi 
dâhil tüm yaşam kuralları İslami değerler üzerine inşa edilmişti. Hünkâr 
Yavuz Sultan Selim’den itibaren, payitaht otoritesinin üzerine bir de tüm 
dünya Müslümanlarını kapsadığı düşünülen “halifelik” görevi yüklenmiş-
ti. Padişah zaten halkının gözünde yüce bir mevkideydi, halifelikle birlikte 
âdeta kutsanmış, dinî bir otoriteye de bürünmüştü. Yani şeriat kanunları, ül-
kenin vazgeçilmezi hâline gelmiş, uygulaması ise çağdan çağa, yöreden yö-
reye değişkenlik göstermeye başlamıştı. 

Geçmişe ait birçok örnekte gördüğümüz gibi, toplum yapısı, giderek tır-
manan bir şekilde âdeta din odaklı yoğrulmuş, çözülemez bir yumak hâline 
gelmişti. I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, katmerleşmiş bu yapıyı çözmeye yö-
nelik zorlu adımlar olarak tarihteki yerlerini almışlardı. 

Osmanlı Devleti’nin toplumsal açıdan doğal devamı olan TBMM 
Hükümeti ve sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti toplumu, gerçekte, sır-
tında Osmanlı’dan devraldığı aynı yükü taşıyordu. Gerçekçi düşünecek 
olursak, Genç Cumhuriyet’in yönetim kadrolarıyla, Misak-ı Millî sınırları 
içinde yaşayan halkların anlayışları, yukarıda saydığım nedenlerden dola-
yı çok farklıydı. 

Bu toplumu, sıradan bir eğitim ve öğretim seferberliğiyle, arzu edi-
len gelişmişlik düzeyine ulaştırmak neredeyse imkânsızdı veya yüzyıllar 
gerekliydi. 

İşte bu nedenle, belki de zorunlu olarak, yukarıda sayılanlar gibi devrim 
niteliğinde kanunlar çıkartılarak, toplumun yapısı değiştirilmeye, gelişmiş 
Batı medeniyeti düzeyine çıkartılmaya çalışıldı. 

Çıkartılan kanunların hepsi önemliydi ama şimdi gelin içlerinden, çok 
önemli olan bir ikisini inceleyelim:
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası)

TBMM tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun numarası ile kabul edil-
miş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekâleti’ne (Millî Eğitim 
Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimin temel kanunu kabul edilmiş ve daha sonra 
çıkarılan kanunlara esas teşkil etmiştir. Türkiye’de eğitim alanında reform yapabil-
mek; millîlik, laiklik, modernlik esaslarını uygulayabilmek için, eğitim kurum-
larının birleştirilmesine ihtiyaç duyulması sebebiyle hazırlanan kanun; ülkenin eği-
tim işlerinde çok başlılığın kaldırılmasını sağladı.

“Halifeliğin Kaldırılmasına Dair Kanun” ve “Şeriye ve Evkaf 
Vekâleti’nin Kaldırılması Hakkında Kanun”la aynı gün çıkarıldı. Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu, ayrıca tekke ve zaviyelerin kapatılması; dinsel olduğu düşünülen 
Arap harflerinin kaldırılıp, Harf Devrimi’nin yapılması gibi diğer bazı Atatürk 
Devrimleri’nin gerçekleşmesi için de altyapıyı oluşturmuştur.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden bir süre sonra “Türkiye’de sadece 
Müslüman vatandaşların olmadığı, Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının da 
dinsel gereksinmeleri ve vicdan özgürlüğü olduğu” düşünülerek; ilkokul progra-
mından Kur’an dersleri, ortaokul ve lise programından da din, Arapça ve 
Farsça dersleri çıkarılmıştır.

Başlangıçta, isteğe bağlı bir ders hâline getirilmiş olan din dersi; ortaokullarda 
1930’da, öğretmen okullarında 1931’de, şehir ilkokullarında 1933’te, köy ilkokul-
larında 1939’da tamamen müfredattan çıkarıldı. Tüm bu gelişmeler sonucu 1939-
1948 yılları arasında din derslerinin hiç yer almadığı bir örgün eğitim deneyimi 
yaşandı. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra misyoner ve azınlık okulları, 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetimine girmiş; dinsel ve siyasal amaçlı 
eğitim yasaklanmış; ders programlarına tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, Türkçe 
dersleri eklenmiştir. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü sonucu askerî idadiler, liseye çevril-
di. Ancak askerî okullar 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile yeniden Millî Savunma 
Bakanlığı’na bağlandılar. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1961 Anayasası’nın, “Devrim Kanunlarının 
Korunması” başlıklı 153. maddesi kapsamında, hükümleri Anayasa’ya aykırı ol-
duğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz olduğu bildirilen 8 kanundan birisi 
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olmuştur.
1982 Anayasası’nda ise “İnkılap Kanunlarının Korunması” başlıklı 174. mad-

de ile Anayasa’ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz olarak ifade 
edilen 8 kanundan birisidir.*

Kaynak:
*Vikipedi, Özgür Ansiklopedi
 
Erzurum Valiliği internet sitesinde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim 

Birliği Yasası) ile yapılan “Eğitimde Değişiklik” konusu şöyle betimleniyor:

Eğitimde Değişiklik

Toplum hayatında uyum sağlama, kişilik kazanma, iyi bir insan ve vatandaş 
olma, ancak iyi bir eğitim ile olur. Toplumsal bir ihtiyacın karşılanması olan eğitim, 
bir devlet görevidir. 

Ancak bu, Osmanlı’da sağlanamıyordu. Böylelikle halkın kültür düzeyi düşüyor-
du. Okuma yazma, birinin diğerlerine öğretmesi ile evlerde oluyordu. Toprakları çok 
olduğundan her yere aynı hizmet verilemiyordu. 

Eğitimdeki değişiklik, işte bunları kapsıyordu. Ortak bir eğitim sistemi olacak-
tı. Yani millî eğitim; bir insanın kabiliyet ve becerilerini, toplumun iyi değerle-
rini benimsetmek, milletin hepsine yapılan işlem ve uygulanan yollardır. İşte bu 
hedefe ulaşmak için Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924’te Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edildi. 

Buna göre; Türkiye’deki okullar ve eğitim kuruluşları, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
denetimine verildi. Medreseler kapandı, din adamı yetiştiren okullar açıldı, yabancı 
okullar yeniden yenilenerek, yabancı dilde eğitim öğretim yapan okullar hâline geti-
rildi. Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplu-
munun ihtiyaçlarına göre düzenlenmeye başladı. Temel eğitim kurumları, devletin 
açtığı okullarda parasız ve mecbur tutuldu. Buralar din, dil, cinsiyet, ırk gözetilme-
den herkese açıldı.

Din Kurumlarının Yeniden Düzenlenmesi Amacı ile Yapılan 
Değişiklikler

Osmanlı Devleti, temelinde dine dayanan bir rejim izliyordu. Oysaki Türkiye 
Cumhuriyeti, laiklik ilkesini benimsemişti. 
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Laiklik; dinsizlik ya da din düşmanlığı değildir. Dinin, siyaset ve devlet işlerin-
den ayrılması, her vatandaşın kendi vicdan hürriyetini sağlaması demektir. 

Bu amaçla din ile ilgili olan Şeriye ve Efkaf Vekâleti kaldırıldı. Birer tembel yata-
ğı olan tekkeler, batıl inançların tatmin yeri olan, mucize beklenen türbeler, za-
viyeler, 30 Kasım 1925 tarihli bir kanunla kapatıldı. 

Rum ve Ermeni patrikhaneleri korunmakla birlikte, kutsal günlerde sokakta yap-
tıkları ayinler, kilise içine sokuldu. 

Müslümanların da bu tür törenleri cami içine alındı. Türk tarihinin önemli kişi-
lerinin türbeleri, yeni bir düzenleme ile ziyarete açıldı. Din adamlarının, dinî kıya-
fetleriyle dolaşmaları yasak edildi. Üfürükçülük yasaklandı. 

Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin biçimi değiştirildi. Din adamlarını 
yetiştirmek amacı ile ilahiyat fakülteleri, daha sonra yüksek İslam enstitüle-
ri ve imam hatip okulları açıldı.*

Kaynak:
*Erzurum Valiliği İnternet Sitesi 

O dönemde çıkartılan en önemli kanunlardan birisi de “Türk Medeni 
Kanunu” olmuştur. Bu kanun şüphesiz, devrimin ana direklerinden birisidir. 

Günümüz Türkiye’si kadınlarının sorunları, 1926’da çıkartılan bu kanuna 
rağmen, yeterince çözülebilmiş değildir. Özellikle kadının erkek karşısında-
ki konumu, henüz adil ve eşit bir düzeye çekilememiştir. 

Kadın haklarının birçok konuda gasbedilişi, sille tokat kocaları veya ya-
kınları tarafından herkesin gözleri önünde aleni dövülmeleri, hunharca iş-
lenen kadın cinayetleri; erkek egemen kanunların geçerli olduğu ülkemizde 
ne yazık ki sıradan olaylar hâline gelmiştir. Kanunları düzenleyen iktidar-
lar, oy kaybı korkusu ve halk yardakçısı yaklaşımları nedeniyle, etkileyici ve 
caydırıcı cezalar üretememektedir. Bu konu medyada herkes tarafından ten-
kit edilmesine rağmen, maalesef dişe dokunur bir gelişme, günümüze değin 
oluşmamıştır. 

Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen, “Türk Medeni Kanunu”, Batı me-
deniyetinden alınmış ve Türk toplumuna monte edilmiş ölümsüz bir eserdir.

 
Erzurum Valiliği, bu konuyu da şöyle özetlemektedir:
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Türk Medeni Kanunu

Kişilerin hak ve borçları, ailenin kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, satın alma, sat-
ma, yaşama gibi medeni hukuk konularıdır. Türk Devlet ve hukukunun laikleşme-
si için yeni bir medeni kanuna ihtiyacı vardı. 

Bunun için Avrupa’da hazırlanan medeni kanunların en son çıkanı İsveç 
Medeni Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler sonucunda Türk Medeni Kanunu 
olarak kabul edildi. Bu kanun ile aile içinde kadın ile erkek arasında eşitlik sağlandı.

Türk Medeni Kanunu’nun Türk Halkına Kazandırdıkları
1- Türk ailesinin yeniden düzenlemesini yaparak, büyük aile yerine, eşit hakka 

sahip eşlerden oluşan çağdaş aile sistemini getirdi.
2- Türk vatandaşları, cins, ırk, din ve mezhep ayrılığı olmadan hak ve ödevler ba-

kımından eşit sayıldı.
3- Ceza Kanunu ile suçlu ve zanlıların mutlak cezalandırılmaları yerine, bir daha 

suç işlemesini önleyecek eğitme anlayışı getirildi. Cezaevlerinin, bir iş yeri ve eğitim 
kurumu hâline getirilmesi sağlandı.

4- Siyasi hak olarak önce kadınlarımıza, belediye meclisine seçme ve seçilme hak-
kı, daha sonra da milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

5- Tek kadın ile evlenme sistemi getirilerek; kadın, kocası yanında tek kadın, ko-
casının çocuklarının da öz annesi hâline getirildi.

Türk Kadınının Hakları
Türk toplumunda ailenin, içinde de kadının yeri çok önemlidir. Atatürk, kadının 

erkekle birlikte öğrenim yapması, kadının arka plandan, laik olduğu yere gelmesi-
ni, sosyal, kültürel, ekonomik hayatta onlarla birlikte görev almasını savunmuştur. 

Atatürk zamanında kadınlar aile kurma, eğitim yapma ve istediği mesleği seçme 
hak ve özgürlüğü kazanmışlardır. Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen 
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta kadın 
erkek eşitliği sağlanmıştır. Tüm bu yeniliklere rağmen, kadınların siyasal hakların-
dan söz edilemiyordu. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarının yerleşebilmesi 
için, kadınlara siyasi hakların verilebilmesi gerekiyordu. 

Kurtuluş Savaşı’nda görevini fazlasıyla yapmış olan kadınlar, ülke yönetimine 
de katılmalıydı. Medeni Kanun ile kazanılan haklardan sonra Türk kadınına, yö-
netimde de söz hakkı alabilmesini sağlayan siyasi haklar, 1930’dan itibaren veril-



İlhan Küçükbiçmen420

meye başlandı. Önce 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı daha sonra 
1933’te, muhtarlık seçimlerine katılma hakkı ve 1934’te yapılan Anayasa değişikliği 
ile Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. 
Böylece Türk kadını, modern Türk toplumunda layık olduğu yeri tam olarak aldı.*

Kaynak:
*Erzurum Valiliği İnternet Sitesi 

Söz, Medeni Kanun ve kadınlarımızdan açılmışken, “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” nedeniyle 8 Mart 2014’de Facebook sosyal paylaşım sitesin-
den, dostlarımla paylaştığım bir yazımı, sizle de paylaşmak istedim:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

İşin doğrusu, bir Anadolu erkeği olarak hangi yüzle kutluyoruz, bilemiyorum. 
Tarih boyunca sizleri kafesler ardına gizledik. Haremlere hapsettik sizleri...

Bize cariyeler, dört adede kadar hanımla evlenmeler caizken, size, bir erkek uygun 
görüldü. Bize cennette bile “huriler” vadedilirken, size, tersi bir ödül düşünülme-
mişti. Siz hamileliğinizde, adil davranıp, evlatlarınızın kabaca yarısını kız ise yarı-
sını erkek doğurdunuz. Biz ise, hamilelik döneminizin acılarına bile ortak olmayıp, 
doğacak olan çocuğumuzun “erkek” olması için ulu orta dua etmekten utanmadık. 

Bir de üstüne üstlük, dokuz aylık uzun dönemde acaba kadınsız ne yaparım kay-
gıları ile yaşadık.

Çoğunuz, çocukluğunu bile bizler gibi yaşayamadı. Anadolu’nun yer sofralarına 
hep dedeleriniz, babalarınız ve erkek kardeşleriniz kuruldu. Sizlere, servis yapmak 
düştü. Biz dilediğimiz gibi sokaklarımızda, caddelerimizde “efeler” gibi güle oyna-
ya dolaştık.

Size; örtünüp, kapanmadan, yanınızda ananız veya bir erkek kardeşiniz olmadan 
sokağa çıkmayı zindan ettik.

Biz erkekler, sizin hep “namus bekçiniz” olduk. Size, bizim “namus bekçi-
miz” olma hakkı ne verildi ne soruldu. 

Bize, kadınlarla gezmek tozmak, beraber olmak madalya gibiydi ama sizin bir 
genç delikanlıyla bile birlikte olmanız, bizim kanımıza dokunuyordu.

Erkek kardeşleriniz gibi bırakın sofraya oturmayı, “kız kısmısı okuyup ne 
olacak, evde anasına yardım etsin” zihniyetiyle, babanız tarafından okula bile 
gönderilmediniz. Siz, bizim gözümüzde hep “ev hanımı” oldunuz. Biz ise sizin gö-
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zünüzde hiç “ev erkeği” olmadık. Hatta bazılarımız, eve gelince, leğende ayaklarını 
bile size yıkatmaya utanmadı. Biz televizyonun karşısına kurulup oturmayı, orada 
horlamayı çok sevdik. Sizi, çocukların bakıcısı gibi evde bırakıp, akşamları kahveye 
gidip yârenlik etmeyi, meyhaneye gidip kadeh tokuşturmayı, erkekliğimizin şanın-
dan saydık. Sizin hiç meyhaneniz, kahvehaneniz olmadı.

Atasözlerimiz ve özdeyişlerimizde bile sizi, “eksik etek”,”elinin hamuruyla 
erkek işine karışma”, “kadın, erkeğin elinin kiridir” gibi horladık, aşağıladık.

Çoğunuzu birtakım bahanelerle tehdit etmemiz, “namus cinayeti” maskesi al-
tında sokak ortasında bıçaklayarak, kurşun yağmuruna tutarak öldürmemiz, artık 
günlük doğal olayların arasına girdi.

Bazı siyasi önderlerimiz bile, “kadının yeri evidir, çocuklarının yanıdır”, 
“kadın, erkeğin koruması altındadır”, “en az üç çocuk” türünden sizlere yön 
vermeyi görev bildiler.

Velhasıl, yediğimiz naneler daha saymakla bitmezken, çıkmış karşınıza, alay eder 
gibi “Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” diyoruz. Erkek egemen topluluğumuza 
soruyorum: Hangi yüzle?

Bizler sizi eşit insan, eşit bireyler olarak görmedik, öyle yetiştirildik. Umarım 
bizden sonraki nesiller, bizlerin hatalarını azaltırlar. Bu nedenle, resimdeki rahmetli 
anam başta olmak üzere, tüm kadınlardan özür diliyorum. 

“Gününüz kutlu olsun.”*
Kaynak:
*İlhan Küçükbiçmen, Facebook, 8 Mart 2014 

Harf Devrimi

Türklerde; önce Göktürk ve Uygur alfabesi, Müslümanlığın kabulünden son-
ra da Arap alfabesi kullanılmaya başlandı. Türk sanatçılar (hattatları), bu alfabe 
ile eşsiz sanat eserleri yaratmışlardır. Fakat alfabenin zorluğu nedeni ile okuma yaz-
ma bilen çok az idi. Ayrıca Arapça ve Farsça kelimelerin yapısı, Türkçeye uymadığı 
için, kendi dil bilgisi kurallarını da yanında getirmişti, böylece, Türkçe kelimelerin 
yazılmasında imla sorunu ortaya çıkmıştı. 

II. Meşrutiyet’ten itibaren Latin alfabesinin kullanılmasını tartışan aydınları-
mız vardı. 1928 yılında Atatürk önderliğinde Dil Encümeni kurularak, Türkçemize 
uygun harfleri arama çalışmaları başladı. 

Latin alfabesini örnek alan yeni Türk harfleri, 1 Kasım1928 tarih ve 1353 sayılı 
Kanun ile kabul edildi.
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Sağlık Alanında Yapılan Atılımlar

Kurtuluş Savaşı’ndan çıktığımız yıllarda, savaşta kaybettiğimiz insanlardan 
daha çoğunu, sağlık nedeniyle kaybediyorduk. Frengi, kızamık, kolera, verem gibi 
bulaşıcı hastalıklar, ülkemiz için bir afetti. 

Atatürk, daha Millet Meclisi açıldığı zaman, ilk günlerde sağlık işleriyle ilgilen-
meye başladı. Cumhuriyet’in ilanından sonra, barışın getirdiği ortamda sağlık işle-
rine daha çok para ayrıldı. Her ilde Numune Hastaneleri açıldı. Sıtma, verem, 
cüzzam, frengi ile ciddi mücadeleye girildi. Bunda çok başarı kazanıldı. Birçok 
doğumevi, dispanser, sanatoryum gibi kurumlar açıldı. 

1927’de, 13,5 milyon nüfuslu ülke bugün, sağlık sorunlarını arzu edilen düzeyde 
tam olarak çözemese de 75 milyonluk sağlam ve güçlü bir Türkiye olma yolunda 
oldukça mesafe aldı.

Sanat ve Kültür Alanında Yapılan Değişiklikler ve 
Yenilikler

Atatürk, sanatın medeni toplumdaki can alıcı önemini çok iyi fark etmiş, özellikle 
uygar Türkiye’nin yaratılmasında, sanatı ve sanata saygıyı baş şartlardan biri kabul 
etmiş; sanatı, medeniyet savaşında en etkin araç olarak değerlendirmiştir.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nı, Ankara Devlet Tiyatrosu’nu, Devlet 
Operası’nı, Filarmoni Orkestrası’nı kurmuştur. Resim, heykel ve görsel sa-
natların öteki dallarında Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran sanatçıların yetiştiği 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni açmıştır. “Kültür dediğimiz zaman, bir 
insan topluluğunun, devlet hayatında iktisat hayatında, fikir hayatında yapabileceği 
şeylerin sonucunu kastediyoruz ki medeniyet de bundan başka bir şey değildir.” 
diyen Ulu Önder Atatürk, kültürü, milletin temel kaynaklarından biri saymıştır. 

Bu nedenle; Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi gibi birçok yüksekokul ve fakülteler açmıştır.

Millî Ekonominin Kurulması

Bir toplum ya da ülkedeki üretim, dağıtım ve servetlerin tüketim durumu ile 
ilgili olguların tümüne “ekonomi” denir. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında 
ekonomi iyice bozulmuştu ve uzun süren savaşlar sonunda ülke bakımsız kalmış, 
halk yoksullaşmıştı. Sanayi gelişmemiş, yetersiz olan altyapı tesisleri, savaş nede-
niyle harap olmuştu. 
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Kapitülasyonlarla ticaret yolları ve limanlar, yabancıların eline düşmüş, yerli 
sanatlar teker teker ortadan kaldırılmıştı. Tarım, eski yöntemlerle yapılıyor geniş 
ve verimli topraklarımız ekilip biçilmiyordu. Tüm bunlar neticesinde Türk milletini 
ekonomik ve sosyal zorluklar bekliyordu. 

Çağdaş bir devletin temeli olarak ekonomi bilincinin temeli ve önemi, kalkınma 
mecburiyeti, Cumhuriyet döneminde ciddi olarak ele alındı. 17 Şubat 1923 yılında 
İzmir’de İzmir İktisat Kongresi toplandı. Ekonomik kalkınma, toplumun her ke-
siminin katılmasıyla gerçekleşti. Bu kongreye çiftçi, işçi, tüccar ve sanayiciler gibi 
birçok meslek grubu katıldı. Bunun sonucunda Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) 
kabul edildi. Bu anda göre: “Türk milleti, kan dökerek sahip olduğu millî bağım-
sızlık fikrinden hiçbir şekilde fedakârlık yapmayacaktır! Ekonomik kalkınmamız, bu 
bağımsızlık içerisinde sağlanacaktır. Siyasal bağımsızlık gibi, ekonomik bağımsızlık 
da esastır.” 

Türkiye’nin kalkınma hedefleri ve seçilecek yollar tartışıldı. Her yönden yok-
sullaşmış olan ülkeyi kalkındırmak için, bankacılık geliştirildi. Tarımın makineleş-
mesi, sanayinin geliştirilmesi, haberleşme ve ulaşımın ıslah edilmesi gerekiyordu. 
Yer altı zenginlikleri işletilmeye başlamış, enerji kaynakları kurulup açılmış, demir 
yolları, kara ve hava yolları açılmıştır. Bu arada özel sermayeye teşvik başlamış, 
büyük yatırımları da devlet üstlenmiştir. Sümerbank, Etibank kurulmuş, şe-
ker, çimento demir-çelik, cam, kâğıt fabrikaları açılarak, bu çalışmalar hızla 
sürdürülmüştür. 

Bu dönemde uygulanan ekonomi politikası ile kapitülasyonların yarattığı ekono-
mik esaret ortadan kaldırılmış, ekonomide karma ekonomi modeli uygulanarak he-
deflere büyük ölçüde yaklaşılmıştır.*

Kaynak:
*Erzurum Valiliği İnternet Sitesi 

Genç Cumhuriyet’imizin kuruluşunun ertesi yılında, savunma sanayi-
mizde atılan küçük ama ilginç, dev bir adım…

Türkiye’de ilk Türk uçağını yapan ve hayatını havacılık 
bilimine adamış insan; Vecihi Hürkuş 

İlk Türk uçağı ne zaman yapıldı? Kim yaptı? 
“İlk Türk uçağı ne zaman yapıldı?” Günümüzde hâlâ birçok kişinin, cevabını 
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tam olarak bilmediği bir sorudur bu. Konu hakkında biraz bilgisi olanların cevabı, 
genelde “1930’da” veya “1950’de” olur, yapıldığı yerin de Kayseri veya Etimesgut 
olduğu söylenir. 

Bu sorunun doğru cevabı 1924’tür, yapıldığı yer de Seydiköy Hava 
Meydanı’dır (Gaziemir-İzmir). Türkiye’de ilk Türk uçağını yapan kişi ise, haya-
tını havacılık bilimine adamış Vecihi Hürkuş’tur. 

Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir Seydiköy’de açılan Tayyareci Okulu’nda yeni 
havacıların eğitimlerine başlanmıştı. Savaşta çekilen yoklukların giderilmesi ama-
cıyla havacılığı millîleştirme düşüncesi doğmuştu. 1923 yılında, kahraman şehit pi-
lotlarımızdan Yüzbaşı Fazıl’ın komutanlığını yaptığı Kara ve Deniz Okulu’nda, 
Vecihi Hürkuş, uçuş öğretmenliğinden başka fen işleri ile de uğraşmaktaydı. I. 
Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda değişik marka ve modellerde Fransız, İtalyan, 
İngiliz ve Alman uçaklarında uçmuş, gerektiğinde tamirlerinde bulunmuş ve tecrü-
be uçuşları yapmıştı. 

Özellikle Kurtuluş Savaşı’nda çekilen malzeme sıkıntısı ve yokluklar onu, “ne-
den kendi uçağımız yok” diye düşündürmüştü. Yaratıcı kişiliğiyle, uçak tasa-
rımları yapmış, projelendirmiş ve girişimci ruhuyla da bu rüyasını hayata geçirerek 
ilk Türk uçağını yapmıştır. Vecihi, 14 Haziran 1923’te, henüz Cumhuriyet ilan edil-
meden, altıncı projesi olan Vecihi K-VI uçağının teknik çizimlerini tamamlamış ve 
uçak yapma projesini, Hava Kuvvetleri Müfettişi Muzaffer Bey’e sunmuştur. 
Proje tetkik ettirilmiş ve uçağın yapımına onay verilmiştir. Tasarım kriterleri olarak 
da üç nokta belirlenmiştir: Uçağın taşınma ve monte işlemlerinin en az zamanda, en 
az el işi ile yapılmasını mümkün kılmak; uçak, keşif maksadına göre hazırlanmakta 
olduğu hâlde, süratini de 200 kilometre üstüne çıkarmak ve tırmanma kabiliyetini 
yüksek tutmak; savunma silahlarının kolaylıkla kullanılması için görüş vasfını yük-
seltmek, bir avcı tayyaresi kadar yüksek manevra kabiliyeti temin etmek ve harekâtı 
kolaylaştırmak.

Kısıtlı bir bütçesi olan Vecihi K-VI Eğitim ve Keşif Uçağı Projesi, Türk havacı-
lığı için çok önemli bir adımdı. Tasarım için oluşturulan kriterleriyle bu proje, yıl-
larca süren savaşlardan yeni çıkmış, altyapısı neredeyse yok olmuş bir ülkede, dün-
ya havacılığına âdeta bir meydan okumaydı. Çünkü uçağın süratinin, o zamanın en 
üst seviyesinde olması, en kısa zamanda monte edilmesi, pilot görüş açısının çok iyi 
olması gibi kavramlar, günümüzde de bir uçağın sahip olması gereken en önemli ta-
sarım kriterleridir. 

Hürkuş, arkadaşları ile birlikte Halkapınar Tayyare Onarım Atölyesi’nde, uça-
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ğını yapmaya başlar. Motoru, Kurtuluş Savaşı’nda ele geçirilen Yunan uçakların-
dan alınmış, bakımı yapılarak uçağa uygun duruma getirilmiştir. Gövdesi, kanatla-
rı ve diğer tüm parçaları, Vecihi K-VI, Vecihi Hürkuş tarafından 1925 yılında Türk 
Hava Kurumu amblemi olarak çizilmiştir. Kanatlar, üzeri bez ile kaplanmış tahta 
iskelettendir. O zamanki teknolojiye göre bez gerilmesi ve sertleşmesi için “emayit” 
adı verilen bir tür cila kaplanmıştır. Bu uçak, yapısı bakımından o günün standart-
larındadır. En önemli noktalardan biri ise, uçakta yerli imalat parçalar kullanılma-
sıdır. Dünya havacılığı, teknik ve bilimsel açıdan henüz araştırma devresinde ve 
av uçaklarında da sürat 200-220 km iken Vecihi K-VI’nın süratinin 207 km olma-
sı öngörülmüştü. Benz marka, 6 silindirli, su soğutmalı, 200 bg bir motoru vardı. 
Uçağın tam yük kalkış ağırlığı ise 1270 kg olarak hesaplanmıştı. O tarihte yapılan 
benzerleri ile karşılaştırıldığında Vecihi K-VI’nın, üstün teknik özellikleri ile öne çı-
kan bir uçak olduğu ortadadır. Vecihi K-VI uçağı, on dört ayda bütün parçaları ta-
mamlanarak monte edilmiş ve uçar duruma getirilmiştir. Halkapınar’dan Seydiköy 
Hava Meydanı’na taşınmış, motor ve taksi (yürüme) testleri yapılarak uçabilir du-
ruma getirilmiştir. 

Vecihi Hürkuş, 28 Ocak 1925 Pazar günü saat 15.00’da, Vecihi K-VI’nın tecrü-
be uçuşunu, 15 dakika havada kalarak gerçekleştirmiş ve emniyetli bir şekilde yere 
inmiştir.*

Kaynak: 
*İsmail Yavuz Uçak Mekanik Öğretmeni, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayii AŞ, (TAI), TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Eylül 2012

Sizlere, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ait, ne yazık ki çalışmalarının bir 
bölümü başarısızlığa uğrayan, demir yolları gibi çok ilginç girişimlere imza-
sını atmış, özellikle Türk havacılığına gönül vermiş, sıra dışı bir insanımızı 
tanıtmak istiyorum... 

Millî Sanayimizin Bilinmeyen Girişimcisi;

Nuri Demirağ (1886-1957)

Nuri Demirağ, havacılık sanayisinin yanı sıra başka pek çok girişimiyle de ta-
rih sayfalarında yerini almış. Kendisi, Türkiye Cumhuriyeti demir yolları inşaatı-
nın ilk müteahhitlerinden ve Cumhuriyet devrinin ilk sayılı zenginlerinden. Kardeşi 
Abdurrahman Naci Demirağ ile yaptıkları demir yolları, Türkiye ekonomisinin can 
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damarı olmuş. Kazandığı tüm parasıyla ise, 1936 yılında havacılık sanayisinin te-
mellerini atmış Nuri Demirağ’dan, bugün bile Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük 
girişimcisi olarak söz ediliyor.

1886’da Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya gelir. Rüştiye mektebine devam 
eden Nuri’ye, başarılı ve örnek bir öğrenci olması nedeniyle, okulu bitirince aynı 
okulda vekil öğretmenlik teklif edilir. Böylece Nuri, iş hayatına atılmış olur. Ziraat 
Bankası’na memur alınacağını haber alan Mehmet Nuri, girdiği sınavda başarılı 
olunca Ziraat Bankası’nın önce Kangal şubesinde daha sonra da Koçgiri şubesinde 
çalışır. 

Sigara Kâğıdında “Türk Zaferi” 
Artık Maliye Bakanlığı’nın bir çalışanıdır. Çalışırken mesleki bilgisini de artır-

maya önem veren Nuri Bey, bir yandan da Maliye Yüksekokulu’ndaki gece dersle-
rine katılarak, yükseköğrenimini tamamlar. Bu dönemde İstanbul, işgal altındadır.

Memurluktan ayrılan Nuri Bey, ticarete atılmaya karar verir. Ancak bütün ser-
mayesi 56 sarı liradır. Bunu 252 lira kâğıt paraya çevirir ve sigara kâğıdı üreti-
mi işine yatırır. Kendisi sigarayı hiç sevmediği hâlde yabancılara sigara kâğıdı için 
ödenen paranın millî servete verdiği zararı önlemek niyetiyle, “Türk Zaferi” adı-
nı verdiği sigara kâğıdı üretimine başlar. Bu arada işgal sona ermiş, Cumhuriyet 
ilan edilmiştir.

Ülkeyi “Demir Ağlarla” Ördüler 
Bütün varlığını ülkesi için kullanmayı amaç edinen Nuri Demirağ’ın demir yolu 

yapımına başlaması da bu doğrultuda bir girişimdi. 1926’da Samsun-Sivas demir 
yolunun yapımını üstlenen Fransız şirketi Reji Jeneral işi bırakınca, demir yolunun, 
Türk müteahhitler, Türk işçiler tarafından yapılması kararlaştırılır. Bunu duyan 
Nuri Demirağ, hayatının fırsatını yakalamış olmanın heyecanıyla, o zamanki tapu 
dairesinde mühendislik yapan kardeşi Abdurrahman Naci’nin, işinden ayrılmasını 
ister ve iki kardeş, bu iş için kolları sıvar. 

İlk olarak yapılacak 7 km’lik kısım için ihaleye giren Nuri Bey, 210.000 lira gibi 
çok düşük bir fiyat vererek ihaleyi kazanır. İşin geri kalanını da yapmalarına karar 
verilmesiyle iki kardeş, Samsun-Sivas, Fevzipaşa-Diyarbakır, Afyon-Antalya, 
Sivas-Erzurum, Irmak-Filyos hatlarında 1012,50 km’lik demir yolu hattı inşaa-
tını tamamlar. 

Mustafa Kemal Atatürk, bu başarıları, iki kardeşe Demirağ soyadını vere-
rek ödüllendirir. Cumhuriyet’in bu ilk yıllarında Nuri Demirağ, artık Türkiye’nin 
ünlü inşaat müteahhidi ve en zengin birkaç kişisinden biridir. Demir yolu müteah-



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 427

hitliği dışında Bursa’da merinos, Karabük’te demir-çelik, İzmit’te selüloz, Sivas’ta 
çimento fabrikalarının ve İstanbul sebze meyve hali inşaatlarının müteahhitliğini de 
yapmıştır.

İstanbul Boğazı’na Köprü Hayali: Büyük inşaat projeleri, Nuri Demirağ’ı 
heyecanlandırmıştır. Bu heyecanla, İstanbul Boğazı’na köprü inşa etmeyi planlar. 
Yurt dışından uzmanlar getirerek incelemeler yaptırır. San Francisco’daki Golden 
Gate Köprüsü’yle aynı sistemde bir köprü yapılması için anlaşılır. Tüm hazırlıkla-
rı bitmiş olan köprü projesi, 1934’te, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e su-
nulur. Kendisinden onay alınsa da hükümetten onay alınamaması nedeniyle bütün 
çalışmalar boşa gider. 

Siyasete de Atılan Demirağ 
Köyleri Kalkındırma Planları: Nuri Demirağ, politikaya girmeye karar verir ve 

1945 yılının Temmuz ayında, bir muhalefet partisi kurar. Millî Kalkınma Partisi 
ile seçimlerde yeterince başarı gösteremeyince, 1954’teki seçimlerde Demokrat 
Parti’den adaylığını koyarak Sivas Milletvekili seçilir. Çölleşmeye karşı tedbirler, 
tarım ve hayvancılık, enerji, köprüler ve barajlar, limanlarla ilgili çalışmalar yapar. 

Nuri Demirağ’ın hayalinde, modern köyler vardır ve bu hayalini de gerçeğe 
dönüştürmek için yüklü miktarda para harcar. Bu modern köyleri kurmak için işe, 
memleketi Divriği’den başlar. Ancak bu projesi de çeşitli nedenlerle, diğer projeleri 
gibi hayata geçirilememiştir.* 

Kaynak:
* Özlem Ak İkinci Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 

dergisi, Ocak 2013

Demirağ’ın Uçakları 1936-1944 
Türkiye’nin en çok, uçak sanayisine ihtiyacı olduğuna karar verir. Atatürk’ün, 

“İstikbal göklerdedir, çünkü göklerini koruyamayan milletler, yarınların-
dan asla emin olamazlar.” sözlerini, kendine ilke edinir. Gözlerini göklere diken 
Nuri Bey, “göklerine hâkim olamayan milletlerin akıbeti felaket olacağına kat’iyyen 
kaniyim” düşüncesi ile harekete geçmiştir. Türk Hava Kurumu tarafından, uçak al-
mak için istenen para yardımına cevap olarak: “Mademki bir millet, tayyaresiz 
yaşayamaz, öyle ise ben, bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim.” diye-
rek işe atılır.

Yanına aldığı mühendis ve teknisyenle hızla çalışmaya başlar. Avrupa ve 
Amerika’da uzmanlarla birlikte yaptığı gezi ve incelemelerde, bütün laboratuvar-
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ları, imalat tezgâhlarını, son teknoloji ısı fırınlarını, presleri, imalat hangarlarını, 
plan proje salonlarını, büyük bir sabır ve azimle dört yıllık bir araştırmayla inceler. 

Sonunda şu karara varır: “Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp uçak yap-
mak, kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edi-
lenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh, kopya-
cılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu hâlde 
Avrupa ve Amerika’nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vü-
cuda getirilmelidir.” 

Nuri Demirağ, Atatürk’ün, uçak mühendisliği eğitimi alması için Fransa’ya 
gönderdiği Selahattin Reşit Alan’la birlikte, uçak fabrikası için hazırlıklara baş-
lamıştır. Türk Hava Kurumu’ndan 24 uçak ve 65 planör siparişi alır. 17 Eylül 
1936’da da fiilen teşebbüse geçilmiş ve bir Çekoslovak firması ile motorlar için an-
laşma yapılmıştır.

Beşiktaş’taki Hayrettin İskelesi’nde, bugün Deniz Müzesi olarak kullanılan bi-
nanın hemen arkasında, o zamana göre hayli modern bir bina yaptırılır. Binanın 
adı, Nuri Demirağ Beşiktaş Tayyare Atölyesi’dir. Programa göre burası, etüt 
(yani AR-GE) atölyesi olarak kullanılmıştır. Mühendis Selahattin Alan tarafın-
dan Nu.D-36 kod adı ile bir uçak tasarımı yapılmaya başlanır ve proje kısa zaman-
da tamamlanır.

Uçaklar, test uçuşları için Yeşilköy’e taşınır ve tecrübeleri, Kurtuluş Savaşı’nda 
pilotluk yapmış Basri Alev tarafından orada gerçekleştirilir. Beşiktaş’ın yetersiz ol-
duğu görülünce Nuri Demirağ, o tarihte dünyanın en gelişmiş havaalanlarından 
sayılan Amsterdam Havaalanı’nın bir benzerini planlatır. Planlanan bu havaalanı, 
Yeşilköy’deki tesislerin yakınına yapılır. Yanına da uçak fabrikası kurulur. Burası, 
şu anda kullanılmakta olan Atatürk Havalimanı’dır. 

Yeşilköy Nuri Demirağ Tayyare Fabrikası ve Gök Okulu, 17 Ağustos 
1941’de hizmete açılır. Nuri Demirağ ve ekibi, bir yandan, aldıkları siparişleri karşı-
lamak için tüm gayretleri ile çalışırken bir yandan da yepyeni bir model olan Nu.D-
38 uçağını geliştirir. Bu arada, Türk Hava Kurumu’nun sipariş verdiği 12 eğitim 
uçağı ve 65 planör tamamlanır. THK, planörleri kabul eder ve satın alır, fakat eğitim 
uçaklarını, teknik açıdan yetersiz bulur ve almayı kabul etmez.*

Kaynak:
*İsmail Yavuz, Uçak Mekanik Öğretmeni TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayi AŞ (TAI), Bilim ve Teknik dergisi Ocak 2013
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Cumhuriyet Dönemi Türk Matematikçilerinin 

Duayenlerinden, Prof. Dr. Kerim Erim (1894-1952)

Matematikçi Prof. Dr. Kerim Erim, 1 Şubat 1894’te İstanbul’da doğmuştur. 
Babası Mirliva Arif Paşa, babasının babası da Buharalı Molla Ahmed adında bir 
din adamıdır. Annesi Naciye Hanım’ın babası, Kazan’da “şeyhülmüderrisin” 
(yani müderrislerin, profesörlerin en yaşlısı, en önde geleni) namıyla tanınan Kerim 
Hazret’in oğlu Ferik Abdurrahman Paşa’dır. 

Tahsilinin orta kısmını Halep’te tamamladıktan sonra, İstanbul’da Mühendis 
Mektebi’ne (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) girdi, 1914’teki mezuniyeti-
nin ardından, matematik okumak üzere Berlin’e, sonra da Adolf Hurwitz yöneti-
minde, aynı alanda doktora yapmak üzere Erlangen’a gitmiştir. 

22 Ağustos 1919’da bitirdiği doktora tezinin başlığı “Über die Trägheitsformen 
eines Modulsystems” (Bir Modül Takımına Ait Atalet Formları) olup, kendi ismi de 
Abdulkerim aus Konstantinopel (İstanbullu Abdülkerim) diye kaydedilmiştir. 

Aynı yıl yurda dönüp önce Mühendis Mektebi’nde “muallim” olarak çalışıp, 
hesab-ı nazari (genel bir diferansiyel ve integral hesap dersi) ve tahlili hende-
se (analitik geometri) dersleri vermiştir. Bunlardan bilhassa birincisi, Türkiye’de, 
Cantor’un kümeler teorisinin anlatıldığı ilk ders olması yüzünden dikkat çekicidir. 
Kısa zaman sonra İstanbul Darülfünunu’nda (bugünkü İstanbul Üniversitesi) 
Müderris (profesör), İsviçreli Pedagoji Profesörü A. Malche’nin meşhur raporu-
na dayanarak 1933’te yapılan üniversite reformundan sonra da Matematik 
Profesörü, Matematik Enstitüsü Başkanı ve Fen Fakültesi Dekanı olmuştur. 

Kendisiyle pek de ilgisi olmayan manasız bir siyasi itişme yüzünden, birkaç 
gün sonra dekanlıktan istifa etmiştir. 1928’de Stockholm’de, 1932’de Delft’te, 
1936’da Zürich’te, 1946’da Paris’te, 1948’de de Londra’da yapılan mekanik 
kongrelerinde bildiriler sunmuş, bu kongrenin 1952’de İstanbul’da yapılmasını sağ-
lamış, aynı yıl geçirdiği kalp krizleri sonucunda, hemen bu kongrenin ertesinde, 28 
Aralık 1952’de vefat etmiştir. 

Orijinal çalışmalar yapmaktan ziyade, matematik sahasında öğretici, öncü ve 
idareci olarak büyük hizmetler vermiş olan Prof. Dr. Kerim Erim, aynı zamanda 
matematik ve kuramsal fiziğin geniş halk tabakaları arasında tanınması amacıyla, 
“vulgarisation” nevinden makaleler yazmıştır. Mühendis Mektebi Mecmuası’nda 
1930’da yayımlanan ve Stockholm dönüşü Berlin’de A. Einstein’la yaptığı 
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görüşmeyi hikâye eden makalesi, bugün bu yöndeki en tanınmış eseridir. 
Prof. Dr. Kerim Erim’in kızı Gülen Reusch’un kızı, dünyaca tanınmış piyanistimiz 
Gülsin Onay’dır.*,**

Kaynak: 
*Bahadır, O., Matematikte Bir Öncü: KERİM ERİM, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 

2006, Prof. Dr. Cem Teze-ODTÜ Matematik Bölümü
**Ali Doğanaksoy, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Aralık 2012

Bilimsel konularda yazılmış kitapları karıştırdığımızda, birçoğumuzun 
gözleri, içinde kendinden bir bilim insanı arar. Bu, insanın doğasında vardır. 

Bir nedenle yolunuz tam teşekküllü bir hastaneye düşerse; “Endokrin” 
bölümünün içinde “Behçet Hastalığı” yazan bir kısım göreceksiniz. İşte na-
dir de olsa aradığınızı bulmuşsunuz demektir. Şimdi, bu değerli doktoru-
muzu tanımanın tam zamanı… 

Cumhuriyet Dönemi Türk Akademisi’nin İlk Ord. 
Profesörü Hulusi Behçet (1889-1948)

Nitelikli bilim insanlarının sayıca çok az olduğu Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 
Türkiye’de yetişmiş Hulusi Behçet, dermatoloji (cilt hastalıkları) alanında dünyanın 
en büyük akademisyenlerinden biriydi. Kendi adıyla bilinen Behçet Hastalığı’nı 
ilk kez tanımlayan Hulusi Behçet’in, pek çok cilt hastalığının tanısında ve tedavisin-
de de önemli katkıları oldu.

Hulusi Behçet, 20 Şubat 1889’da İstanbul’da doğdu. Babasının işinden dolayı 
ortaöğrenimini Şam’da sürdüren Behçet, Latinceyi, Fransızca ve Almancayı çok iyi 
derecede öğrendi. O dönemde sivil tıp fakülteleri bulunmadığından, tıp eğitimine, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde başladı. 1910 yılında tıp fakültesini bitir-
diğinde 21 yaşındaydı. Mezun olduktan hemen sonra aynı fakültede asistan olarak 
çalışmaya devam eden Behçet, 1914 yılında dermatoloji ve zührevi hastalıklar uz-
manı oldu. 1918 yılına kadar çeşitli asker hastanelerinde dermatoloji uzmanı olarak 
çalışan Behçet, daha sonra, bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla Budapeşte’ye ve 
Berlin’e gitti. Orada ünlü dermatologlarla tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 

1919 yılında yurda dönen Behçet, bir süre serbest hekim olarak çalıştıktan son-
ra 1923 yılında Hasköy Zührevi Hastalıklar Hastanesi’ne Başhekim ola-
rak atandı. Kısa süre sonra Guraba Hastanesi Dermatoloji Kliniği’ne geçen Behçet, 
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1933 üniversite reformunda, İstanbul Üniversitesi Deri Hastalıkları ve Frengi 
Kliniği’ne Profesör olarak seçildi. Hulusi Behçet, Türk Akademisi’nde profesör 
unvanını alan ilk bilim insanıdır. 1939 yılında da kendisine “ordinaryüs” un-
vanı verildi. Kendi adıyla bilinen Behçet Hastalığı’nı ilk kez tanımlayan Hulusi 
Behçet’in, pek çok cilt hastalığının tanısında ve tedavisinde de önemli katkıları oldu. 

1937 yılında, Dermatologische Wochenschrift dergisinde bulgularını ya-
yımladı. Hastalığın nedeninin dişlerden kaynaklanan bir enfeksiyon olabileceğini 
ileri süren Behçet, bu konudaki düşüncelerini yine aynı dergide yayımladı. Daha 
sonra, farklı etkenlerin de hastalığa neden olabileceğini belirtmişti. Behçet’in 1938 
yılında hastalıkla ilgili daha detaylı bir yazı yayımlamasının üzerinden çok geçme-
den, başka ülkelerden de benzer belirtileri olan hastalarla ilgili çalışmalar yayım-
landı. Böylece dünya, yeni bir hastalığı, Doktor Hulusi Behçet sayesinde tanımaya 
başladı. Ancak bu pek de kolay olmadı. Göz hastalıkları uzmanları dışında, özellikle 
dermatologlar, bu bulguların, yeni bir hastalığa ait olmadığı konusunda ısrar edi-
yorlardı. Onlara göre bu bulgular, dermatomiyozit, eritema eksudativum multifor-
me ve pemfigus gibi hastalıklarda görülenlere benzer bulgulardı. Ancak dünyanın 
farklı bölgelerinde yayımlanan yeni vakalar, Hulusi Behçet’in haklı olduğunu ve bu 
bulguların, tanısı henüz bilinmeyen bir hastalığa ait olduğunu ortaya koyuyordu. 
Kuşkusuz bilim, bir tek insanın işi değil, olamaz da. 

Özellikle 1940’lı yıllardan itibaren tıp literatüründe Behçet Sendromu isimlen-
dirmesinin yapıldığını görüyoruz. İlk kez Danimarkalı Dr. Jensen, Behçet Sendromu 
ismini, hastalık için kullandı. Hulusi Behçet’in ölümünden bir yıl önce (1947) 
Cenevre’deki uluslararası bir kongrede, Zürih Tıp Fakültesi’nden Dr. Mischner, 
hastalığı, “Morbus Behçet” olarak isimlendirmeyi önerdi. O zamana kadar hastalık 
Behçet Sendromu, Trisemptoma Behçet gibi isimlerle biliniyordu. Günümüzde artık 
Behçet Hastalığı olarak biliniyor. 

Hulusi Behçet, döneminin en prestijli dermatoloji dergilerinden biri olan 
Dermatologische Wochenschrift ve ayrıca Medizinische Welt adlı dergilerin yazı 
kuruluna seçilmişti. Çalışma hayatı boyunca 196 makalesi yayımlanan Hulusi 
Behçet’in, bu çalışmalarından 53’ü, dönemin prestijli tıp dergilerinde yayımlandı. 

Ölümünden 27 yıl sonra, 1975 yılında, TÜBİTAK tarafından bilim ödülü 
ile onurlandırıldı. 1980 yılında, adına hatıra pulu basılan Hulusi Behçet, 
1982 yılında, Eczacıbaşı Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

Alman patolog Schwartz, onun için şunları söylemişti: “Hulusi Behçet, ülkesi 
dışında her yerde bilinen birisi. Onu Türkiye’de fazla göremezsiniz, çünkü çalış-
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malarını yurt dışında sunuyor.” Hulusi Behçet, dünyayı derinden sarsan ve uzun 
yıllar süren iki büyük savaşın yaşandığı bir dönemde, her türlü olumsuzluğu bir 
kenara bırakarak çalışmalarına odaklanmayı başarmış ve dünya tıp tarihine adını 
yazdırmıştır.*,** 

Kaynaklar:
* Jensen, T., “Sur les ulce´rations aphteuses de la muqueuse de la bouche”
**Doç. Dr. Abdurrahman Coşkun, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 10, 2010

Bizlere felsefeyi tanıtan, sevdiren ilk hocalarımızdan biri...

Cumhuriyet’in İlk Felsefecilerinden

Ord. Prof. Dr. Mustafa Şekip Tunç (1886-1958)

Değerli hocamız, Türkçe ile felsefe yapılabileceğini kanıtlayan ilk felsefecilerimiz-
dendir. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türkiye’de sosyal bilimler ve felsefenin 
kurumsallaşması için, ölene dek çok büyük çaba göstermiştir. Ülkemizde “çağdaş 
psikolojinin” kurucusudur. Türk Felsefe Derneği’nin ilk başkanıdır. Her şeyden 
önce de çağdaş eğitimden yana bir eğiticidir. 

M.Ş. Tunç’un öğrencisi olan, Cumhuriyet’in ilk Millî Eğitim Bakanlarından 
Hasan Âli Yücel: “Türk tarihinde aydınlanma, tam anlamıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla yaşanmıştır.” der. Bu dönem; Atatürk’ün, 
devrimleri gerçekleştirirken dönemin aydınlarıyla, bilim adamlarıyla, siyasetçileriy-
le, uzmanlarıyla görüşerek edindiği geniş bilgilerle birtakım kararlar aldığı, önemli 
bir tarih sürecidir. Aydınların etkisinin damgasını vurduğu bu dönemde Ord. Prof. 
Tunç da önemli sorumluluklar yüklenir. O idealisttir ama “kaderci” değildir. Ünlü 
felsefecilerden Bergson gibi Şekip Tunç da evrimin gerçekliğini kabul ederek onu, 
belgelenmiş ve kanıtlanmış bir teori olarak görür ve onun mekanik bir tarzda geliş-
meyip, yaratıcı olduğunu varsayar. 

Bilimi şöyle tanımlar: “Bilim, dogmalara dayalı olmamalıdır. Hiçbir bilginin te-
meli araştırılmadan, ortaya bilim adı altında birtakım safsatalar yerleştirilmektedir. 
Bunu yapanlarsa ne yazık ki darülfünunda (üniversitede) yetişmiş kimselerdir ki 
asıl tehlike buradadır (Dergâh,1929).” Öğretim Birliği Yasası ve Karma Eğitim için 
de: “İlimde cinsiyet ayrımı olmaz. Kadın için ayrı ilim, erkek için ayrı ilim 
olmaz.” (Millî Mecmua, 1924) diyecektir.

İsviçre’de J.J. Rousseau Pedagoji Enstitüsü’nü bitiren ve Cenevre 
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Üniversitesi’nden psikoloji sertifikası alan M.Ş. Tunç; Türkiye’de 1933’te kurulan 
yeni bir üniversitede ordinaryüs profesörlüğe yükselmiş ve Türk toplumunda geç 
kazanılmış, değeri geç anlaşılmış ama Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam temellere 
oturmasını sağlamış bilim dalları, felsefe ve psikolojiye emekleri geçmiş bir felsefeci-
miz olarak, Cumhuriyet kuşağımızı yetiştirmiştir.*

Kaynak:
*Tansu Bele, 24Ocak 2015 tarihli AYDINLIK gazetesi

Yazdığı roman ve hikâyeler, günümüzde filmlere senaryo olmuş, 
Cumhuriyet döneminin iki ünlü edebiyatçısı…

Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)

Cumhuriyet dönemi edebiyatında önemli bir yeri olan Çalıkuşu, Yeşil Gece 
ve Anadolu Notları gibi eserlere imza atmış roman, öykü ve oyun yazarımızdır.

Müfettişlik görevi ile Anadolu’da gezdiği için, Anadolu insanını yakinen tanı-
mıştır. Eserlerinde, Anadolu’daki yaşamı ve toplumsal sorunları ele almış, insanı, 
insan-çevre ilişkisi içinde yansıtmıştır. 

Eserleri:
Gizli El (1922), Çalıkuşu (1922), Damga (1924), Dudaktan Kalbe (1925), Akşam 

Güneşi (1926),
Bir Kadın, Düşmanı (1927), Yeşil Gece (1928), Acımak (1928), Yaprak Dökümü 

(1930),
Kızılcık Dalları (1932), Gökyüzü (1935), Eski Hastalık (1938), Ateş Gecesi 

(1942), Değirmen (1944),
Miskinler Tekkesi (1946), Harabelerin Çiçeği (1953), Kavak Yelleri (1961), Son 

Sığınak (1961)
Kan Davası (1961)

Ve…

Peyami Safa (1899-1961)

Türk hikâye ve romancısıdır. Server Bedi takma ismini de kullanan yazar, ro-
manlarının yanı sıra, fikrî eserleri, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliği ile de 
tanınır.
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Eserleri: Gençliğimiz (1922), Şimşek (1923), Sözde Kızlar (1923), Mahşer 
(1924),

Bir Akşamdı (1924), Sürgünlerin Gölgesinde (1924), Canan (1925), 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930), Fatih Harbiye (1931), Attilâ (1931)

Tepkiler ve yeni devrimler

1929’da ABD’de artan ekonomik bunalım, Avrupa ve Türkiye’ye sıçradı. Şartlar 
ağırlaşınca da CHP’de devletçiliğe karşı ve serbest ekonomiden yana olanlar, 
Mustafa Kemal’in arkadaşı Fethi Bey’in (Okyar) liderliğinde, 1930’da Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nı (partisini) kurdular. Bu parti, Mustafa Kemal ve cum-
huriyet karşıtları, hilafet yanlıları için bulunmaz bir fırsat olmuştu. Partinin eko-
nomi politikaları bir yana bırakılarak, yapılan yeniliklere karşı harekete geçildi. 
Huzursuzluk ülke çapına yayılınca, kurucu üyeler aynı yıl, partilerini kapatma ka-
rarı verdiler. 

Bu olay, partiye sığınmış olan gerici, hilafet yanlılarını kışkırttı ve bunların bir 
bölümü, Derviş Mehmed adında bir tarikat liderinin peşine takılıp ayaklanarak, 
Menemen’de isyan çıkarttılar. Bu isyanda, ele geçirdikleri Asteğmen Kubilay’ı 
şehit ettiler. Sonunda isyan bastırıldı ve elebaşılar cezalandırıldı.

Bu olumsuz olayı, 1934 yılında iki olumlu olay takip etti. İlki, çıkartılan kanunla, 
kadınlara milletvekili seçmek ve seçilmek hakkı ve kadının erkek ile tam eşitliği hakkı 
sağlandı. İkincisi ise Soyadı Kanunu oldu. Bu kanunla ilk soyadı, TBMM tarafın-
dan Gazi Mustafa Kemal’e verildi: “ATATÜRK”.

Barışçı yollarla, 1938 yılında Hatay Türk Devleti kurularak, Misak-ı Millî’nin 
öngördüğü sınırların son halkası tamamlanmış oldu. Bu devlet, bir yıl sonra da ya-
pılan referandum sonucunda Türkiye’ye katıldı.

Ömrünü Türk toplumuna adayan, Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa edip kuran 
Mustafa Kemal ATATÜRK, ülke geleceğini gençlere emanet edip, 10 kasım 1938’de, 
sonsuzluğa uğurlandı.*

Kaynak: 
*MEYDAN LAROUSSE ANSİKLOPEDİSİ 1970, TÜRKİYE

Atatürk’ten sonraki Türkiye 

1939 yılında başlayan II. Dünya Savaşı, 1945 yılına kadar sürdü. Neredeyse 
tüm dünya, ırkçı, Almanya Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi Lideri Adolf 
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Hitler’in yaktığı ateşle, âdeta yangın yerine döndü. I. Dünya Savaşı’nda 
olduğu gibi, Alman ordularının Polonya’ya saldırısıyla başlayan bu savaş 
da ülkeleri iki kutupta topladı. Bir tarafta Almanya, Mussolini’nin İtalya 
ve Japonya gibi ülkeler, diğer tarafta ise ağırlıklı olarak Fransa, İngiltere, 
Polonya, Rusya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve ABD yer al-
dılar. Bunların dışında irili ufaklı Kuzey Afrika’dan, Okyanusya ve Asya’dan 
da birçok ülke savaşa katıldı. 

Savaşta İngiltere, Fransa (daha sonra ABD), Batı demokrasisi ülküsünü; 
Almanya, İtalya ve Japonya nasyonal sosyalist ve faşizm ülküsünü, SSCB 
(yani Rusya) komünizm doktrinini savunuyordu. Bu üç sistemin, birbi-
rinden ayrı yöntemleri olmasına rağmen, birleştikleri tek ortak noktaları 
sömürgecilikti. 

Savaşın toplam bilançosu çok ağır oldu. Milyonlarca insan hayatını kay-
bederken, çok fazlası yaralanıp sakat kaldı. Ülkeler yakılıp yıkıldı. Ama özel-
likle İngiliz Başbakanı Churchill tarafından, ısrarla bu cehennemin içine çe-
kilmek istense de Genç Türkiye Cumhuriyeti, aç ve sefalet içinde kalmak pa-
hasına, barışçı siyasetini koruyarak, savaşa girmedi. Sadece savaşın bitimine 
aylar kala, göstermelik olarak faşist devletlere karşı, Batı devletlerinin safın-
da yer aldı (1945). Bu siyasette en büyük pay ise, zamanın Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’ye aitti.

II. Dünya Savaşı’na girmeyen Türkiye, Atatürk döneminde başlatılan kal-
kınma programını, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı ve Refik Saydam’ın 
Başbakanlığı döneminde, savaşın oluşturduğu zor şartlarda bile, ağır da 
olsa sürdürmeye gayret ediyordu. Eğitimin geliştirilmesi, ülkenin geleceği 
açısından son derece önemliydi. İşte 1940 yılında, bu konuda çok ilginç bir 
projeye imza atıldı… Ama!..

Köy Enstitüleri
Köy enstitülerinin kaldırılması kararıyla, bana göre Türkiye Cumhuriyeti 

tarihinde, eşi emsali görülmemiş bir “eğitim katliamı”na acımasızca imza 
atılmıştır. Aşağıda özelliklerini ve kaldırılma nedenlerini okuyacağınız köy 
enstitüleri, şayet kaldırılmayıp, tüm ülke sathına yaydırılıp, sayıları çoğaltı-
larak günümüze gelseydi, sizce ülkemiz, eğitim düzeyi ve gelişmişlik açısın-
dan acaba nerelerde olurdu? Hiç düşündünüz mü bu inanılmaz kaybı?



İlhan Küçükbiçmen436

Köy enstitüleri 75 yaşında
17 Nisan 1940’ta kurulmuş olan köy enstitülerinin üreten, özgür insanları, ge-

nel bilgi, öğretmenlik, kültür derslerinin yanı sıra tarım ve iş dersi de veriyordu. 
Öğretmen ve öğrenci emeğiyle tarla tarımı, sebzecilik, meyvecilik, hayvancılık yapı-
lırdı. Yetişen öğrenciler, gittikleri yerlerde köylüye önderlik etti. 

Millî Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un çabalarıyla, köylerden ilko-
kul mezunu zeki çocukların, yatılı olarak beş yıl süreyle bu okullarda yetiştirildik-
ten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kuru-
lan ve tamamen Türkiye’ye özgü olan bu eğitim projesini, dönemin Millî Eğitim 
Bakanı Hasan Âli Yücel yönetti. II. Dünya Savaşı yıllarının zor koşulları al-
tında, 1944’e değin köy enstitülerinin sayısı yirmiye ulaştı. Tarım işlerine elveriş-
li geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen yakınlarında köy enstitüleri 
açıldı. Öğretmenler, köylülere hem örgün eğitim verdi, temel bilgileri kazandırdı 
hem de modern ve ilmî tarım tekniklerini öğretti. Örneğin; kızlar biçki-dikiş, doku-
ma-örgü, zirai sanatlar, erkekler de marangozluk, demircilik, yapıcılık kollarından 
birini seçerek, okullarını bitirinceye değin, iş derslerinde seçtikleri alanda ustalaşır-
lardı. Ayrıca, halk sağlığının temel elemanı olan köy sağlık memurları yetiştirilir-
di. Ustalaşan öğrenciler, köy enstitüsündeki bütün yapıları kendileri yapar, tarım 
ürünleri, sebze ve meyve yetiştirir, inek, at, koyun, keçi, tavuk, arı besler, bunların 
hem yetiştirme ve bakımını öğrenir hem de güçlerinden ve ürünlerinden yararlanır-
lardı. Toplam 10 yılda 21.000 mezun verildi, bunun 17.000’i öğretmendir. 

Aynı yıllarda, Millî Eğitim’de ilköğretim seferberliği de başlatılmıştı. Buna ek 
olarak, köy enstitüsünün derslik inşası, etrafındaki bahçesinin hazırlanma işine köy-
lülerin de katılması, onları rahatsız etmiş, bir de köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin 
üretim rehberliği yapacak olmaları da toprak ağalarını rahatsız etmişti. Bir de bun-
lara ek olarak, ABD’den Türkiye’ye 1947 yılında Günaltay Hükümeti’nin istemi 
üzerine gelen James Baker başkanlığındaki heyetin, yaptığı incelemeler sonucunda 
hazırladığı raporda; meslek okullarına ağırlık verilmesi, köy enstitülerinden vazge-
çilmesi isteniyordu.

Köy enstitüsü uygulaması, Hasan Âli Yücel’in, 1946’da Millî Eğitim 
Bakanlığı’ndan ayrılmasına kadar devam etti. Yücel’den sonra yerine Millî Eğitim 
Bakanı olan Reşat Şemsettin Sirer zamanında, Meclis’te bulunan muhalif millet-
vekillerinin yoğun baskılarına dayanılamayarak çıkartılan bir kanunla, köy enstitü-
leri, köy öğretmen okullarına dönüştürüldü. 

Geleceğimize ışık tutacak olan bu pratik ilim yuvaları, daha sonra da Demokrat 
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Parti döneminde, 27 Ocak 1954’te “komünist yetiştirildiği” iddiasıyla 
kapatılmışlardı.

Fakir Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu, Talip Apaydın, Mahmut Makal, Pakize 
Türkoğlu, Birsen Başaran, Ali Dündar ve Dursun Akçam gibi önde gelen yazarlar 
ve düşünürler, bu okullarda yetişmişti.

O enstitülerde öğretim gören bugünün aydınları, şöyle diyorlar:
Samsun Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü mezunu Ahmet Usta: “Köy enstitüleri, 

çağdaş düşünen, üreten, özgürlükten ve bilimden yana, toplumu geliştirecek bir in-
san yetiştiriyordu. Aslında köy enstitüleri bir devrimdi. Enstitülerle kalkınma, ay-
dınlanma, köyden başlatılmıştı. Enstitüler, yeni kurulmuş Cumhuriyet’in nitelikle-
rini özümseyen insanlar yetiştiriyordu. Bu devrim başarıya ulaşmış olsaydı bugün-
kü dinci, bağnaz zihniyet olmazdı.” dedi. 

“Enstitüleri kapattılar ama o ruhu yok edemediler.” diyen Usta: “Bir bakıyorsu-
nuz Gezi’de, bir bakıyorsunuz derelerine, doğasına sahip çıkan bir köyde ortaya çı-
kıyor. Köy enstitüleri kapandı ama köy enstitüsü ruhu ölmedi, yok olmadı. Bu ruh, 
bilimin ışığında devrim ruhudur, özgürleşme ruhudur. Köy enstitülerinin devrim 
ruhu, yaşamaya devam edecek ve asla yok olmayacaktır.” diye konuştu.

Samsun Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü mezunu Hüsamettin Çıtır: “Köy ens-
titüleri; üreten, düşünen, sorgulayan, eleştiren insan yetiştirmeyi hedeflemişti. Bu 
durum, ağaları ve iktidarları korkuttu. Köy enstitülerine, dine karşı, komünist yuva-
ları olarak iftira attılar. Ben enstitü mezunu olarak üç defa Kur’an-ı Kerim’i hatmet-
tim, on iki yaşımda camide müezzinlik yaptım. Köy enstitüsünde okuyan hiç kimse, 
dine karşı değildi.” dedi.

Kepirtepe Köy Enstitüsü’nden 1944 yılında mezun olan Nedim Menekşe: “Köy 
enstitülerini kapatan, cumhuriyete karşı zihniyettir. O zihniyet, bugün iktidarda-
dır.” diye başladı söze. AKP’nin “Yeni Türkiye” söylemine karşı çıkan Menekşe, 
“Yeni Türkiye diye bir şey yok, Atatürk’ün Türkiye’si duruyor. Yeni Türkiye dedik-
leri; Atatürk’ün, cumhuriyet kazanımlarının, laikliğin, hukuk devletinin olmadığı 
bir Türkiye’dir.” dedi.*,**

Kaynaklar:
* 17 Nisan 2015 tarihli AYDINLIK gazetesindeki Özlem Konur Usta’nın hazır-

ladığı Mehmet Sazak’ın makalesi
** 18 Nisan 2015 tarihli CUMHURİYET gazetesindeki Mehmet Menekşe’nin 

makalesi
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İşte her şeyi tüm açıklığıyla gördük. Meslek okullarına ağırlık verilmesi 
fikrini sonuna kadar destekliyorum. Bugün bile çok büyük ihtiyaç var ama 
bu proje uygulanacak diye neden köy enstitülerinin kapatılmasına karar ve-
rildiğine hâlâ bir anlam veremiyorum. Her iki proje birlikte yürütülemez 
miydi acaba? 

Köy enstitülerinde yetiştirilen öğrencilerin ne gibi yetiler kazandıkları or-
tadadır. Kabaca bir hesap yaparsak; o gün sayısı yirmiye ulaşan enstitülerin, 
75 yılda bugün ulaşacağı sayı ne olabilirdi dersiniz? Her yıl aynı miktarda 
artsaydı bile, 20X75=1500 okul ederdi. Ama ben, günümüzde rakamın en az 
15.000 olacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Kırsal kesimimiz, tarı-
mımız, hayvancılığımız ve el sanatlarımız ile ilgili büyük bir gelişim potan-
siyelimizi heba ettiğimizi düşünmekteyim... 

Size şimdi “çuvaldız” vermeyeceğim, ama siz isteyeceksiniz. Adım gibi 
eminim…

Türkiye, savaş dışı kalmakla beraber, savaşın meydana getirdiği iktisadi 
ve manevi bunalımların etkisi altında kalmıştı. Her kesimdeki halk, tek parti 
yönetiminin son bulması isteğindeydi. Refah getirecek çağdaş bir hükümet 
sistemi bekleniyordu. Başlarında Celâl Bayar’ın bulunduğu bazı milletve-
killeri, CHP’den ayrılarak, 1946 yılında Demokrat Parti’yi kurdular. 1950 
yılında yapılan seçimleri kazanan Demokrat Parti’den Başbakanlığa Adnan 
Menderes, Cumhurbaşkanlığına ise Celâl Bayar seçildiler. 

Demokrat Parti iktidar dönemi, kendisinden önceki CHP dönemi gibi siya-
si çalkantılarla, demokrasi sancılarıyla geçti. Öğrenci olayları ve Anayasa ih-
lali gerekçeleriyle, 1960 yılında gerçekleştirilen bir askerî darbe ile Demokrat 
Parti, iktidardan alındı ve yöneticileri, Yassıada Mahkemesi’nde yargılana-
rak suçlu bulundular. Sonunda, 1961 yılında, Başbakan Adnan Menderes, 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Refik Koraltan, idam 
edildiler. 

Bu hazin trajedi, ne yazık ki Cumhuriyet tarihimizin utanç verici sayfaları 
arasında yerini aldı.

Yeri gelmişken, biraz da kendimden…
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1960’lı yıllara ait bazı anılarım ve askerlik yaşamımdan…

1960 yılında İstanbul Karagümrük Ortaokulu’nda okuyordum. Askerlerin 
yönetime el koyduğu haberini, 13 yaşımda öğrenmiştim. Benim için sıradan 
bir haberdi. Çünkü çocuk yaştaydım. Yıllar geçtikçe olayı çözmeye başladım. 

1963 yılında İzmir’de bulunan Askerî Hava Lisesi sınavını kazanıp, kol-
tuğumun altına sıkıştırdığım valizle okulun yolunu tuttum. İlk ve ortaokul-
daki bilgi eksikliğimi, lise yıllarımda, bazı çalışkan arkadaşlarımın da deste-
ğiyle, çok çalışarak kapatmaya çalıştım. Sınıfta kalmadan geçtiğime göre…

1966’da liseden mezun olunca, Hava Harp Okulu’na geçtim ve o za-
man iki yıl olan eğitim süresini 1968 yılında tamamlayıp subay çıktım. 
Yaklaşık bir yıl da Ulaştırma Okulu’nda okuyup, teğmen rütbesiyle Hava 
Kuvvetleri’ndeki görevime başladım. 

Yani ben, günümüzde de sıkça telaffuz edilen “68 kuşağı”ndanım. Gurur 
verici tabii… O yıl Fransa’da başlayan gençlik hareketleri, dünyanın her 
yerine yayılmıştı. Ülkemiz de o dalgalanmadan doğal olarak nasibini aldı. 
Demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyal adalet gibi kavramlar o günle-
rin üniversite gençliği için âdeta kutsal sayılabilecek, uğruna mücadele edi-
lip, can verilecek kavramlardı. 

Aşağıda yazısını okuyacağınız devre arkadaşım Saffet Alp de devremizin 
en parlak öğrencilerinden biriydi ve devre ikincisi olarak mezun oldu. 

1968 ve 69 devrelerinin ortak yazın ve düşünsel çalışmalarından oluşan, 
içinde harika şiirleri, resimleri ve çağdaş yazıları barındıran, basım ücre-
ti bile öğrenciler tarafından karşılanan “GÖKSENİN” adlı bir kitabımız 
yayımlandı. 

Kitabın tıpkıbasımı 2014’te tekrar basıldı. Değerli devre arkadaşımız yö-
netmen, yazar Hasan Özgen’in, kitabın arka kapağındaki deyimiyle: 

“Ancak, kitabın ‘masum ve delikanlı’ içeriğinin, 68 kuşağının antiemperya-
list söylemiyle örtüşmesi, egemenleri telaşlandırmış; gerici basının büyük saldırıla-
rına konu olmuş, cezalar kesilmiştir.” 

Gerçekten öyle oldu, birçok değerli subay arkadaşımız, yıllar sonra 
Silahlı Kuvvetleri’nden, eften püften bahanelerle ihraç edildi. Teğmen Saffet 
Alp ise, kendisi gibi idealist bir grup arkadaşıyla birlikte, 1972 Mart’ında 
“Kızıldere” olaylarında (suçluluğu-masumluğu tabii ki tartışılabilir) emni-
yet güçleriyle çıkan çatışmadan yaralı olarak çıktığı hâlde olay yerinde başı-
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na kurşun sıkılarak “infaz” edildi. Nur içinde yat arkadaşım… 
Şimdi, Saffet Alp’in 1968 yılında yazdığı, “GÖKSENİN”de yer alan maka-

lesinden önemli bir bölümü, bilginize sunuyorum:

Merhum arkadaşım Teğmen Saffet Alp’in 
“GÖKSENİN”deki yazısı;

“Türk Düşünüşünün Batılılaşma Eylemleri İçerisinde 
Evrimi”

“Evrim” deyimi, biyolojik bir gelişimin anlatımıdır. Böyle olmakla birlikte biz, 
toplumun sosyolojik evrimini de bu kapsam paralelinde eleştirmek zorunluluğunda-
yız. Bu eleştirimizde, çağımızda, Doğu-Batı diye adlandırdığımız iki toplumun, top-
lum psikolojisi yönünden aralarındaki ayrımı ortaya koymak ve bu ayrımın hangi 
eylemler değişimi sonucunda doğduğunu saptamak ve çağımızda Doğulu dediğimiz 
toplumların Batılı dediğimiz toplumlar paralelinde sorunlarını çakıştırdığımız za-
man arada bağdaşamayacak şekilde bir ayrılığın yadsınamayacak bir gerçek olduğu-
nu neden olarak görmekteyiz. Biz şimdi bu nedenler üzerinde duracağız.

Batı sosyolojisine baktığımızda, bizden 400 yıl önce, 16. yüzyılda, insanların, 
politik düşünce ve felsefi inançlarını kamçılayan reform, Rönesans gibi fiziksel 
eylemler ortamına atıldıklarını görürüz. Bu değişim Batı’da bilimin ve laisizmin to-
humlarının atılması, kişi ve toplumları metafizik eylemlerden sıyırmaya başlar. İşte 
bu ortamı bulan kişi ve toplum, kendi sorunlarını gerçekçi açılardan eleştirebilmek, 
dolayısıyla geçerli bir çözüm yolu bulmak eğilimini gösterir. Sosyolojik sorunların 
çözümünde metafizik eylemlerin yerini fiziksel eylemlerin uygulanması alır. Ve bu 
etkin silkinmeyi, diğer kamçılayıcı düşünsel akımlar besleyerek, toplumların sosyal 
görünüşünü değiştirir.

Batı’da dinamizmin doğuşu ile toplumda çığ gibi bir kültürleşme ve bunun sonu-
cunda da sınıf çatışması dediğimiz olay oluşur. Artık her yerde soylulara, sermaye 
sahiplerine karşı onların doğal hakkı imiş gibi öteden beri sürdürülegelen insanüstü 
hakların alınması yönelimleri ortaya çıkar.

Bu eylem içinde çalkalanan Batı’da yer yer ihtilaller baş göstererek, süregelen 
faşist düzenlerin yıkılması, yerini halk yönetimine bırakması gibi bir ortam oluşur. 
Bu gelişim, laik ve gerçekçi bir “insan hak ve özgürlüklerini” kapsayan hukuk 
düzeninin doğuşunu hazırlar. Bu aşamaları geçiren Batı toplumu, böylece demokra-
si ortamını bularak, bu ortamda kişi hak ve özgürlüklerine dayanan, ekonomik, hu-
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kuk ve metafizik eylemlerin laik ve gerçek sorunlarını ortaya çıkarır. Doğu Bloku’na 
karşı üstünlük sağlayarak onun, bütün alanlarda üstüne geçer. Doğu toplumu da 
doğal eylemlerinden sıyrılamadığı için, bu düzeyi şaşkınlıkla izler. Batı bu ilerleme-
leri kaydederken Doğu’da da bazı buluş ve felsefi çıkışlar olmuştur. Ancak, tutucu 
çevrelerin, bu buluş ve gelişmeleri bir yana bırakarak toplumu hurafe ortamına 
sürüklemeleri, bugünkü Doğulu toplumların günah eyleminin egemen kılınmasını 
sağlamış, giderek Doğu toplumları da her yeni buluş ve çıkışlardan yoksun kalarak, 
sürekli metafizik eylemler içerisinde gerçek sorunlarını ele alamamış ve çözüm yol-
larına da girememişlerdir.

Bu oluşum, sürekli olarak Doğu’yu, Batı’ya karşı bir sömürü ortamı hâlinde 
tutmuştur. Hurafe yoluyla koşullandırılan Doğu toplumları, bugün, “geri kalmış 
ülkeler” adını taşırlar.

Tanzimat’tan çok daha önce başlayan Doğu’yla Batı dünyası arasındaki ayrım 
sıkıntısı, Osmanlı devrinin “İttihat” döneminde görülen ikilik, Türk düşüncesinin 
en büyük sorunu, Türk ruhunun en büyük işkencesi olmuştur. Tüm ıslahat, yapı-
cılık ve devrimcilik eylemleri ve ona darbe indiren bütün gericilik hareketleri, dü-
şünce ve politika alanında çatışmalar doğurdu. Her alanda bir ikilik vardı. Bu ikilik, 
Hristiyan ve İslam uygarlıkları arasındaki ayrımın, her iki taraf softaları yüzünden 
şiddetle abartılması nedeniyle, bir türlü ortadan kaldırılamadı. Atatürk, kesin bir 
atılımla bu sürtüşmeyi yok etti. Fakat günümüzde bile hâlâ bunun nedenlerinin 
incelenmesi ve anlaşılamayışı, çağımız Türkiye’si için büyük bir düşünü eksikliğini, 
bunun sonucu olarak da geri kalmışlığı gösterir.

Tarih boyunca Avrupa’nın ortalarına kadar girebildiğimiz hâlde, Avrupa’yı 
hep kendimizden ayrı görmüşüzdür. Bugün de bir ayağımız Avrupa’da olması-
na karşın, eski anlayış ve görüş, varlığını sürdüregelmektedir. Avrupa uygarlığı, 
Roma’nın ünlü tarihi ile Yunan mucizesinden doğmuştur. Ve Greko-Latin kültü-
rüyle büyümüştür. Bu uygarlık, Rönesans’ı geçirmiş, bizse bu gerçeği görmeden 
yaşamışızdır. Arap ve Acem kültürü içine girilmiştir. Türk düşünürlerden Ziya 
Gökalp, Balkan Savaşı’nın sonunda yazdığı, “Türkleşmek, İslamlaşmak, 
Muasırlaşmak” adlı eserine şöyle başlar: “Ülkemizde üç fikir akımı vardır. Bu fikir 
akımlarının tarihi incelenirse görülür ki bağlaşıklarımız önce uygarlaşmak gereğini 
duymuşlardır. III. Selim devrinde başlayan bu eğilime Meşrutiyet devrinden sonra 
“İslamlaşmak” emeli yerleşti. Son zamanlarda ortada, bir de “Türkleşmek” akı-
mı çıktı. Uygarlaşmak fikri, bağlaşıklarımızca asli bir gelenek yargısında olduğu 
için, belirli bir yayıcıya iye (ait) değildir. Her dergi, her gazete, bu fikrin az çok savu-
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nucusudur. Dikkat edilirse bu üç fikrin de gerçek gereksinimlerden doğmuş olduğu 
görülür.

Uygarlaşmanın, dinamik Batı düşüncesine bürünmenin yanlış anlaşıldığı 
devirde “Türk Yurdu” adlı dergi, şu makaleyi yayımlıyordu: “Batı’ya verdi-
ğimiz değer, uygarlığa gösterdiğimiz aşırı istek, geçirmiş ve geçirmekte olduğumuz 
yıkımlarla karşılaştırılınca, ne acı bir hayal kırıklığına uğradık. Kendi aslımızı, ni-
teliğimizi, irfan nur ile parlayan erdemli geçmişimizi unutarak, Batı’nın kokuşmuş 
uygarlığını izlememiz kadar bağışlanmayacak bir cinayet mi vardır?” Tanzimat 
çağlarında, içte egemen olan bu düşünce yanında, Batı’nın dinamik yapısını görme-
yip sadece Batılaşmak deyimi altında farkında olmadan kendini bir sömürü düzenine 
götürecek ve her türlü ilerlemeyi engelleyecek bir görüşün temsilciliği yapılmakta 
idi…

Avrupa’nın sosyolojik gelişiminde tarihsel evrim içerisinde yerini bulması zorun-
lu olan “sosyalizm” hareketleri, Tanzimat devrinden sonra da birçok fikir adam-
larımız tarafından tamamen yanlış anlaşılmış ve bu hareketler, hiçbir zaman geçere 
alınmamıştır. Rıza Tevfik, 6 Şubat 1931’de şöyle yazıyordu: “Avrupa’da sosya-
lizm, gerçek bir sorundur. Bizde adı var, konusu var; fakat gerçeği yok… Çünkü 
toplum hayatımızda böyle bir etmenin edimsel etkilerini duymuyoruz. Ülkemizde 
gelişmiş bir sanayi örgütü ve alanı olsaydı, büyük büyük fabrikalarımız bulunup her 
birinde ‘işine göre’ beş bin, on bin kişilik taburlar oluşturan düzenli ve birleşmiş işçi 
ordusu çalışsaydı, o zaman bu özel sınıfın her türlü hukukunu söz eden ve savunan 
‘sosyalizm’, bizim toplum hayatımızda da önemli bir etmen olarak etkisini duyu-
rabilirdi. Ve böylelikle bu, endişelenecek bir sorun olarak kabul edilebilirdi. Böylece, 
bir işçi ordusunun düzenli çalışması, toplumsal yaşantının akışına egemen olduğu 
gibi zamanın çoğunluğunu kapsayışı da o akışı birdenbire duraksatacağı için, ölüm 
kalım sorunu olarak anlaşılması gerekirdi. Demek ki azim ve merkezî bir sanayi ör-
gütü olmadıkça bir ülkede sosyalizm olmaz, kurulsa da korkmam. O, hukuksal bir 
toplum sorunu değildir.”

Bu devirde, Mustafa Kemal’in uygarlık, ulusallık ve Batı hakkındaki düşün-
celerine göz atalım: “Doğu’nun, Batı’ya saldırısı, tarihin belli başlı bir yasası-
dır. Doğu ulusları içinde Türk öğesinin başta ve güçlü olduğu bilinir. Gerçekten 
Türkler, Avrupa’nın içlerine girmişler, saldırılar, istilalar yapmışlardır. Batı’ya sal-
dıran ve istilalarını İspanya’da Fransa sınırlarına değin uzatan Araplar da vardır. 
Fakat baylar, her saldırıya karşı daima karşı saldırı düşünmeden ve ona karşı açık 
güvenlik tedbirleri almadan davrananların geleceği; yenilmektir, üzülmektir. Bizim 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 443

açıkça uygulanabilir gördüğümüz ulusal siyasadır. Dünyanın bugün genel durumu 
ve yüzyılların düşüncelerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında imgeci 
(hayalci) olmak kadar büyük yanılgı olmaz. Tarihin anlatımı budur, ilmin, usun, 
mantığın anlatımı budur.

Ulusumuzun güçlü ve mutlu yaşayabilmesi için, devletin tümüyle ulusal bir si-
yasa izlemesi ve bu siyasanın iç örgütümüze tümüyle uyması ve dayanması gerekli-
dir. Baylar, ey ulus, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mü-
ritler ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek yol, uygarlık yoludur. Uygarlığın 
buyurduğunu ve istediğini yapmak, insan olmak için yeterlidir. Amaca 
giden yol tektir ve sonuç bellidir. O da Cumhuriyet’i desteklemek ve yüceltmekle 
birlikte düşünsel ve toplumsal devrimde, uygarlık yolunda ulusun azim kararı ve 
başarı ile yürümesini sağlamaya işarettir.” İşte bağımsızlığın ve ulusal çıkarların, 
ulaşılması gereken ilk hedef olduğunu gösteren bu düşünce, ATATÜRK’ten sonra 
ortadan kalkmış, ancak günümüzde yeniden yeşermektedir…

Doğu, nereden gelip nereye gittiğinin farkında değildir. Derin, gizemli ve düşün-
celi Asya, birkaç prensi ile ozanının dilindedir. Halkın hiçbir şeyden haberi yoktur. 
Bu Doğu, kendini zamansız bir dünya içinde ebedî sanır, insanı beğenmez ve onun 
çıkarlarını teper. Kendisi için onlar birer geçmiş olabildiği zaman önem kazanır. 
Zamanın çok olduğunu zanneder. Kendisine göre, Avrupa’nın tutkusu, saçma bir 
tutkudur. İlim ve eleştiriden uzak olan Doğu’da düşünsel bir yaşamdan, sosyolojik 
bir gelişimden ve değişimden söz etmek, biraz gülünç olur. Daima tanıtlanması ola-
naksız sorunları savunmuş ve ona inanarak toplum olaylarında dinsel görüşleri, ilk 
çözüm yolu olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla da dindardır. Akılcı bir tutum şöyle 
dursun; toplum ve devrim kavramlarından habersiz yaşamıştır. Gerçeklere bile set 
çekmiştir. Batı’yı öykünerek onun bir kuklası gibi ancak hukuktan, ilimden, ahlaktan 
söz etmiştir. Kendilerini avutmayı; ilmin, gerçeğin, ahlakın Doğu’da doğduğunu sa-
vunarak olabileceğini sanmışlardır. Bütün Doğu, bütün düşüncenin, bütün din ve 
sapmaların orada doğduğunu söyleyerek, yüzeysel bir eylemden öteye gidememiştir.

Fakat neden Avrupa, bugünkü çağdaşlık düzeyine ulaşmış da Doğu ve bunun 
içinde Türkiye’miz, daha hâlâ çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma çabaları içerisinde-
dir? Neden bütün insanlık 21. yüzyıla adım atarken Türkiye’miz ve Doğu Bloku 19. 
yüzyılda bocalamaktadır? Neden doğanın eş yaratığı olan Avrupa insanı, yaşamını 
insanlık koşulları içerisinde yaşamaktadır da Doğu insanı, satılmışlığın pençesin-
den kurtulamamıştır? Ve neden Doğulu toplumlar, insanca yaşama düzeninden 
yoksundurlar?
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Dumont Wilden (Belçikalı edebiyatçı): “Avrupa kafası, bugün bizim tanıdı-
ğımız Avrupa’dan daha yaşlıdır, çünkü bu kafaya ilk biçimini veren şey, Grek ve 
Romen kültürüdür. Ona sonsuz damgasını vuran bu kültür, büyük belirtileri ile 
bir bakıma Asyalıdır.” der. İşte yeniden karşımıza bir soru çıkıyor: Bugün istenilen 
düzeye erişebilmek, çağdaş uygarlığa kavuşabilmek için, acaba beş yüz yıl öncesine 
dönüp Rönesans’ı bir daha yaşadıktan sonra mı 20. yüzyıla gelelim? Bu arada, en 
büyük devrimin yaratıcısı ATATÜRK’ün çizdiği kurtuluş yolunu görmeyelim mi? 
O Türk Devrimi ki ulusallık, uygarlık gibi yönelimlerin yanında, toplumsal eylemin 
ve devrimci bir ruhun ilkelerini kapsar.

Tarihe her zaman örnek bir ulus olarak çıkan Türk ulusu, tarihe yazılan 
onur dolu sayfaların kahramanı olmuştur. Türk, hiçbir zaman Batılı gibi 
doğa nimetlerinden en yüksek ölçüde yararlanıp da onlar kadar ahlaktan 
disiplinden ve hatta uygarlıktan geri kalmamıştır. 

Ünlü İtalyan ozanı Tasse, Türkler için şöyle der: “Deviren, kırıp döken, si-
lip süpüren yaman bir kasırgayı, seher yeli gibi yumuşaklaştırmak olası mıdır? 
Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi, birden uysallaştırmak ola-
bilir mi? Yıldırımı güle çevirmek olanağı var mıdır? İnsanlar ve hatta doğa, bu soru-
lara ‘hayır, hayır, hayır’ demekte ikircikli kalmaz, değil mi?.. Oysaki ben, kasırganın 
seher yeline, coşmuş denizin sevimli bir göle, yıldırımın güle dönüştüğünü gördüm. 
Türk’ten söz ediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir 
denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış düş-
man karşısında bir seher yelidir, duru bir göldür. Gönül açan bu yeli kasırgaya, göz 
kamaştıran bu gölü coşkun bir denize, benliğinde soyluluk açan bir gülü yıldırıma 
çevirmek, doğayı da inciten bir gaflet olur.”

İlim dünyasında unutulmaz ve silinmez bir ad olan Cahız’ın düşünceleri: 
“Türkler, yaman binicilerdir, saldırıda, bir yazıcı nasıl yaprak çevirirse, Türkler de 
onun gibi, düşmanı bozar ve saç gibi birbirinden ayırır. On ulustan on yiğit adamın 
gücü bir insanda toplansa gene de bir Türk’e bedel olamaz.” Ve daha bunun gibi 
dünyanın nice tanınmış değerli kişileri, Türkler üstüne sözler söylemiş, onlara her 
zaman özenmişlerdir. Buna karşın; yıllardır tutsak gibi yaşamak zorunluluğunda 
bırakılmanın sorumluları kimlerdir? Her zaman tarih sayfalarını onurla süslemiş 
olan Türk’e, bugün neden kötü gözle bakılmakta, geri kalmışlık düzeyinde bırakıl-
mak uygun görülmektedir? Bu ne doğa yasasıdır ne de zorunlu tarihsel bir akıştır. 
Bunun sorumlularının, tarih önünde suçlu oldukları bir gerçektir. Batılılaşma sa-
vında olan sınıfın, değişmeye karşı direnmesinin nedenleri pek anlaşılır değildir.
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Bugün Batı sömürgeciliğinin yeni bir dönemini aşmaya çalışanlar, Türk top-
lumunun yaşamını “hasta adam” devrine döndürme çabalarıyla, başkalarının kol-
tuğuna sığınmaya yönelmişlerdir. Değerler ve gerçeklerle ilgili bir düşün buhra-
nı içinde ve ekonomik, politik bocalamaların derinliğindeyiz. Bu buhran ve boca-
lamalardan, aydın Batıcılığı, ırkçı ya da dinci ulusçuluk görüşleri ile kurtulmak 
olanaksızdır…*,**

Kaynak:
*GÖKSENİN Hava Harp Okulu Kültür Yıllığı 1968, Saffet Alp, Türk 

Düşünüşünün Batılılaşma Eylemleri İçerisindeki Evrimi, s. 123-131
**Türk İnkilabına Bakışlar; Peyami Safa 
Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük Sözler; Turhan Tan
Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler; Niyazi Berkes
Kültür Emperyalizmi; Pertev N. Boratav, Abidin Dino, Ferit Edgü

Şimdi sizle, yukarıdaki konu ile ilgili yorumumu paylaşmak istiyorum. 
Bilmem düşündünüz mü? Okul arkadaşım (rahmetli) Teğmen Saffet Alp, 
yazısını, 1968 yılında, yani günümüzden tam 47 yıl önce kaleme almış ve o 
günün Türkiye’sini bize âdeta kendi tuvalinden resmetmiş. 

Günümüz Türkiye’sinden bakınca ne kadar da tanıdık, bildik geliyor so-
runlar… İşte “çuvaldız”… Artık gerisini siz düşünün.

1965 yılında Adalet Partisi lideri olarak siyaset sahnesinde yerini alan, 
zamanın ortanın sağının temsilcisi Süleyman Demirel’in siyasi rakibi olarak 
1970’li yıllarda ortanın solu olarak karşısına yıllarca Bülent Ecevit çıkmıştı. 
Yöntemleri ve siyasi anlayışları farklı da olsa, ülkemizin aydınlık geleceği 
için mücadele etmiş olan bu iki değerli liderin, Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik değerlerini geleceğe taşımaktaki gayret-
leri, takdire şayandır. İleride yeri gelince Sayın Demirel’den bahsedeceğim.

Şimdi izin verirseniz, “Halkçı Ecevit” sloganıyla, sosyalist ve paylaşımcı 
yapısıyla, mütevazı ve örnek yaşam tarzıyla en önemlisi de “dürüst ve inanı-
lır” görünümüyle Türk insanının gönlünde ayrı bir yeri olan merhum Bülent 
Ecevit’i kısaca tanıyalım...
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Bülent Ecevit (1925-2006)

Gazeteci, şair, yazar ve siyasetçi olan Bülent Ecevit, 1974 ile 2000 yılla-
rı arasında, Türkiye’nin beş kez başbakanlık görevini yapmıştır. Bülent 
Ecevit, temsil ettiği sol ve sosyalist düşünceleriyle, hakça paylaşım anlayı-
şıyla ve onları uygulama çabalarıyla âdeta 20. yüzyıl Türkiye’sine damgası-
nı vurmuştur. Yaptığı siyasi propagandalarda üzerine giydiği mavi gömlek 
ve kasketiyle, Türk halkının gözünde bir fenomen olmuştu.

1961 ile 1965 arasında İsmet İnönü Hükümetlerinde Çalışma Bakanı olarak 
yer almış, 1972 ile 1980 yılları arasında kurultay seçimini kazanarak, İsmet 
İnönü’den devraldığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’nda, 
1987 ile 2004 arasında ise, CHP’den ayrılıp kurduğu Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel Başkanlığı’nda bulunmuştur.

Temmuz 1974’te, Bülent Ecevit başbakanken, Yunanistan’daki askerî 
cuntanın desteklediği EOKA yanlısı Rumlar, Kıbrıs’ta Makarios’a karşı dar-
be yaptı. Darbe nedeniyle Ada’da yaşayan Türklerin yaşamlarının tehlikeye 
girmesi nedeniyle, ordu alarma geçirildi. Londra’ya giden Ecevit, Türkiye 
gibi Kıbrıs anlaşmalarına garantör devlet olarak imza koymuş Britanya 
Hükümeti’nin yetkilileriyle görüştüyse de Kıbrıs’taki duruma bir ortak çö-
züm bulunamadı. Ecevit’in başında olduğu hükümet, askerî müdahale ka-
rarı aldı.

20 Temmuz’da başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’nı, 14 Ağustos’ta II. Barış 
Harekâtı izledi. Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra Ecevit, “Kıbrıs Fatihi” ola-
rak anılmaya başladı. Siyasi yaşamında hiç yanından eksik etmediği Sayın 
Rahşan Hanım’la evli olan Bülent Ecevit, 2006 yılında Ankara’da hayata 
gözlerini yummuştur. Saygıyla anıyorum…
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21. BÖLÜM
20. YÜZYIL DÜNYASI

20. Yüzyılda Batı Dünyası (Atom ve Uzay Çağı)

Ülkemizde insanımız; aç biilaç, yorgun argın, yoksulluk içinde düş-
man çizmesi altında inlerken, kutsal saydığı vatanını savunmaya 

çalışıyordu.
O sırada, yeni bulunan petrol enerjisini elde etme planları yapan Batılı 

emperyalist güçler, ürettikleri, zamanın en güçlü silahlarıyla hem kendi 
aralarında üstünlük mücadelesine girişiyor hem de Osmanlı gibi zayıflamış 
Orta Doğu ülkelerine saldırıyorlardı. 

Başı ABD’nin çektiği Batı dünyasında güç kudret yerinde, bilimsel ge-
lişmeler ise dur durak bilmiyordu. Artık araştırmak, incelemek, icat etmek, 
keşfetmek, vazgeçilmez yöntemler hâline gelmişti. Çünkü sanayi üretimi 
tamamen bu çalışmalara odaklanmış, onlarla birlikte hareket etmek mecbu-
riyetindeydi. Artık, ülke için üretim felsefesi, yerini tamamen, dünya için 
üretime bırakmıştı. Teknoloji, yaşamın her noktasına hâkimdi... 

19. yüzyılı sırtlayan dünyamız, 20. yüzyılın ilk yarısında ise ağırlıklı ola-
rak Avrupa’daki gelişmiş devletlerin aralarında yaptıkları I. ve II. Dünya 
Savaşlarına sahne olmuştu. I. Dünya Savaşı’nı ve içinde yer alan, Çanakkale 
Muharebelerini, daha önce değerlendirmiştik. Yeri gelince, II. Dünya Savaşı 
hakkında da özet bilgiyi birlikte paylaşacağız.

Şimdi, yüzyılın ilk yarısında, ülkemiz dışında dünyada gelişen bilimi, 
teknolojiyi, sanatı, edebiyatı, müziği ve meydana gelen ilginç olayları kısaca 
gözden geçirelim. 

Ama önce size, “20. yüzyıla damgasını vuran bilim insanı kimdir?” diye 
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bir soru sorsaydım, acaba ne cevap verirdiniz? Cevabı bileceğinizi tahmin 
ediyorum; tabii ki: Albert Einstein. Onun güzel bir sözü var. Diyor ki: 

“Ben, Tanrı’nın, evreni nasıl yarattığını bilmek istiyorum. Tanrı’nın düşüncele-
rini öğrenmek istiyorum.”* 

Kaynak:* Bilim ve Teknik dergisi 07 2011 
Evet, bu ünlü dehayı başa oturtarak, insanlığa ışık tutan, dönemin en 

ünlü bazı bilim insanlarını kısaca tanımakta büyük yarar var…

Albert Einstein (1879-1955)

Alman İmparatorluğu’nun Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, yaşamının 
ilk yıllarını Münich’te geçirdi. Lise ve yüksek eğitimini İsviçre’de tamamladı. 1905 
yılında, ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı. 1914 yılında, 
Max Planck’ın özel ricasıyla Almanya’ya geri döndü. 1921 yılında, “fotoelektrik 
etki” üzerine yaptığı çalışmaları üzerine “Nobel Fizik Ödülü”ne layık görüldü. 
Nazi Partisi’nin 1933’te iktidara yükselişi üzerine Almanya’yı terk etti ve ABD’ye 
yerleşti. Albert Einstein, “özel görelilik” ve “genel görelilik” kuramlarıyla, iki 
yüzyıldır Newton mekaniğinin hâkim olduğu “uzay” anlayışında bir devrim ya-
ratmıştır. Matematiksel hesaplamalar ve denklemlerle oluşturduğu kuramları, daha 
sonra defalarca yapılan deneylerle ispatlanmıştır. E=MC2 denklemi ile formüle et-
tiği kütle-enerji eş değerliği, yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklık getirmiş 
ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Einstein, yaşamı boyunca 300’den fazla 
makale yayımlamış, başarıları ve eserleri nedeniyle, “Einstein” sözcüğü, yaşadığı 
yüzyılda “dâhi” olarak anılmıştır.

Modern Olimpiyatların Babası,

Baron Pierre de Coubertin (1863-1937)

Fransız, pedagog, tarihçi ve sporcu. Modern Olimpiyat Oyunları’nın 
kurucusudur.

İtalyan kökenli ve aristokrat bir Fransız ailesinin çocuğu olarak, 1863’te Paris’te 
doğdu. İngiliz ve Amerikan okullarındaki eğitim sistemini inceleme fırsatı buldu. 
Bu, onun eğitim anlayışının gelişmesine ve ülkelerdeki değişik sistemlerin avan-
tajlarını ve dezavantajlarını görmesine sebep oldu. Alman orduları karşısında 
Fransa’nın bozguna uğrama nedenini, Fransız gençliğinin fiziksel olarak iyi yetiş-
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memesine bağladı.
Antik oyunların yapıldığı Olimpia antik kentinin, o dönemde açığa çıkarılma-

sından doğan eski oyunlara genel ilgi, onu da yakından ilgilendirdi. Oyunların 
tekrardan başlatılması fikrini planlamaya başladı. Bu planlarını açıklamak için, 
23 Haziran 1894 günü, Paris Sorbonne’da bir kongre organize etti. Bu kongrede, 
oyunların tekrar başlatılmasını teklif etti. Kongre sonunda, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC) kuruldu ve Pierre de Coubertin, genel sekreter oldu. De Coubertin, 
1937 yılında Cenevre’de ölene dek, IOC’nin onursal başkanı olarak kaldı.*

Kaynak:
*Vikipedia 

Diğer ünlü bilim insanları

Guglielmo Marconi (1874-1937): Bu İtalyan mucit, dünyada ilk başarılı 
telsiz telgraf sistemini geliştirdi. Kısa dalga radyo iletişimi üzerine yaptığı çalış-
malarla radyo yayıncılığının gelişmesini olanaklı kıldığı için, Radyonun Babası 
olarak anılmıştır. Telsiz telgrafın gelişimine katkıları için, Alman K.F. Braun ile 
birlikte 1909 yılında fizik dalında Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923): Alman asıllı bu dâhi fizikçi, rönt-
gen ışınlarını bulmuş ve 1901 yılında ilk defa verilen Nobel Fizik Ödülü’ne layık 
görülmüştür.

Henri Poincare (1854-1912): 19. ve 20. yüzyıl, bilimde taşların yerinden oy-
nadığı bir dönemdir. En çok taşı yerinden oynatanların başında kuşkusuz Fransız 
kökenli ünlü matematik bilimcisi Henri Poincare gelir. Matematikçiler, onu son 
evrenselci olarak kabul ediyor. Çünkü o, zamanındaki tüm matematiği tam olarak 
anlayan, son büyük matematikçi idi. Henri Poincare, en az matematik kadar fizik ve 
bilim felsefesinde de önemli çalışmalar yaptı.*

Kaynak:
*Bilim ve Teknik Nisan 2015 sayısı, Doç. Dr. Abdurrahman Coşkun, Henri 

Poincare

Madam Marie ve Pierre Curie: Polonya asıllı bu karı koca fizik ve kimyacılar, 
radyumu keşfederek, 1903 yılı Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüşlerdir. Ayrıca 
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Madam Curie, 1911 yılında, Nobel Kimya Ödülü’nün de sahibi olmuştur. Karı 
koca, radyoloji biliminin kurucuları olarak anılmaktadır.

Wright Kardeşler: ABD’li Orville ve Wilbur Wright kardeşler, 1903 yılında 
ABD’nin North Carolina eyaletinde, kendi üretimleri olan 335 kg ağırlığındaki çift 
motorlu uçaklarını, havada 59 saniye tutarak 260 m mesafeye uçurmuşlardı. Bu, 
dünya havacılık tarihinde bir ilkti.

İvan Petroviç Pavlov (1849-1936): Rus fizyolog, psikolog ve hekim. Köpeklerin 
sindirim sistemleri ve şartlı refleks konularında deneyler yapmış ve 1904 yılında 
Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü almıştır.

Robert Koch (1843-1910): Bu Alman asıllı hekim, tüberküloz (verem) konu-
sundaki keşfiyle, 1905 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü almıştır.

Henry Ford (1863-1947): ABD’li araba üreticisi bir sanayicidir. 1903 yılında 
şirketi Ford Motor Company’i kurarak, kendi adıyla anılan Ford üretim bandı siste-
miyle ilk otomobil üretimini gerçekleştirerek Amerikan piyasasına sürmüş, sonra da 
Avrupa’ya ihraç etmiştir.

Roald Amundsen (1872-1928): Norveçli kâşif, 1911 yılında, dört kişilik ekibiy-
le, zorlu bir yolculuktan sonra Güney Kutbu’nu keşfetti.

Enrico Fermi (1901-1954): 1938 yılında Nobel Fizik Ödülü almış İtalyan fi-
zikçisi. Nükleer fizik alanında yaptığı çalışmalar sonucunda, dünyada ilk nükleer 
reaktör imal edilmiş ve Atom Çağı başlamıştır.

   
Alexander Fleming (1881-1955): Bu İskoç bakteriyolog, kendisiyle birlik-

te çalışan üç bilgin arkadaşıyla birlikte penisilini bularak, 1945 yılında Nobel Tıp 
Ödülü’nü kazanmıştır. Penisilin, günümüzde hâlâ birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılan etkin bir ilaçtır.

   
Sigmund Freud (1856-1939): Avusturyalı nörolog. Kişiliğin beş farklı dönem-

den geçerek geliştiğini öne süren “psikoanalitik kuramı”nın kurucusudur. Bu konu-
da dünyaca ünlü eserler üretmiştir.
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Kurt Gödel (1906-1978): Avusturyalı Amerikan mantıkçı, matematikçi ve ma-

tematik felsefecisidir. Gödel’in ortaya koyduğu düşünce tarzı, yalnız matematiği 
değil, tıptan felsefeye kadar pek çok disiplini derinden etkiledi. Kendi ismiyle anılan 
“Gödel’in eksiklik teoremi”yle isim yapmıştır.

 
Fritz Haber (1868-1934): Alman kimyager. 1918 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü 

kazanmıştır. I. Dünya Savaşı süresince klor ve diğer zehirli gazları geliştirme ve da-
ğıtımı nedeniyle, “kimyasal savaşın babası” olarak tanınır.

Erwin Schrödinger (1887-1961): Avusturyalı fizikçi. Kuantum mekaniği-
ne olan katkılarıyla, özellikle de 1933’te kendisine Nobel Fizik Ödülü kazandıran 
Schrödinger denklemiyle tanınır. “Schrödinger’in kedisi” diye bilinen düşünce de-
neyini önermiştir.

John von Neumann (1903-1957): Macar asıllı ABD’li matematikçi ve bilgi-
sayar bilimcisidir. Amerika’da balistik güdümlü mermi projelerine başkanlık yaptı. 

Alan Turing (1912-1954): İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi ve kripto-
logdur. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır.

20. yüzyıl Avrupa’sında, yukarıda bazı örneklerini gördüğümüz gibi 
bilimsel, âdeta bilimsel gelişim patlaması yaşanıyordu. Bilimsel araştırma 
konuları çeşitlenmiş, alanlar çok genişlemişti. Üniversiteler büyük şehir-
lerde çoğalmaya başlamış, Avrupa’nın en küçük şehirlerine dahi yüksek 
eğitim birimleri ulaşmıştı. Yeni buluşlar, teknolojik gelişmeler, derhâl sa-
nayiye akıtılıp modern ve yüksek üretim, dünyanın dört bir yanına süratle 
pompalanıyordu.

I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Almanya, hızla toparlanmış ve ge-
lişimin başını çeken ülkelerin içinde yerini almıştı. Özellikle iktidara gelen 
Nasyonal Sosyalist Partisi Lideri Adolf Hitler, kişisel ihtirasıyla ülkeyi “üs-
tün ırk” sendromuna sokarak günden güne savaşa sürüklüyordu. Ve olan 
oldu...
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II. Dünya Savaşı

20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup, dünya mil-
letlerinin çoğunun yer aldığı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir as-
kerî çatışmadır. Savaşa, dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik Krallık 
(İngiltere), Sovyetler Birliği, ABD ve Fransa, Müttefik Devletler olarak; 
Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletler olarak katılmıştır. 

Yüz milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaş, dünya tarihin-
deki en büyük savaştır. Savaşın önemli katılımcıları, tüm ekonomik, endüst-
riyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin, 
bu savaş için kullanmıştır. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olan ve 
Yahudi soykırımı gibi kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya 
Savaşı, insanlık tarihindeki en kanlı savaştır. Savaş boyunca 40-50 milyon 
insan hayatını kaybetmiştir.

Savaşın başladığı tarih olarak genellikle, Almanya’nın Polonya’yı iş-
gal ettiği 1 Eylül 1939 kabul görür. Polonya’nın işgali ile birlikte Fransa ve 
Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler Topluluğu’na dâhil olan çoğu 
ülke, Almanya’ya savaş ilan etti. Almanya, Avrupa’da büyük bir impara-
torluk kurmayı amaçlıyordu. Almanya, 1939’un sonundan 1941’in başına 
kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele 
geçirdi ya da bastırdı. Alman-Sovyet Antlaşması sürerken, sözde tarafsız 
Sovyetler Birliği, altı komşu ülkesinin topraklarını tamamen ya da kısmen 
işgal etti ya da topraklarına kattı. Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu, 
Kuzey Afrika’da ve genişleyen deniz savaşlarında Mihver Devletleri’ne kar-
şı savaşı sürdüren tek büyük güç olarak kaldı. 1941 Haziran’ında Avrupalı 
Mihver Devletler, Sovyetler Birliği’ni işgal etmeye başladılar. Tarihteki en 
büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal sonrası Mihver Kuvvetleri, 
askerî gücünün önemli bir bölümünü bu savaş için ayırdı. 1941 Aralık ayın-
da, 1937’den beri Çin’le savaşan ve Asya’ya hükmetmeye çalışan Japonya, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Pasifik Okyanusu’ndaki Avrupalı devlet-
lerin topraklarına saldırdı ve kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne hâ-
kim oldu.

Japonya’nın, Pasifik cephesindeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver 
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ordularının Kuzey Afrika ve Stalingrad’daki yenilgileriyle birlikte Mihver 
Devletleri’nin ilerlemesi, 1942 yılında durduruldu. 1943 yılında Doğu 
Avrupa’daki Alman yenilgileri, İtalya’nın Müttefik Kuvvetleri’nce işgal 
edilmesi ve Pasifik’teki Amerikan zaferleriyle birlikte Mihver Devletleri, sa-
vaştaki kontrolü kaybetti ve tüm cephelerde geri çekilmek zorunda kaldı. 
1944’de Batılı İttifak Kuvvetleri, Fransa’yı işgal etti. Sovyetler Birliği, kaybet-
tiği bölgeleri geri alıp Almanya’yı ve müttefiklerini işgal etti.

Sovyetler Birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin’i ele geçirmesini ta-
kip eden, Almanya’nın 8 Mayıs 1945’te koşulsuz teslimiyetiyle birlikte 
Avrupa’da savaş sona erdi. 

Savaşın patlak vermesi ile Japonya, Almanya’ya yakınlaşmış ve ABD sa-
vaş gemilerine yaptığı Pearl Harbor Saldırısı ile kesin olarak savaşa girmiş-
tir. Ardından yapılan savaşlarda Japon orduları, Birleşik Amerika tarafın-
dan yenilgiye uğratılarak Japon Adaları işgal edilmiştir. Daha sonra ABD’de 
üretilen ilk atom bombaları, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine 
havadan atılarak büyük, toplu ölümlere sebep olmuş ve bu felaketlerin so-
nucunda Asya’daki savaş da 15 Ağustos 1945 tarihinde, Japonya’nın teslim 
olmayı kabul etmesiyle sona ermiştir. 

İnsanoğlu, II. Dünya Savaşı sırasında, bölünemez denilen maddenin en 
küçük birimi atomu parçalayarak yüksek enerjisini açığa çıkartıp, bu ener-
jiyi, atom bombası üretiminde kullanmıştır. Bunun dışında, bu savaşta ilk 
defa İngilizler tarafından radarlar kullanılmış, Almanlar seri ve güçlü tank-
lar, uzun menzilli roketler ve cep denizaltıları üretmişlerdir. Jet motorlu sa-
vaş uçakları da bu savaşta ABD ve İngilizler tarafından geliştirilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı, dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derin-
den etkiledi. Sonraki yıllarda oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek ve 
uluslararası dayanışmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. 
Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, “süper 
güçler” olarak ortaya çıktı. Bu durum, süper güçler arasında 46 yıl boyun-
ca sürecek olan bir Soğuk Savaş dönemini başlattı. Bu dönemde Avrupalı 
büyük güçlerin etkisi azalmaya başladı ve Asya ve Afrika’daki sömürgeler, 
bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. Savaş süresince endüstrisi hasar gö-
ren birçok ülke, ekonomisini tekrar yapılandırma dönemine girişti. Politik 
bütünleşme, savaş sonrası ilişkileri düzenlemek amacıyla, özellikle de 
Avrupa’da oldukça önem kazandı.
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Savaş sonrası özellikle ABD ile Rusya arasında yaşanan Soğuk Savaş dö-
nemi, bu mücadeleyi “uzay yarışı” şekline de dönüştürdü. 4 Ekim 1957’de 
Ruslar, ilk kez dünya yörüngesine 83,6 kg ağırlığındaki Sputnik 1 yapay 
uydusunu yerleştirmeyi başardılar. Hemen arkasından 3 Kasım 1957’de de 
“Layka” isimli köpeği uzaya gönderdiler. 

ABD de bu yarışta geride kalmamak için aynı yıl içinde 1. Vanquard, 
1958’de 2. Vanquard denemelerini yaptı ama başarısız oldu. Mart 1958’de 
Vaquard 1 ve Explorer 3 uydularıyla da ABD, uzay yarışında yerini al-
mış oldu. Ama en önemli gelişme ise, Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri 
Gagarin’in, 1961 yılı 12 Nisan’ında, uzaya gidip dönen ilk insan olmasıy-
dı. Uzay yarışı günümüze değin, bu iki ülke arasında devam etti, bunlara 
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya, Çin, Hindistan vs. gibi ülkeler eklendi. 

ABD, Apollo uzay araçlarıyla büyük aşama kaydetti. Bunlardan birisi, 
gerçekten dünya tarihine adını altın harflerle kazıdı. 20 Temmuz 1969’da 
fırlatılan Apollo 11 uzay aracıyla Ay’a ilk ayak basan insan, Astronot Neil 
Armstrong oldu. Bu uzay gemisinde kendisine Edvin Aldrin ve Michael 
Collins eşlik etmişlerdi. 

Ülkemiz de ileride bahsedeceğim gibi, 21. yüzyılda uzay yarışındaki ye-
rini aldı… 
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22. BÖLÜM 
AYDINLIĞA GİDEN YOL…

Günümüz dünyası ülke ve toplumları, birbirlerine kıyasla ne yazık ki 
karmakarışık bir durumda. Örneğin; başı çeken ABD ile Afrika’nın 

Çibuti örneği çok yoksul bir ülkesi arasında, gelişmişlik ve refah düzeyi açı-
sından dağlar kadar fark var. Birisi neredeyse tüm gelişmişlik parametrele-
rinde dünyaya önderlik taslarken diğeri, insani değerler açısından tam bir 
felaketi yaşıyor. 

Bir tarafta; Rusya’nın da dâhil edilmesiyle yeniden yapılanan G-8 (ABD, 
Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Rusya) diye adlandırı-
lan gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkeler yer alırken; diğer tarafta, ülke-
mizin de içinde yer aldığı “gelişmekte olan orta sınıf ülkeler” yer alıyor. 

Hepsinin de altında, dünya nüfusunun neredeyse yarıya yakınını oluştu-
ran, “geri kalmış yoksul ülkeler” sıralanıyor. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bitiş veya diğer bir deyişle Genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin doğuş evresinde, ülkemiz de geri kalmış ülkeler grubun-
da yer alıyordu. Zorlu yıllardı… Bir yok oluş veya var oluş mücadelesini ka-
zanmıştık, birlikte savaşarak. Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun gibi bili-
mi ve çağdaşlığı hedefleyen yürekli ve ileri görüşlü arkadaşlarının başlattığı 
“Türk Devrimi” sayesinde, iyi kötü bugünlere ulaştık. 

Her şeye, ama her her şeye neredeyse sıfırdan başlamıştık. Yüzyıllarca 
hüküm süren koskoca Osmanlı İmparatorluğu önderleri ne yazık ki nalıncı 
keseri gibi hep kendilerine yontmuş, kendileri muhteşem saraylarında, gör-
kemli konaklarında, bir eli yağda, bir eli balda zenginlik ve refah içinde ya-
şarken, yönettikleri toplumları acımasızca göz ardı etmiş ve onları bilgisizli-
ğe, yoksulluğa, yani tek kelimeyle kaderlerine terk etmişlerdi… Acımasızca 
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yalnız bırakmışlardı ümmetlerini… Tıpkı kısmen de olsa günümüzdeki 
gibi… 

İnsanımız, tarihi boyunca ne yazık ki yeterince temel hak ve özgürlükle-
rine, yaşamsal haklarına sahip çıkamadı veya dinî söylemlerle uysallaştırıla-
rak, olanla yetinmeye, şükretmeye alıştırıldı…

Bir ülkede demokrasi, paylaşma, adil olma, çağdaşlaşma kültürü yerli ye-
rine oturmadığı sürece, o ülkenin gelişmişliğinden ve homojenliğinden asla 
bahsedilemez. Bunun en acı örneklerine dünya; geçmişinde olduğu gibi, bir-
kaç yıl önce başlayan “Arap Baharı” adı verilen, Arap halk isyanlarında şa-
hit oldu. Galiba daha yıllarca da şahit olacağa benzer… 

Günümüz Türkiye’si, geçmişine oranla çok değişmiş, hemen her alanda 
büyük mesafeler katedilmiştir. Yetersiz de olsa bu gelişim yapısı sevindiri-
cidir denilebilir. Tabii bu değerlendirme, nereye ve hangi ülkeye baktığını-
za bağlıdır. Ülkemizin bugünkü kısmi çağdaşlaşma düzeyine erişmesinde 
şüphesiz 20. ve içinde yer aldığımız 21. yüzyılda yetişmiş birçok değerli bi-
lim insanımızın katkısı büyük olmuştur. Bilime, çağdaşlığa, gelişmeye, bilgi 
üretimine ve en önemlisi “çok çalışmaya” kendini adamış bu aydınlık ön-
deri değerlerimize, ülke olarak şükran borcumuz vardır. Kulak verin, onları 
tanıyalım...

20. yüzyıla damgasını vurmuş Türk bilim insanları

Önce işe, 20. yüzyıl Türkiye’sinde yetişmiş bilgelerimizi tanımayla başla-
yalım derim... Hatırlarsınız, 20. yüzyılın en önemli bilim insanı için “Albert 
Einstein” demiştim… Şimdi ise size, aynı yüzyılda yetişmiş Türk bilim in-
sanlarını tanıtacağım ama önce Einstein gibi bir başka “dâhi”den söz etmek 
istiyorum. 

Bu insan, hepimizin haklı gururu, Türk insanının gönlündeki “Tıp 
Nobeli”ni almayı sonuna kadar hak etmiş; dünyada 20. yüzyılın beyin 
cerrahı seçilmiş, büyük üstat, değerli bilim insanımız “Ord. Prof. Dr. Gazi 
Yaşargil”. 

Bilim ve Teknik dergisinin, deneyimli, araştırmacı yazarlarından Dr. 
Özlem Ak İkinci’nin, 2015 Mayıs sayısındaki röportajı onlaydı:

 
“Yüzyılın Beyin Cerrahı”
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Ord. Prof. Dr. Gazi Yaşargil 
20. yüzyılın ikinci yarısı için yüzyılın bilim adamlığına aday gösterildi. 

Geliştirdiği mikroteknikle, beyin cerrahisine büyük katkılarda bulundu.
Amerikan “Neurosurgery” dergisinin yayın kurulundan ve uluslararası bağ-

lantı ve danışma panelinden, adaylar istendi; 1900-1949 dönemi için Harvey 
Cushing, 1950-1999 dönemi için de M. Gazi Yaşargil, her iki kurulun üyeleri ta-
rafından, tartışmasız bir biçimde “yüzyılın adamı” seçildi.

Kesin bir rakam veremiyor, ancak 10 binden fazla beyin ameliyatı yaptığını tah-
min ediyor. Orijinali İngilizce olan sekiz ciltlik mikronöroşirürji kitapları, Çinceye 
tercüme edildi. 330 bilimsel makalesi var. Bu özellikler sadece bir kişiye, 90 yaşında-
ki Gazi Yaşargil’e ait. 

Yetmiş yıl sonra döndüğü ülkesinde Yeditepe Üniversitesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Anabilim Dalı’nda çalışmaya ve ameliyatlara girmeye devam ediyor. 

Yüzyılın beyin cerrahı: “1200-1500 gr ağırlığındaki insan beyninin milyarlarca 
hücresi ve hücre grupları devamlı faaliyette. Günde sadece 125 gr şekerle besleniyor, 
kanımızdaki oksijenin %20’sini kullanıyor, günde 120 volt elektrik üretip kullanı-
yorlar.” diyor ve ekliyor: “Beyne çok hürmetli olmak gerek.”

Yaklaşık iki saat süren sohbetin ardından, alçak gönüllülüğü karşısında düştü-
ğüm şaşkınlıkla ve insanlığa yaptığı katkılara, çalışkanlığına duyduğum hayranlık-
la ayrılıyorum Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in odasından. İşte o eşsiz sohbetten geriye 
kalanlar…

Babasının kaymakamlık görevi nedeniyle bulundukları Diyarbakır’ın Lice ilçe-
sinde 6 Temmuz 1925’te doğar Gazi Yaşargil. Adını, İstiklal Madalyası sahibi ba-
bası koyar. Henüz üç aylıkken Ankara’ya taşınırlar. Yaşargil, Cebeci’de büyüdüğü 
mahalleyi, “Cebeci tarlasının etrafında Musiki Muallim Mektebi, Mülkiye ve Hukuk 
Fakülteleri, Astsubay Okulu, Gülhane Hastanesi ve Harita Umum Müdürlüğü var-
dı” diye tarif ediyor. Okul ve oyun arkadaşlarının; o dönemde Türkiye’ye gelen ya-
bancı bilim insanlarının, sanatçıların, doktorların ve hukukçuların çocukları oldu-
ğunu söyleyen Gazi Yaşargil: “Batı’da tıp tahsili yapmak ve bilimsel çalışma-
lara katılmak istediğimde, etrafımdaki o Batı havasının etkisi olmuş ola-
bilir.” diyor. 

Yakın aile dostları olan Nöroloji Profesörü Yusuf Şükrü Sarıbaş’ın, hem kendi-
sinin hem de kardeşleri, Basel’de genel cerrahi profesörü olan Erdem Yaşargil’in ve 
Zürih’te nörofizyoloji profesörü olan Günay Yaşargil’in tıp eğitimi almasında en 
büyük etken olduğunu belirtiyor. Memur olan babasının biyolojiye, tarihe, sanata, 
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felsefeye ve lisana çok hayran olduğunu ve tüm maddi sıkıntılara rağmen beş çocu-
ğunu da okuttuğunu vurguluyor. Üç hekim kardeşin yanı sıra diğer iki kız kardeş-
ten Selma, İngilizce öğretmeni, Tomris, kimya mühendisi oluyor. 

Burada ben araya girip, o yıllara ait hissettiklerini vurgulamak istiyorum: “Dikkat 
edecek olursak, bahsi geçen yıllar 1930-35’li yıllar gibi… Yani Cumhuriyet’imizin 
kuruluşunu takip eden ATATÜRK Devrimleri’nin birer birer gün yüzüne çıktı-
ğı, yani toplum üzerinde etkili olmaya başladığı yıllar. Yokluk, fakirlik hâlâ devam 
ediyor ama devrim ekibi, ülkeye eğitim duygusunu, çağdaşlık olgusunu, bilimin, ge-
lişmenin ne anlama geldiğini aşılamaya başlamış bile.”

Eğitimden Önce Mesleğe Başladı: Yaşargil, 1943 yılının Mayıs ayında, “ol-
gunluk” sınavından geçip liseyi bitiriyor. Ekim 1943’te, herhangi bir burs almadan 
ailesinin imkânlarıyla Viyana’ya gidiyor. Gittiği günün haftasında üniversitede ana-
tomi derslerini dinliyor ve Latince bilgisini de geliştirmeye çalışıyor. Aralık ayında, 
yeni yıl kutlaması için belediye binasının restoranında bir araya gelen Türk arkadaş-
larından, mühendislik öğrencisi Ahmet Koç’un önerisiyle, Almanya’nın Naumburg 
şehrinde yaşayan emekli bir öğretmenin ve ailesinin yanına giderek, eğitimine ora-
da başlamaya karar veriyor. Böylece Almancasını da geliştirebileceğini düşünüyor. 
Yaşargil’e yeni bir öneri de bu aileden geliyor ve Yaşargil, tıp eğitimi almak için, 
yakındaki Jena Thüringen Friedrich Schiller Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
başvuruyor. Gazi Yaşargil, bir şartla üniversiteye kabul ediliyor. İlk altı ay hasta-
nede çalışması gerekiyor. Hastanede altı ay hasta bakıcılık yapan Yaşargil’in, orada 
gördükleri ve yaşadıkları, hayatı boyunca mesleğinde etkili oluyor. Oda temizliyor, 
yatak temizliyor, hastalara bakıyor, nasıl iğne yapılır, idrar sondası takılır, dikiş atı-
lır orada öğreniyor. Tıp eğitimine başlamadan evvel, ameliyathanede yardımcılık gö-
revi yapıyor.

1945 yılının başında, konsolosluktan gelen telgrafta, Türkiye’nin, Almanya’ya 
savaş ilan edeceği yazıyor ve Jena’dan ayrılması tavsiye ediliyor. Yaşargil, bu haber 
üzerine mart ayında Zürih’e geçiyor. Burada üniversite sekreterinden Latince de dâ-
hil olmak üzere her şeye baştan başlaması gerektiğini öğrenince Basel’de tıp fakülte-
sine yazılıyor. Bir hafta sonra girdiği fizik, kimya, botanik ve zooloji sınavlarından 
geçiyor ve eğitimine Jena’da, kaldığı yerden devam etme şansına sahip oluyor. 

İlk iki dönemini Almanya’da, yaptığı tıp eğitiminin geri kalan on dönemini 
Basel’de tamamlıyor. Tıp fakültesini bitirdiğinde, beyin cerrahisinde uzmanlık yap-
mak istiyor. Ancak zamanın kurallarına göre, bunun ön koşulu olarak önce üç sene 
beyin anatomisi, genel cerrahi, dâhiliye, nöroloji ve psikiyatri gibi başka dallarda ça-
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lışmak gerekiyor. Bu süreçten sonra Ocak 1953’te, Zürih’te nöroşirürjiye başlıyor. 
Yaşargil, o günlerden söz ederken: “Hiçbir gün durup dinlenmedim, etrafı gezecek, 
seyahat edecek, sosyal faaliyet, spor yapacak vakit de yoktu para da yoktu. Bir serü-
vene gitmedim, Genç Türkiye’nin evladı olarak disiplinli çalışıp, mesleğime bir katkı 
sağlamak arzusundaydım.” diyor. 

Buluşları Hayat Kurtarıyor: Yaşargil, 1953’te, Zürih’te üniversite has-
tanesinde Prof. Hugo Krayenbühl’ün yanında beyin cerrahisi öğrenmeye baş-
lıyor. 1953-1964 yılları arasında çalışmalarını beyin damarı ve anjiyografisi üze-
rinde yoğunlaştırıyor. 1965 yılında yardımcı profesör olan Yaşargil, 1965 ve 
1966 yıllarında, Vermont’taki (ABD) Burlington Üniversitesi’nin Nöroşirürji 
Bölümü’nde Profesör Peardon Donaghy’nin laboratuvarında, mikrovasküler 
cerrahi alanında çalışmalarını sürdürüyor ve ilk defa, beyin damarı ameliyatlarının 
yapılabileceğini gösteriyor. 

Buradaki çalışmalarını tamamlayan Yaşargil, Ocak 1967’de Zürih 
Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’ne dönüyor ve geliştirdiği mikrocerrahi 
tekniklerini hastalarında uygulamaya başlıyor. 1973 yılında ordinaryüs 
profesör unvanı verilen Yaşargil, 1992 yılı sonuna kadar 75 yataklı ve 180 
personelli Zürih Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nin şefi olarak 
görev yapıyor. 

Cerrahide kullanılan ekipmanların yeterli olmadığını tespit eden Yaşargil, mik-
rocerrahide kullanılabilecek, kolay hareket edebilen ameliyat mikroskobu, mikro alet-
ler, ince dikiş malzemesi, damar klipsleri, iskemle ve kol desteği geliştiriyor. Ekim 
1967’de, beyin atardamarından üçü kapanmış bir hastanın, beynine yeni atardamar 
takılması (by-pass) yöntemiyle hastayı sağlığına kavuşturuyor. (…)

Artık Türkiye’de: 1990 yılından itibaren eşiyle beraber her yıl birkaç defa 
Türkiye’ye gelen Prof. Yaşargil, yine eşiyle beraber dersler ve kurslar verdi, 70 has-
tada beyin ve omurilik ameliyatı, yirmi iki devlet hastanesinde ve bir özel hasta-
nede mikronöroşirürji merkezi kurma çalışmaları yaptı. 2013’te İstanbul Yeditepe 
Üniversitesi Hastanesi’nde, öğrencisi Prof. Uğur Türe ile birlikte çalışmaya baş-
layan Prof. Yaşargil, ülkeye dönmelerinin önemli bir nedenini de şöyle açıklıyor: 
“Arkansas Üniversitesi Little Rock Nöroşirürji Kliniği’nde eşimle 19 yıl 
çalıştık ve Prof. Ossama Al-Mefti’yle birlikte, çok işlevli bir mikronöro-
şirürji merkezi oluşturduk. Dianne ve Gazi Yaşargil isminde bir mikro-
nöroşirürji laboratuvarı yapıldı. Üniversitede bir de Yaşargil müzesi ve 
kütüphanesi yapılması kararı alındı ve planlar hazırlatıldı. Böyle bir eği-
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tim merkezinin Türkiye’de de bulunması ve mikronöroşirürjide yeni aşa-
malara erişen Prof. Dr. Uğur Türe ve Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Hatice 
Türe’nin, bu birikimi gelecek nesillere aktarmaları isteğiyle İstanbul’a 
yerleştik.” 

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde derslere giriyor, 
kongrelere, kurslara katılıyor, bilimsel projeler üstünde çalışıyor, hekimliğe devam 
ediyor. Hayatı boyunca disiplinli olmayı, ülkesine, insanlığa katkıda bulunmak için 
çok çalışmayı kendine ilke edinen Yaşargil: “En muazzam şey, tabiatın sırrını bul-
mak. İnsan beyninin BOS yollarını ve beyin damarlarının yapılarını ve değişiklikle-
rini cerrahi açıdan araştırdım ve bulgularını bildirdim. Merkezî sinir sistemindeki 
damar, tümör hastalıkları ve şakak beyni nöbetlerinde mikronöroşirürjiyle daha iyi 
sonuçlar alınabileceğini ispatladım, meslektaşlarıma öğrettim.” diyerek, kişinin ken-
dini yetiştirmesi konusunda çabanın, merak duygusunun, sabrın, sevginin ve şefka-
tin önemini vurguluyor. Yaşargil’e göre, nöroşirürjide başarılı olmak için çok akıllı 
ve kabiliyetli olmak yetmiyor; düzgün yaşam, yılmadan çalışmak ve mesleki kararla-
rımızı vicdanımıza danışmamız gerekiyor.*

Kaynak:
*Dr. Özlem Ak İkinci, Bilim ve Teknik dergisi, Mayıs 2015, “Yüzyılın Beyin 

Cerrahı, Gazi Yaşargil”

 Ord. Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in Aldığı                                   
Fahri Doktora Unvanları:

1991 İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, 1991 University of Lima, 
2000 Hacettepe Üniversitesi Ankara-Türkiye, 2001 University of Oxford, 
2002 Friedrich-Schiller University of Jena, Almanya

Fahri Üyelikleri:
1976 Breziyla Nöroşirürji Akademisi, Brezilya; 1977 Nörocerrahlar Birliği, 

ABD; 1979 Amerikan Kalp Derneği, Dallas, Teksas, ABD (Honorary Fellow); 
1981 Kanada Nöroşirürji Akademisi, Kanada; 1986 Nörocerrahlar Kongresi; 
1987 Japon Nöroşirürji Sosyetesi, Japonya; 1989 Amerikan Nörocerrahlar 
Derneği, Harvey Cushing Society, ABD; 1989 İsviçre Nörobiyoloji Akademisi, 
İsviçre; 1990 Kraliyet Tıp Sosyetesi, Londra’sı, Section of Neurology; 1990 
Türk Nöroşirürji Derneği; 1990 International Skull Base Society; 1993 İsviçre 
Nöroşirürji Akademisi; 1994 Arjantin Nöroşirürji Sosyetesi; 1998 Amerikan 
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Nörobiyoloji Sosyetesi; 1998 Türkiye Bilimler Akademisi; 1999 Peru 
Nöroşirürji Akademisi; 2000 İtalya Nöroşirürji Akademisi; 2003 Meksika 
Nörocerrahlık Derneği

Aldığı Ödülleri:
1957 Vogt-Award of the Swiss Ophthalmological Society; 1968 Tıp 

Bilimleri İsviçre Akademisi Robert-Bing-Ödülü; 1976 İsviçre Federasyonu 
Marcel-Benoit-Ödülü; 1980 “Yılın Sinir Cerrahı”

1981 Uluslararası Mikrocerrahi Derneği, Sidney, Astralia Pioneer 
Microsurgeon Ödülü; 1988 Universita di Napoli e della Compagna 
Napoli, İtalya Şeref Madalyası; 1992 Türkiye Cumhuriyeti Tıp Ödülü; 
1997 Nöroşirürji Dernekleri Dünya Federasyonu Altın Madalya; 1998 
Değerli Fakültesi Öğretim Üyesi, Tıp Bilimleri University of Arkansas; 1998 
Brezilyalı Nöroşirürji Derneği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” olarak 
onurlandırıldı; 1999 Onur Nörolojik Cerrahlar Madalyası Avrupa Birliği; 
1999 Nörolojik Cerrahlar Yıllık Toplantısı Kongresi’nde Nurosurgery der-
gisi tarafından “Yüzyılın Nöroşirürji Kullanıcı Adam” olarak onurlan-
dırıldı; 2000 Fedor Krause Madalyası, Alman Nöroşirürji Derneği; 2000 
Amerikan Cerrahlar Koleji 2000 Onur Bursu; 2000 Türkiye Cumhuriyeti 
Üstün Hizmet Madalyası; 2000 Türk Bilimler Akademisi 2000 Ödülü; 2002 
Uluslararası Francesco Durante Ödülü, İtalya; 2002 Millî Egemenlik Onur 
Ödülü, 2005 TBMM Millî Egemenlik Onur Ödülü; 1968 Robert-Bing-Prize 
of Swiss Academy of Medical Sciences; 1976 Marcel-Benoit-Prize of Swiss 
Federation; 1980 “Neurosurgeon of the Year” 1981 Pioneer Microsurgeon 
Award of the International Microsurgical Society, Sidney, Astralia; 1988 
Medal of Honor of Universita di Napoli e della Compagna Naples, Italy; 
1992 Medical Award of the Republic of Turkey; 1997 Gold Medal of the 
World Federation of Neurosurgical Societies; 1998 Distinguished Faculty 
Scholar, University of Arkansas for Medical Sciences; 1998 Honored as 
“Neurosurgeon of the Century” by the Brazilian Neurosurgical Society; 
1999 European Association of Neurological Surgeons Medal of Honor; 1999 
Honored as “Neurosurgery’s Man of the Century 1950-1999” by the jour-
nal Nurosurgery at the Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting; 
2000 Fedor Krause Medal, German Neurosurgical Society; 2000 Honorary 
Fellowship of the American College of Surgeons; 2000 Türkiye Cumhuriyeti 



Üstün Hizmet Madalyası; 2000 Award of the Turkish Academy of Sciences; 
2002 International Francesco Durante Award, Italy; 2002 Millî Egemenlik 
Onur Ödülü; 2005 TBMM Millî Egemenlik Onur Ödülü*

Kaynak:
*Vikipedi Özgür Ansiklopedi

20. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş, yeri zor doldurulur, değerli bir bi-
lim insanımızdı… Geride büyük bir iz bıraktı Oktay Sinanoğlu...

“Bilime Ufuk Çizen Bir Düşünür”

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu (1935-2015)

Oktay Sinanoğlu, 1935 yılında, babasının, Türkiye Konsolosluğu’ndaki göre-
vi gereği bulunduğu İtalya’nın Bari şehrinde doğdu. II. Dünya Savaşı başlayın-
ca aile Ankara’ya döndü. Liseyi okul birinciliğiyle bitirdikten sonra üniversite 
eğitimi için California Üniversitesi Berkeley’e (ABD) burslu olarak gitti. 
Sinanoğlu’nun eğitim süreci ve akademik ilerleyişi baş döndürücüdür. Üç senede 
Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra, sadece birkaç ay denebilecek bir 
sürede MIT’te (Mashacuset Institute Technology) yüksek lisansını tamam-
ladı. Eğitimi mühendislik üzerine olmasına rağmen o, kariyerine temel bilimlerde de-
vam etmeyi tercih etti. İki yıldan biraz fazla bir sürede Berkeley Üniversitesi’nde 
kuramsal kimya üzerine doktorasını tamamladı. 1960’ta Yale’de yardımcı 
profesör olarak göreve başladığında henüz 25 yaşındaydı. Aynı yıl için-
de kuantum fiziğine yaptığı kuramsal katkı, onun için bir dönüm noktası oldu. 
Çalışmasının adı, “atom ve moleküllerde çoklu elektron kuramı” idi. (…)

Genç akademisyen Sinanoğlu, 1961’de tek isimle yayımladığı bir dizi makalede, 
çok elektronlu sistemleri helyum atomu kolaylığıyla anlatan nicel bir şema önermek-
le kalmamış, bunun yanı sıra, çok elektronlu sistemlerdeki elektronların hareketini, 
kimyasal davranışlarla ilintileyen bir tablo ortaya çıkarmıştı.

Bu çalışmadan sonra ünü hızla yayıldı. Devrimsel çalışmalarına, ara vermeden 
devam etti ve 1963’te uzun zamandır açıklanamayan kuantum mekaniğiy-
le ilgili bir problemi çözüme kavuşturmasıyla profesörlük unvanını ka-
zandı. Aralarında, İngilizlerin, Newton’dan sonra en büyük fizikçi olarak gördüğü 
Paul Dirac gibi dâhilerin de bulunduğu bilim insanlarının baş edemediği problem-
leri çözmesi, Sinanoğlu’nun ne denli saygın bir konuma geldiğini anlamak açısın-
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dan önemlidir. Yale Üniversitesi’nin üç asırlık tarihinde, yaşı henüz 30 olmadan 
profesör seçilen üç isimden biri olmuştu. Henüz 28 yaşındaydı. 

Oktay Sinanoğlu, tarihin ender gördüğü bir matematik dehasıydı. Ancak ma-
tematiğin soyut dünyasıyla yetinmiyor, kuramlarıyla matematiği yaşamın içine 
çekiyordu. Kimyanın kuramsal temeline yaptığı matematiksel katkıların yanı sıra 
moleküler biyolojiyi doğuran öncü bilim insanlarından biri oldu. 1964’te “solvofo-
bik kuram”, 1974’te kimyasal tepkime mekanizmalarıyla ilgili “network 
kuramı”, 1981’de “mikrotermodinamik” ve 1983’te “değerlik kabuğu et-
kileşim formülü kuramı” gibi çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam etti. 
1974’te bilim dünyasındaki en prestijli ödüllerden biri olan Alexander 
von Humbold Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. 1988’de birtakım basit 
şekiller ve periyodik tabloyu kullanarak kimyanın karmaşık problemlerine çözüm 
bulunabileceğini öne süren bir kuramsal yapı oluşturdu. Kendi deyimiyle, 12 yaşın-
daki bir çocuğun bile rahatlıkla anlayacağı bu sistem sayesinde, resimler ile oluştu-
rulan basit kurallar, kimyayı eğlenceli bir oyuna dönüştürmüştü. Aktif akademik 
yaşamında ABD, Almanya, Japonya, Türkiye, hatta Meksika’da pek çok 
saygın bilim ödülüne layık görüldü. 

1997’de Türkiye’ye dönerek, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde gö-
rev aldı. Bu okulu tercih etmesinde, üniversitenin Türkçe eğitim veriyor olması etki-
liydi. 2002’ye kadar burada görev yaptı. Oktay Sinanoğlu, tam bir Türkçe âşığıydı. 
Türkçenin, bilim üretmeye çok yatkın olduğunu düşünüyordu. (…)

Sinanoğlu, en uç düşünceleri bile rahatça dile getirmekten çekinmeyen, fikri hür 
bir idealistti. Geride bıraktığı eserler ile düşünce dünyamıza çok önemli katkılarda 
bulundu. Özlemle aradığı ve yetiştirmeye çalıştığı bilinçli gençliğimize düşen, Oktay 
Sinanoğlu’nun, yitip giden bir değer olmasına izin vermemektir. Ardında bıraktığı 
mirasın bilinciyle, boşluğu asla doldurulamayacak bir düşünce mimarını saygıyla 
anıyoruz. * Bilgi: Oktay Sinanoğlu, ünlü sanatçımız Esin Afşar’ın ağabeyidir.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun eserleri
Göçmen Hamamı, 2050’ye 5 Kala Dünyanın 105 Yıllık Tarihi, İlerisi İçin, 

Türkçe Giderse Türkiye Gider, Bir Nev-York Rüyası, Büyük Uyanış, Hedef Türkiye, 
Ne Yapmalı/Yeniden Diriliş ve Kurtuluş İçin, Yeni Bilim Ufukları I, Yeni Bilim 
Ufukları II ve Yeni Bir Matematik Kuramı ve Onunla Bazı Fizik Kimya İlkelerinin 
Bulunması

Kaynak:
*Enis Yazıcı, Kocaeli Üniversitesi doktora öğrencisi, Bilim ve Teknik dergisi 

2015 Mayıs sayısı, “Bilime Ufuk Çizen Bir Düşünür, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu” 
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NASA’da görev alan Türk Bilim İnsanı

Prof. Dr. Arsev H. Eraslan

Türkiye’nin ilk uçak mühendisi Prof. Dr. Necdet Eraslan’ın oğlu olan ve Ay’a 
giden Apollo projelerinin yazılımını (bilgisayar programlarını) gerçekleştiren ekip-
te görev alan Türk bilim adamı, Prof. Dr. Arsev H. Eraslan, NASA’dan emekli olup 
Türkiye’ye döndü.

1959’da ABD’ye makine mühendisi olarak giden ve orada hava uzay mühendis-
liği doktorasını yaptıktan sonra NASA’da çalışmaya başlayan Eraslan’a, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde, özel bir çalışma odası tahsis edildi.

Vatandaş yapamadılar: Eraslan, NASA’da çalışmaya başlarken başından ge-
çen ilginç bir olayı şöyle anlattı: “NASA, 1965’te, Apollo projesine beni aldı. O dö-
nemde park cezası yediğim için diplomamı bile alamıyordum. Pasaportum geçmiş, 
vizem bitmişti. Çok gizli projelere katılmam için ABD vatandaş formunu doldur-
mamı istediler. ‘Doldurmam.’ dedim, ikna edemediler. Sonunda, ‘ABD ile Türkiye 
arasında bir savaş çıkarsa hangi tarafa gideceksin?’ dediler. Ben de ‘ABD’yi seviyo-
rum ama Türkiye vatanım’ dedim. Bana bir mektup yazdırdılar. Mektupta, ‘ABD’yi 
de Türkiye’yi de çok seviyorum, eğer ABD ile bir savaş çıkarsa 24 saat içinde hangi 
tarafa sadakatli olacağımı bildireceğim’ diye yazdım. Bu formüle ikna oldular ve ça-
lışma izni verdiler. Böyle bir uygulama ilk kez yapıldı. NASA, ‘Bu adam bize şart’ 
dediği için oldu. Çünkü yazılım programı yapan yoktu o sıralarda. ABD vatandaşı 
olsam, dedelerim mezarında ters dönerdi.”

Türkiye yazılım devi olacak! Prof. Dr. Eraslan, yeni projesini ise şöyle özetle-
di: “İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle bir konsorsiyum 
kuruyoruz. Buna Hava Harp Okulu da dâhil olacak. TÜBİTAK, HAVELSAN, 
ROKETSAN, TAİ gibi kurumlar da uzmanlarıyla katılacak. İlk amaç; Türkiye’yi 
yazılım devi yapmak. Türkiye’de müthiş bir bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü 
var. Bu birikim, ABD ile yarışır. Sadece Arçelik’in, yazılım paketlerine yatırımı, 
yılda 750 bin dolar. Biz artık dışarıya hem para kaptırmamak hem de dünya yazı-
lım devleriyle rekabet edebilmek istiyoruz. 1-2 yılda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye çift motorlu F-16 yapabilir: “1969’dan sonra uzay araştırmaları 
durdu. Tennessee Üniversitesi’nde ders vermeye başladım. Aynı zamanda nük-
leer santrallerin çevreye etkisini araştırdım; korkunç etkilerini saptadık.

1985’ten beri F-16 yapıyoruz. Hâlâ başka bir uçağın tasarımını yapmadık. 
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Elimizde tüm imkânlar, bunu yapacak Türk mühendisi ve bilim adamı var. Ben ol-
sam, F-16’yı çift motorlu yaparım. Bugün Türkiye bunu yapabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de projesinde yer aldığı, geleceğin uçağı JSF, iyi bir 
uçak değil. Sadece karada ve denizdeki yerleri havadan vurması için yapılıyor. Yani 
havadan havaya üstünlüğü yok.”*

Kaynak:
*Önay Yılmaz, Milliyet 20 Haz. 2005, NASA’da Görev Alan Türk Bilim İnsanı 

Prof. Dr. Arsev H. Eraslan

Kuramsal Fizikte Evrensel Bir Değer 

Doç. Feza Gürsey (1921-1992)

7 Nisan 1921’de İstanbul’da doğdu. Annesi de Sorbonne’da devlet kimya dok-
torası yapmış, seçkin bir bilim insanıydı. Galatasaray’da başlayan eğitim, 1940 yı-
lında tamamlandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik 
Bölümü’ne kaydolan Gürsey, 1944 yılında mezun oldu. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı sınavı kazanarak İngiltere’ye giden Gürsey, 
burada Imperial College’de doktora yapmaya başladı. “Kuaterniyonların Alan 
Denklemlerine Uygulanmaları” başlıklı tezini 1950’de tamamladı. Aynı yıl 
Cambridge Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarda da bulunan Gürsey, 1951 
yılında İstanbul Üniversitesi’nde fizik asistanı olarak göreve başladı. 1952’de mes-
lektaşı Suha Pamir ile evlendi. 1953 yılında doçent olan Gürsey, bundan sonraki 
yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde, dönemin seçkin kuramsal fizik anabilim dalla-
rından birini oluşturmak için yoğun bir çaba gösterdi. Bu uğraşısı sürerken, yetkin-
liğini artırmak için, 1957-1961 yılları arasında zaman zaman Brookhaven Ulusal 
Laboratuvarı’nda, Princeton ve Columbia Üniversitelerinde araştırmalar yaptı. Bu 
dönemde çağdaş fiziğin devleriyle tanışma fırsatını bulan Gürsey, 1961 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde göreve başladı ve Kuramsal Fizik Bölümü’nü kurdu. 
Bu dönemde kuantum elektrodinamiği konularında çalışmalara başlayan Gürsey, 
1974 yılına kadar ODTÜ’de ve Yale’de dönüşümlü olarak öğretim üyeliği görevini 
sürdürdü. 1974’de Yale’de kürsü başkanı olan Gürsey, 1990’a kadar çalışmalarını 
burada sürdürdü. Ömrünün sonuna doğru kansere yakalanan bu değerli bilim insa-
nı, 13 Nisan 1992’de, ABD’nin New Haven kentinde öldü. 

Yayımlanmış 123 makalesi ve iki kitabı vardır. Feza Gürsey, bilimsel başarıla-
rıyla, bilim topluluklarının haklı övgüsünü kazanmış ve Nobel Fizik Ödülü’ne aday 
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gösterilecek kadar dikkatlerini çekmiştir.*
Kaynak:
*Hüseyin Gazi Topdemir, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Şubat 2012, Doç. 

Feza Gürsey

Türk Deneysel Yüksek Enerji Fiziğinin Aksakalı 

Prof. Muzaffer Ataç (1931-2010)

Dünyanın önde gelen deneysel parçacık fizikçilerinden, Chicago yakınlarındaki 
Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’nın (Fermilab) ilk fizikçilerinden Profesör 
Muzaffer Ataç’ı, geçtiğimiz yıl 7 Aralık’ta kaybettik. Bu yazı, Türk yüksek enerji 
parçacık fizikçilerinin “Muzaffer Hoca”sı olmuş Muzaffer Ataç’ı, Türk bilimsever-
lerine tanıtarak anmayı amaçlıyor.

Muzaffer Ataç Kimdir? 
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 1931 yılında doğan Muzaffer Ataç, lise ve lisans 

eğitimini Ankara’da tamamladı. 1961 yılında, eşi Ayfer Hanım ile beraber Urbana-
Champain’deki Illinois Üniversitesi’ne NATO bursu ile fizik doktorası yapmak üze-
re gitti ve buradan 1967’de mezun oldu. Ankara Üniversitesi’ne, yaklaşık bir yıl-
lık bir dönüşten sonra, 1968’de, doktora tez hocası olan Hans Fraunfelder’in daveti 
üzerine ABD’ye geri döndü. ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı olarak, ileride Fermilab 
olarak bilinecek olan hızlandırıcı merkezinde çalışmaya başladı. Bu hızlandırıcı, za-
manının en yüksek enerjili parçacık hızlandırıcısı olacak, bilimsel ilerlemenin en uç 
noktasında yer alacaktı. Bu sayede, maddenin en küçük yapı taşlarını ve doğadaki 
kuvvetlerin esasını açıklamayı amaçlayan parçacık fiziğinde yeni ufuklar açacaktı. 
Önceki deneyimi, düşük enerjili fizik üzerine olan Muzaffer Ataç, ona yeni olanaklar 
sağlayan bu yeni laboratuvarın kuruluşuna, kendine özgü enerjisi ve yaratıcılığıyla, 
zevkle katkıda bulunacaktı.*

Kaynak:
*Müge Karagöz, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 2011, Türk Deneysel 

Yüksek Enerji Fiziğinin Aksakalı: Prof. Muzaffer Ataç (1931-2010)

Bilime adanmış bir ömür, örnek bir bilim insanı: 

Prof. Dr. Perihan Tolun (1934-2013)

2012 yılında Higgs parçacığının bulunması ile dünyada ve ülkemizde hayli po-
püler hâle gelen CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) çalışan bilim in-
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sanlarından 200’ü Türk. Bu noktaya gelmemize, Türkiye’nin ilk deneysel yük-
sek enerji fizikçisi Prof. Dr. Perihan Tolun’un, 47 yıl önce tek başına başlattığı 
mücadele ve azimli çalışma aracı oldu. Perihan Hoca’mızı, 27 Mayıs 2013’te kaybet-
tik. Ömrünün sonuna kadar, bir bilim insanında olması gereken merak duygusunu 
yitirmeyen Prof. Tolun, 50 yıllık akademik hayatında yüzlerce öğrenciye ufuk açmış 
ve destek olmuştu.

Türkiye’nin, CERN ile 1966 yılında tanışmasını sağlayan, birçok CERN deneyi-
ne Türkiye’nin de katılmasına önayak olan hocamızı, minnetle anıyoruz.

Perihan Tolun, 4 Mayıs 1934’te İstanbul’da doğdu. Dedesi, saygın siyaset ve 
devlet adamı Abdülaziz Mecdi Tolun Efendi’dir (1865-1941). İlköğrenimini, doğup 
büyüdüğü Beyazıt, Soğanağa Mahallesi’nde tamamladıktan sonra ortaöğrenimine 
English High School for Girls’de (şimdiki Beyoğlu Anadolu Lisesi) devam etti. Lise 
eğitimini Amerikan Kız Koleji’nde (Robert Kolej) tamamladı. 

1955’te birincilikle kazandığı Rockefeller bursu ile İngiltere’de, Bristol 
Üniversitesi’nde fizik okuma imkânı elde etti. Lisans eğitiminden sonra yine 
aynı üniversitede doktorasını yaptı. Doktora çalışmasını, nükleer emülsiyon tekniği-
ni geliştirmesi ve 1947’de pion parçacığını keşfetmesi nedeniyle, 1950’de Nobel Fizik 
Ödülü’nü kazanan fizikçi C.F. Powell’ın grubunda yapan Prof. Tolun, sonraki yıl-
larda Türkiye’nin de katılacağı birçok deneyde kullanılan nükleer emülsiyon tekniği 
ile (yüksek enerji fiziği deneylerinde kullanılan, çok hassas iz algıcı) burada tanıştı. 

1966’da dönemin ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal 
İnönü’nün daveti üzerine Türkiye’ye dönerek, ODTÜ’de deneysel yüksek 
enerji fiziğinin ilk tohumlarını attı. Bristol Üniversitesi’nde yaptığı başarılı ça-
lışmaların sonucu olarak, Türkiye ilk kez bir CERN deneyine grup olarak katılma 
fırsatı elde etti. 

Prof. Tolun, Türkiye’de fiziğin, uluslararası boyutta bilinirlik ve saygınlık gör-
mesi amacıyla pek çok zorluğa göğüs gererek, bıkmadan usanmadan çalışmış, âde-
ta ömrünü fiziğe adamıştır. Maddi destekler yetersiz olduğu için, toplantıların ço-
ğuna kendi imkânlarını kullanarak gitmiş, ihtiyacı olan öğrencilere burs vermiştir. 
Böylelikle, fizikten kazandığını tekrar fiziğe aktarmıştır. 2001 yılında emekli olduk-
tan sonra da fizikten kopmamış, bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktarmaya devam 
etmiştir.

Prof. Antonio Ereditato’nun (Prof. Tolun’un birçok deneyde beraber çalıştığı 
İtalyan fizikçi) deyişiyle “a gentle, small, strong lady of physics” (yani “fiziğin 
nazik, küçük, güçlü hanımefendisi”) olarak, tarihte hak ettiği yeri alacaktır.*
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Kaynak:
*A. Murat Güler Prof. Dr., ODTÜ Fizik Bölümü (Prof. Tolun’un son dok-

tora öğrencisi), Bilime adanmış bir ömür, örnek bir bilim insanı: Prof. Dr. 
Perihan Tolun (1934-2013)

Bu muhteşem çalışmalara rağmen, ne yazık ki 2015 Türkiye’si, ekonomik 
ağırlıklı gerekçelerle, CERN çalışmalarına katılım projesinden çekilmiştir. 

Dünyada ve ülkemizde yapılan organ nakillerinde bir Türk devi… 

72 Yıllık Yaşamda Kurtarılan Binlerce Hayat:

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu

İsminin hakkını veren kaç kişi tanıyoruz acaba? Memorial Hastanesi Genel 
Cerrahi, Organ Nakli ve Transplantasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Münci 
Kalayoğlu, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülkemizde başarıyla gerçekleştirdiği çok 
sayıda organ nakliyle, özellikle de karaciğer nakilleriyle tanınıyor. 

İsmi “Münci”, yani “kurtarıcı, kurtaran” anlamına gelen Prof. Kalayoğlu, dün-
yada ilk kez karaciğer nakli yapan Dr. Thomas Starzl’ın yanında eğitim alarak organ 
nakli yolculuğuna başlamış. 1993 yılında Sağlık Bilimleri dalında aldığı TÜBİTAK 
Bilim Ödülü, 1994’te kendisine Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilen 
onursal felsefe doktorası, sahip olduğu ödüllerden sadece birkaçı. TÜBA asli üyesi 
Prof. Dr Münci Kalayoğlu hem başarılı bilim insanı yönüyle hem kurtardığı hayat-
larla hem de organ bağışının önemi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına yaptığı kat-
kılar nedeniyle, dergimizin bu ayki konuğu.

Çocukluğunda mühendis ya da mimar olmayı isteyen Kalayoğlu’nun yaşamı, 
1940 yılında Ankara’da başlıyor. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamla-
dıktan sonra 1957’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girme hakkını kazanıyor. 

1963’te, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden çok iyi bir eğitim alarak 
mezun oluyor. O zamanlara dair unutamadığı en önemli anılarından biri de tıp fa-
kültesi diplomasını, İsmet İnönü’nün elinden almış olması. Uzmanlık eğitimi için 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gidiyor. Yeni bir tıp fakültesi olan 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Amerikalı hocalar sayesinde başka bir ruh 
vardı. 

Yapışık İkizleri Başarıyla Ayırıyor. Genel Cerrahi Bölümü’nde uzmanlık 
eğitimine başladığı sıralarda ABD’ye gitme hevesi başlıyor. Fransızca bilen Doktor 
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Kalayoğlu, İngilizce öğrenmek üzere Amerikan Kültür Derneği’ne kayıt yaptırı-
yor. 2-3 yıl İngilizce eğitimine devam ediyor, bu arada Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’ndeki uzmanlık eğitimini tamamlayarak başasis-
tan oluyor. 

ABD’ye gitmek için gerekli dil sınavını geçtikten sonra, hocalarının da deste-
ği ile önce New York, Mount Sinai Tıp Fakültesi’nde, ardından da Pittsburgh 
Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda eğitimine devam edi-
yor. Üç yıl bu hastanede sadece çocuk ameliyatları yapıyor. 

Dünya Standartlarındayız!: Organ nakli; işlevini yitirmiş bir organ nedeniy-
le hayatını kaybetme noktasına gelmiş kişiye ikinci bir şans vermek demek. Pek çok 
ülkeden farklı doktorlarla çalışmış olan Prof. Kalayoğlu, Türk cerrahların becerisi-
nin, dünya standartlarının da üstünde olduğunu önemle vurguluyor. Dolayısıyla 
ülkemizde yapılan organ nakillerinin kalitesinin, dünyadaki hiçbir ülkeden düşük 
olmadığını belirtiyor. 

Prof. Kalayoğlu’na göre, ülkemizde ekip çalışması konusunda yaşanan bazı so-
runlar, en büyük dezavantajlardan biri. Diğer yandan eğitim de tabii ki bu işin ol-
mazsa olmazı. Çok iyi organ nakli ameliyatları yapabilen bir cerrahın, bunu mutlaka 
kendisinden sonra gelenlere öğretmesi gerekiyor. Cerrahların, eğitim almak için yurt 
dışına gitmek yerine, ülkemizdeki uzmanların yanında yetişmesi en ideal durum as-
lında. “Çok başarılı bir organ nakli uzmanının yaptığı organ nakli sayısı 5, 10, 20 
olabilir, ama 100, 200, hatta 500 organ nakli yapılmazsa, yeni uzmanlar yetişemez.” 
diyor Prof. Kalayoğlu. Bilginin sadece sayılı kişinin kafasında, ellerinde kalmaması 
gerektiği fikrini, bir ilke olarak benimsemiş. Kendisi Dr. Starlz’dan sonra ikinci ne-
sil. Yetiştirdiği uzmanları, üçüncü nesil olarak tanımlıyor ve bu bilginin nesilden 
nesile aktarılması gerektiğine inanıyor. 

1971 yılında çocuk cerrahisi bölümündeki uzmanlık eğitimini bitiriyor. 
Pittsburgh Çocuk Hastanesi’nde çalıştığı dönem edindiği önemli tecrübeler-
den bir diğeri ise, daha sonra çok yararını göreceği, yapışık ikizlerin ayrılması ame-
liyatına katılması oluyor. Nitekim yıllar sonra, Wisconsin Üniversitesi’nde 
Organ Nakli ve Transplantasyon Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı dö-
nemde, bu konuda eğitimli tek cerrah olarak, bir yapışık ikiz ayırma ameliyatı daha 
gerçekleştiriyor. 

En Büyük Hayali Karaciğer Nakli: 1971 yılında Türkiye’ye dönen Münci 
Kalayoğlu, 1972 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nde “doçent” unvanını alıyor. 
Aynı yıl evlenen Kalayoğlu, 1977 yılında profesör oluyor. Türkiye’de böbrek 
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naklinin yeni yapılmaya başlandığı o dönemde, aklında hâlâ karaciğer nakli varmış. 
Türkiye’deki ilk böbrek naklini yapan Mehmet Haberal ile beraber çalışıyor. 

Hacettepe’nin laboratuvarlarında, köpeklerde karaciğer nakli ameliyatları yapma-
ya başlayan Prof. Kalayoğlu, bir gün, dünyada ilk karaciğer nakli yapan kişi olan 
Dr. Thomas Starzl’ın, Pittsburgh Çocuk Hastanesi’ne geldiğini duyunca, ertesi 
gün uçağa binip Dr. Starzl ile görüşmeye gidiyor. Daha önce bir karaciğer nakli 
ameliyatına katıldığını ve karaciğer nakli ameliyatını öğrenmek istediğini söylüyor. 
Prof. Kalayoğlu’nun bu konuda ne kadar istekli olduğunu anlayan Dr. Starlz, Prof. 
Kalayoğlu’na, karaciğer komasında, böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine 
bağlanmış, yani neredeyse “ölmüş” denilebilecek, Wilson hastalığına (karaciğer, be-
yin gibi hayati organlarda fazla miktarda bakır birikmesine neden olan, kalıtımsal 
bir hastalık) yakalanmış 13 yaşında bir çocuk gösteriyor ve acilen karaciğer nakli ya-
pılması gerektiğini söylüyor. Münci Kalayoğlu’na, bu ameliyata katılmasını teklif 
ediyor. Nakledilecek karaciğeri almak üzere Atlanta’ya gidiyorlar. 12 yaşındaki bir 
çocuktan aldıkları karaciğeri, Pittsburgh’daki çocuğa naklediyorlar.

İlk gördüğünde “neredeyse ölmüş” dediği çocuk, ameliyattan hemen sonra idra-
rını yapabiliyor, kanı pıhtılaşmaya başlıyor, ertesi gün ise, kendi kendine nefes ala-
biliyor. Üç ay sonra da futbol oynamaya başlıyor. 

Yılda 100 Karaciğer Nakli: 1981-1983 yılları arasında Pittsburgh Üniversitesi 
Transplantasyon Bölümü’nde görev yapan Prof. Kalayoğlu, hayalini gerçekleştir-
mek üzere Türkiye’ye dönüyor. Ancak, karaciğer nakli konusunda görüştüğü yetki-
liler, Türkiye’de yılda 600 bin çocuğun ishalden öldüğü o yıllarda, bu konunun öne-
mini ve aciliyetini sorguluyor. 

Kalayoğlu tam da o günlerde Madison Wisconsin Üniversitesi’nden teklif 
alıyor ve orada Karaciğer Nakli Bölüm Başkanlığı’na getiriliyor. Bu konu-
da eğitimli tek cerrah olan Prof. Münci Kalayoğlu, orada yaptığı ilk karaciğer 
nakli ile tüm basının ilgisini çekiyor. Ardından, nakil sayısı da gün geçtikçe artıyor, 
20, 30, 50 derken beşinci yılın sonunda, yılda 100 nakil yapar hâle geliyor. Böylece 
ABD’nin en iyi karaciğer nakli programı da Wisconsin Üniversitesi’nde hayata ge-
çiyor. 2006 yılının Eylül ayında, 1500 karaciğer nakli, 2000’den fazla böbrek nakli, 
1000 civarında pankreas nakli yapmış deneyimli bir cerrah olarak ülkesine dönüyor. 

Prof. Kalayoğlu’nun, kendisine onursal profesörlük unvanı veren Wisconsin 
Üniversitesi ile ilişkisi hâlâ devam ediyor.* 

Not: Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’na LIFE dergisi kapağında yer 
verilmiştir.
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Kaynak:
*Özlem Ak İkinci, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Mayıs 2012, 72 Yıllık 

Yaşamda Kurtarılan Binlerce Hayat, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu

Değerli Matematik Hocamız Masathosi Gündüz İkeda 

25 Şubat 1926’da Tokyo’da doğdu. 1948’de Osaka Üniversitesi Matematik 
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl, mezun olduğu üniversitede çalışmaya ve 
Profesör Kenjiro Şoda’nın nezaretinde, Frobenius cebirleri üzerindeki araştırmala-
rına başladı. 1953’te doktorasını tamamlayana kadar elde ettiği sonuçlar, dünya ça-
pında dikkat çekmişti. Doktora sonrasında cebirden ziyade sayılar kuramına yönelen 
İkeda, Alexander von Humboldt Vakfı’nın bir bursuyla Helmut Hasse’nin davetlisi 
olarak, 1957-1959 yıllarında Hamburg Üniversitesi’nde çalıştı. 

Hamburg’da tanıştığı Emel Ardor’la evlenerek Türkiye’ye geldi. Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak kısa bir süre istatistik dersleri verdikten son-
ra, 1961’de, aynı üniversitenin matematik bölümüne, 1968’de de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Matematik Bölümü’ne geçti. 1992’de emekli olana kadar seçkin eserler 
verdi, yurtta ve yurt dışında çeşitli etkinlikler, faaliyetler çerçevesinde Türk ma-
tematiğinin en seçkin temsilcilerinden biri oldu. Emeklilik yıllarını, Kuzey 
Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi’nde, 
Feza Gürsey Enstitüsü’nde geçirdi. Ömrünün sonuna kadar hiç ara vermeden ma-
tematik araştırmalarını sürdürdü. Çok bilgili, mütefekkir, nükteli, muhtelif yabancı 
dillere vâkıf, çevresindekilerin sevgi ve saygısını hakkıyla kazanmış, hizmetleri Türk 
matematik camiası tarafından asla unutulmayacak büyük bir insandı. 2003’te kısa 
bir hastalık döneminden sonra vefat etti.*

Kaynak:
*Cem Tezer, ODTÜ Matematik Bölümü Öğretim Üyesi, Bilim ve Teknik, Şubat 

2014
20. yüzyıl Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına damgasını vurmuş, yaz-

dığı romanlarla uluslararası alanda isim yapmış bir gururumuzu yitirdik…

Edebiyatımızın Koca Çınarı Yaşar Kemal (1923-2015)

Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk yazar olan 92 yaşındaki Yaşar 
Kemal’i, 28 Şubat 2015 günü kaybettik. Kürt kökenli olan Yaşar Kemal, 1923 yı-
lında Osmaniye’de dünyaya geldi. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önde 



İlhan Küçükbiçmen472

gelen yazarlarından biridir. İlk romanı “İnce Memed” ile başlayan yazı hayatına, 
Teneke, Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Oyu, Akçasazın Ağaları, 
Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü ve daha nice eserler sığdırdı. Yaşamı onlarca 
ödüllerle ve nişanlarla dolu olan dünyaca ünlü edebiyatçımız, Zülfü Livaneli’nin 
“Gözüyle Kartal Avlayan Yazar” lakabını taktığı Yaşar Kemal, eserlerinde sık-
lıkla Anadolu efsanelerini işliyordu. Yazdığı kitapları, bugüne kadar kırk dile çevri-
lerek yayımlandı, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce baskı yaptı.

Yaşar Kemal’in 2014’te Türkiye’ye mesajı şöyleydi: “Bir; benim kitaplarımı 
okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İki; insanın insanı sömürme-
sine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile 
edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere ola-
nak verilmesin.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki bir kültürü yok edenlerin, 
kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir. Benim kitapla-
rımı okuyanlar, yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın 
utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar, cümle kötülüklerden arınsınlar.”*

Kaynak:
*28 Şubat 2015 tarihli HÜRRİYET gazetesi, Yaşar Kemal
2
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23. BÖLÜM 
İNANÇ DÜNYASI 

Bu konu, kitabın temel felsefesinin tam olarak anlaşılabilmesi için ke-
sinlikle göz ardı edilmemesi gereken, son derece önemli bir bölümü-

dür. İnsan yaşamında inanç felsefesi ve gereksinimi, tartışmasız bir yer tut-
muştur. İnsanlık tarihi boyunca bu gereksinim hep var olmuş ve varlığını 
insan unsuru ile birlikte gelecekte de devam ettireceği konusu, günümüz 
toplumlarınca çok büyük bir mutabakatla kabul edilmiş gibi görülmektedir. 
Tabii, dünyamızda insanlık tarihinin ne zaman sonlanacağını, o zaman dili-
minde inanç anlayışının boyutunun ne düzeyde olacağını şimdiden kestir-
mek için kâhin olmak gerekir ki bu da bizim işimiz değil tabii.

İnanç dünyasının tarihsel boyutu ile ilgili kısa görüşümü, 2013 yılında 
yazdığım ilk kitabım “BENİM EVRENİM”de şöyle dile getirmiştim:

İnsanoğlunun İnanç Dünyası

İnsanın inanç ihtiyacı her dönemde var olmuştur, çünkü insan, daha önce dedi-
ğim gibi; iri beyinli, düşünen, duygulanan, hislenen ve en önemlisi etkilenen, farklı 
bir hayvan türüdür. Hayvanların (evcilleri hariç çünkü onlar da bir ölçüde insan-
sılaştırılmışlardır) hemen hemen tamamında, yukarıda saydığım duygusal ve ruh-
sal özellikler yok gibidir. İnsan, var oluşundan itibaren özellikle kendini zorda his-
settiğinde, zayıf ve çaresiz düştüğünde, farklı bir şeylere sarılma ve sığınma ihtiya-
cı duymuştur. İşte o zaman, yaşadığı toplumda veya kabilede, buna çare bulacağına 
ve doğaüstü güçleri olduğuna inanılan büyücü dediğimiz insanlar ortaya çıkmış, 
toplumlarını ruhsal ve fiziksel açıdan iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu tür insanlar, 
içinde bulundukları toplumlar tarafından âdeta yarı tanrı olarak görülmüşlerdir.

İlerleyen çağlarda ise, büyücülerin yerini simyacı kâhinler almıştır. Ayrıca o 
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zamanki toplumlar, yaşamları ve var oluşlarının, mutluluk ve üzüntülerinin, bol-
luk ve kıtlığın, savaş ve barışın, sevgi ve nefretin; doğa güçlerinden, yani toprak, 
ay, güneş, yağmur, fırtına, savaş, barış, aşk gibi tanrılardan geldiğine inanmış-
lar ve bu tanrılara tapınaklar kurarak, oralarda kurbanlar bağışlamak ve dua etmek 
şeklinde ibadet etmişlerdir. Bu tür tapınma ve ibadet şekli, en son Yunan ve Roma 
medeniyetlerine kadar devam etmiştir. Ama MÖ 3000 yıllarında yaşanan Mısır 
medeniyetinden önce insanlık, dinî inanç anlayışını değiştirmeye başlamış, Asya’da, 
insan görüntülü Buda gibi tanrılara tapınılan Hinduizm ve Budizm gibi din-
lerden başka, Arabistan Yarımadası’nda da ilk “tek tanrılı ve kitaplı din” olan 
Musevilik başlamıştır. Hz. Musa Peygamber, dinini ve ilahî kitabı Tevrat’ı, 
kendinden önce ortaya çıkan bazı peygamberlerin felsefelerinin üzerine inşa et-
miş, arkasından bu dinin takibi olarak Hz. Davut Peygamber’e Zebur indiril-
miş, bundan sonra Hz. İsa Peygamber ortaya çıkmış, Tanrı kitabı İncil ile yeni 
din Hristiyanlığı, havarileri vasıtasıyla yaymaya başlamış ve en son olarak, MS 
610 yılında Hz. Muhammed Peygamber, Tanrı’nın, kendisine vahiy yoluy-
la gönderdiği kitap olan Kur’an vasıtasıyla Müslümanlığı dünyaya yaymaya 
başlamıştır. Kur’an’da, bu kitabın son kitap ve Hz. Muhammed’in de son peygamber 
olacağı, Allah kelamı olarak belirtilmiş ve günümüze kadar da dünya yüzüne, pey-
gamberlik iddiasıyla başka kimse gelmemiştir. 

Bu saydığım dört din de bugüne kadar süregelen tek tanrılı ve kitaplı dinler-
dir. Hepsi de tek tek incelendiğinde birçok konuların; cennet, cehennem, Âdem, 
Havva vs. gibi, benzer olduğu görülür. Hepsinin temelinde, kutsal sayılan Yüce 
Yaradan’a (Tanrı’ya) ve o dini ortaya koyan peygambere ve yazılı Tanrı emirleri-
nin yer aldığı kutsal kitaba inanmak, kesin şarttır. 

Dinlerin ortak hedefi de insanları kinden, nefretten, her türlü kötülüklerden 
uzak tutmak, iyiliklere ve yardımlaşmaya yöneltmek ve Yüce Yaradan’a ibadeti sağ-
lamaktır. Bunların nasıl ve ne şekilde icra edileceği, ibadet kuralları, Tanrı emri 
olan ve aynı zamanda kanun yerine geçen kutsal kitaplarda, detaylı olarak açıklan-
mıştır. Hz. Davut’un Zebur’u hariç, diğer her üç din de (Musevilik, Hristiyanlık 
ve Müslümanlık ) dünya üzerinde kendilerine çok büyük kitleler ve cemaatler 
oluşturmuşlardır.*

Kaynak:
*İlhan Küçükbiçmen, BENİM EVRENİM, 2013, s. 14-15
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Günümüz dünyasında, Afrika’nın en ücra köşesindeki bir kabileden veya 
Amazon ormanlarının ulaşılması çok zor olan, balta girmemiş bir bölgesin-
deki klandan tutun, dünyanın birçok farklı yöresinde yaşayan irili ufaklı in-
san topluluklarının bile birbirinden farklı belki yüzlerce inanç yapıları mev-
cuttur. Ama bizim, sosyolojik açıdan üzerinde durmak ve yapısal analiz-
ler gerçekleştirmek istediğimiz ise; dünya nüfusunun neredeyse 2/3’ünü 
oluşturan tek tanrılı dinlerdir. Bunlar içerisinde Hristiyanlık inanç yapısı-
nın tarihsel evrimini, hatırlayacaksınız, artılarıyla, eksileriyle, daha önce 
üçüncü bölümde, “Orta Çağ Uygarlıklarında Bilgi ve Bilim” başlığı altında, 
“Hristiyan Dünyası” adıyla, detaylarıyla görmüştük. 

Şimdi ise, biz Türklerin de dini olan İslamiyete, geniş bir perspektiften ba-
kıp, sosyolojik değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeleri yaparken 
dikkat etmemiz gereken olgu ise; İslam inancını asla sorgulamak veya kritik 
etmek olmayacaktır. Çünkü biz Müslümanların kutsal kitabı Kur’an, Yüce 
Yaradan Allah tarafından, vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 
indirilmiş olup, onun ezberinde olan ayetler de en yakınında bulunan kişiler 
(sahabeler) tarafından, Peygamber’in ölümünden sonra, özüne sadık kalına-
rak yazılıp kitap hâline getirilmiş ve hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 

Kur’an dili, içinde yer alan ayetlerin anlamları, kolay anlaşılır dar kalıp-
lara sığdırılmayıp, içinde farklı yorumlar yapılabilecek çok geniş bir anlam 
yelpazesi barındırmaktadır. Bu nedenle Kur’an’ın, toplumuna vermek iste-
diği mesaj, hem Hz. Muhammed’in soyundan gelen dört halife tarafından 
hem de din âlimleri tarafından, özüne ne kadar sadık kalınsa da farklı farklı 
yorumlanmıştır. Musevilik ve Hristiyanlık inanç sistemlerinde olduğu gibi, 
İslamiyette de temel sorun budur. Bu nedenle her üç inanç sistemi de mez-
hepler hâlinde bölünmelere uğramışlardır. İslamiyette mezheplerin dışında 
da ayrıca daha küçük gruplar hâlinde tarikatlar oluşmuştur. 

Bunların dışındaki dinî anlayış farklılıklarına etki eden diğer bir faktör ise, 
birbirinden farklı ülkelerin farklı kültür yapılarıdır. Aynı mezhep içinde yer 
almalarına rağmen, örneğin; Suudi Arabistan, Türkiye ve Endonezya gibi 
ülkelerde doğal olarak kültür farklılıkları nedeniyle farklı bakış, farklı uygu-
lama ve öğretiler yer almaktadır. Görüldüğü gibi, dünya Müslümanlarında 
yeknesak, tekdüze bir İslami anlayış yoktur veya oluşmamıştır. 

Yukarıda söylenenlerin dışında, İslami din anlayışı ve yaşam tarzı açısın-
dan da çok önemli bir özellik daha vardır. O da: İslamiyet, 7. yüzyılda, bi-
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lindiği gibi Arap Yarımadası’nda, çöl ortasında bulunan Mekke şehrindeki 
(günümüzdeki kasaba gibi), Kureyş isimli bir Bedevi kabilesinde vücut bul-
muştur. O günün şartlarında, çağımıza oranla son derece yavaş sayılabilecek 
bir yaşam tarzı vardı. İbadet kurallarının kolaylıkla uygulanabilirliğinden 
tutun, giyim kuşama ve sosyal taleplere kadar tüm düzen, yöre yaşamına bi-
rebir uyumluydu. 

Ama gelin görün ki günümüz insanının çok farklı çalışma şartları ve ça-
lışma çeşitliliğinden tutun da bilime, teknolojiye, sanata ve spora bakışı ve 
yaşam temposu, akıl almaz hız ve boyutlara ulaşmıştır. O günün bir habe-
ri, bir iletisi, örneğin; sadece 1000 km kadar uzaklığa belki bir ayda gönde-
riliyor ve alınan cevap da aynı sürede geri geliyordu. Hâlbuki günümüzde, 
Ay’a giden astronota bile gönderilen mesaj, sadece bir saniye içinde gidip, 
cevabı da aynı sürede alınabiliyor. Burada söylemek istediğim şey; doğa ve 
insan yaşamının, devamlı bir değişkenlik döngüsü içerisinde yer almasıdır. 

Bu bağlamda Museviler ve özellikle Hristiyan toplumunun neredeyse ta-
mamına yakın bir bölümü, daha önce gördüğümüz gibi, yüzyıllarca uğraş 
vererek, engizisyon mahkemelerinde bedeller ödeyerek, inanç içeren dinî 
yapılarıyla, inancın dışında kalan dünya işleriyle ilgili anlamına gelen “se-
küler” yapıyı, ayrı ayrı kefelere koymuşlar. Yani daha açıkçası, din ve dünya 
işlerini ayırmışlar. Böylece, tartışma ve kritik yapılması mümkün olmayan, 
olduğu gibi kabullenilen inanç ve iman dünyası ile her zaman ispatı istenen, 
üzerinde ne kadar deney yapıldığı sorgulanan, konu ile ilgili birçok bilim in-
sanı tarafından doğruluğu, yanlışlığı tartışılan, sonunda kabul edilen veya 
kabul edilmeyen tüm bilimsel çalışmaları kapsayan “seküler” dünya, birbi-
rinden ayrılmıştır.

Müslüman toplumlar ise, bu konuda çok farklı değer yargıları taşımak-
tadır. Seküler anlamdaki dünya yaşamı ile dinî yaşamı, bir yere kadar ayır-
mayı kısmen başarabilmiş ülkelerin ön saflarında Türkiye, Bosna-Hersek, 
Endonezya ve Körfez ülkeleri (Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap 
Emirlikleri), Fas ve Tunus gibi ülkeler, kademeli olarak yer almışlardır (bu 
tamamen benim görüş ve değerlendirmemdir). 

Ama seküler dünya yaşam anlayışını neredeyse kökünden reddeden, ya-
şamın tamamını koza gibi İslami anlayışın içine hapseden, her konuya din 
gözlüğünden bakmayı bir yaşam biçimi sayan ve hatta dünya yaşamını “ya-
lan dünya” değer yargısıyla betimleyen Suudi Arabistan, Afganistan, Sudan, 
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Somali, Etiyopya gibi ülkeler de bulunmaktadır. Ama bu tür anlayışların 
da dışında hareket eden, çok daha radikal örgütlenmiş, IŞİD, EL NUSRA, 
BOKO HARAM, EL ŞEBAB, EL KAİDE gibi aşırı dinci, fanatik gruplar da 
vardır.

Özellikle içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, bu örgütlerin yaptığı in-
sanlık dışı katliam ve eylemler, tüm dünya medyası tarafından günbegün 
ibretle takip edilmektedir. Her ne kadar “bu insanlar Müslüman değildir, 
İslamiyetle zerre kadar ilgileri yoktur” diye haykırılsa da… Ne yazık ki fa-
tura dönüp dolaşıp yine İslam dünyasına kesilmektedir. 

Bir de iki grubun arasında kalan İran, Mısır, Pakistan, Bangladeş ve nüfu-
sunun önemli bir kısmını Müslümanların oluşturduğu Hindistan gibi ülke-
ler bulunmaktadır. Bu tip ülkelerin ortak özellikleri ise, her iki grubun karı-
şımı olmalarıdır. 

Yukarıda bahsi geçen konuyla ilgili yazılmış, çok düşündürücü, âdeta ne-
fes almadan heyecanla okuyacağınız, yaşanmış enfes bir biyografik romanın 
ilginç gördüğüm bazı bölümlerinden, sizler için alıntılar yaptım. Romanın 
adı “KÂFİR” yazarı ise, kendi trajik yaşamını kitabına döken, Afrika Somali 
kökenli bir hanım, Ayaan Hirsi Ali. 

Kitabın kısa ön tanıtım kısmında şöyle denmektedir: 
“Günümüzün hayranlık uyandıran en gözde politik figürlerinden biri olan 

Ayaan Hirsi Ali’nin adı, Hollandalı film yapımcısı Theo van Gogh’la birlikte 
yaptığı ‘İTAAT’ adlı filminden sonra Theo’nun fanatik bir Müslüman tarafından 
öldürülmesiyle uluslararası gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.

Ayaan Hirsi Ali, Somali’de kalabalık bir kabilede, aşırı Müslüman bir aile içinde 
büyür. Küçük yaşta sünnet edilişinden, zorla evlendirildiği zamanlara dek, diktatör-
ler tarafından yönetilen çalkantılı ülkelerde yaşar. Yaşamla tüm bağlantısının kop-
tuğu bir noktada Hollanda’ya kaçıp, siyasal bilimler diploması alır. Kısa zamanda, 
Batı’ya sığınmış Müslüman kadınların haklarını savunan, parlamento üyesi olarak 
İslam dininde reform yapılmasında ısrar eden bir özgürlük savaşçısına dönüşür. 

Ayaan Hirsi Ali, ‘Time’ dergisinde, 2005 yılının ‘En Etkili 100 Kişi’ listesinde 
yer almış, yine aynı yıl ‘Glamour’ dergisinde, ‘Kahramanlar’ listesine girmiştir. 
‘Bütün Dünya’ dergisinde, ‘Yılın Avrupalıları’ndan biri olarak seçilmiş ve ayrı-
ca çeşitli kuruluşların ödüllerini kazanmıştır.”*

Kaynak:
*KÂFİR, Ayaan Hirsi Ali, 2008, Altın Kitaplar Yayınevi
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KÂFİR

Giriş: 2004 yılının bir Kasım sabahı, Theo van Gogh, sabah erkenden kalkmış, 
Amsterdam’daki film şirketine gitmek üzere hazırlanıyordu. Eski siyah bisikletine 
binip ana yola çıkmıştı. Yolunun üzerinde bir yerlerde, elinde tabancası ve iki kasap 
bıçağıyla Faslı bir adam onu bekliyordu.

Theo, Linnaeus Caddesi’ne girdiğinde, Muhammed Bouyeri, ona doğru 
yaklaştı. Tabancasını çıkarıp Theo’ya üst üste birkaç el ateş etti. Theo, bisikletin-
den düştü ve caddenin karşısına doğru sendeleyerek yürüdü ve orada yere yığıl-
dı. Muhammed, peşinden gitmişti. Theo, yattığı yerden ona seslendi: “Dur biraz, 
bunu konuşabiliriz.” Ancak Muhammed durmamış ve ona dört el daha ateş et-
miş ve sonra bıçağını çıkarıp boğazını kesmişti. Diğer bıçağını çıkarıp, göğsüne, beş 
sayfalık bir mektup saplamıştı.

Mektup banaydı.
İki ay önce Theo’yla birlikte kısa bir film yapmıştık. İsmini “İtaat-Bölüm 1” 

koymuştuk. Ben, Bölüm 2’yi çekmeyi çok istiyordum. (Theo, ikinci bölümde, ancak 
içine biraz mizah katmamız durumunda birlikte çalışabileceğimiz konusunda beni 
uyarmıştı!) Bölüm 1, Tanrı’ya koşulsuz olarak itaat etmeyi reddedip, onla konuşma-
yı seçen Müslüman kadınlar hakkındaydı. Dua ediyorlar, sonra gözlerini yere dikip 
beklemek yerine, Kur’an’ın bir dövme gibi derilerine işlenmiş kelimeleriyle başlarını 
yukarı çevirip Allah’a bakıyorlardı. Ona koşulsuz olarak itaat etmelerinin, kendileri-
ne daha çok acı ve üzüntü getirmesi; onun da bu duruma daha fazla kayıtsız kalması 
hâlinde artık koşulsuz olarak itaat etmeyeceklerini söylüyorlardı.

Zina yaptığı gerekçesiyle kırbaçlanan, nefret ettiği birisiyle evlenmek zorunda 
bırakılan, kardeşinin tecavüzüne uğradığı için babaları tarafından reddedilen ka-
dınlardı bunlar… Hollanda Parlamentosu Üyesi olduğum, her an öldürülme teh-
likesi altında bulunduğum için, korumalar eşliğinde zırhlı arabalar içinde dolaşı-
yordum. Oturduğum binada, komşularımı tehlikeye attığım gerekçesiyle Hollanda 
Mahkemesi, kiraladığım güvenli devlet evinden taşınmama karar verince, şahsım-
la ilgili patlak veren tartışmalar üzerine, partime daha fazla zarar vermemek için 
ABD’ye taşınmaya karar vermiştim.

Somali’de, küçük çocukların ilk öğrendikleri şeylerden birisi, ihanet konusunda 
uyanık olmalarıydı. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Şüpheci olmak, özellikle de 
bir kızsanız, çok iyidir. Kızlar alınabilir ve hatta kazanç getirebilir. Ve şayet bir kı-
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zın bekâreti bozulmuşsa, bu sadece kendisinin değil, aynı zamanda babasının, am-
calarının, erkek kardeşlerinin de onurunu kirletmiştir. Hayatta başınıza gelebilecek 
bundan büyük bir felaket yoktur.

Evlenilecek kız; çalışkan, güçlü, genç ve fakir olmalıydı. Dhulbahante kabile-
sinden varlıklı bir çoban olan büyükbabam Artan, bir kız sahibi olduğu ilk eşinin 
üzerine, güçlü bağları olan Darod kabilesinden beğendiği büyükannem Ibado’yu 
istemiş ve başlık parasını ödeyerek onla, isteksiz de olsa evlendirilmişti. Bunun üze-
rine babaannem, ilk fırsatta kaçıp köyüne, ailesinin yanına gitmiş fakat bir hafta son-
ra üvey babası, babaannemi alıp, dedem Artan’ın kampına götürmüş ve “bu senin 
kaderin” diye ona geri teslim etmişti. Hayatının geri kalanında büyükannem, her 
yönüyle kusursuz bir kadın olmuş, kumasına karşı hiçbir kıskançlık göstermemiş ve 
sekiz kız ve bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Kuması öldükten sonra ise, hemen 
hemen kendi yaşında olan üvey kızı Khadija’nın kibirli davranışlarına bile hep hoş-
görülü davranmıştı. 

Dedem Artan’ın dokuz kızı ve genç bir karısı vardı. Onların namusunu koru-
mak, onun için her şeyden önemliydi. Onları diğer göçebe kabilelerinden uzak tut-
maya çalışmış, haftalarca dolaşarak, çevresinde genç adamların yaşamadığı otlaklar 
aramış ve sonunda yolunu, çölün en uzak köşelerine çevirmişti. 

Annem Asha Artan, tıpatıp benzediği ikizi Halimo’yla, 1940 yılında dünyaya 
gelmişti. O da büyükannem gibi, ailesini vahşi hayvanlardan korumayı ve çölde on-
lar için güvenli yerler bulmayı öğrenmişti. Keçiler, yırtıcı hayvanlar için çok kolay 
avlardı, aynı şekilde genç kızlar da. Eğer annem ya da kız kardeşlerinden birisi, bir 
adam tarafından saldırıya uğrasalar bu, kızların suçu olurdu. Ama yakalanmışlarsa, 
defalarca “Allah şahidim olsun ki kötü bir niyetim yoktu, bırak beni gide-
yim” demek zorunda kalırlardı. Tecavüze uğramak, ölmekten çok daha kötü bir şey-
di. Çünkü ailesindeki herkesin onuru ayaklar altına alınmış sayılırdı. 

Annem, 15 yaşındayken, bir gün evi terk edip, annesini, babasını ve kardeşlerini 
arkada bırakarak çöle doğu yola çıkmış. Bir kamyona binip, Berbera’ya, oradan bir 
gemiye binip, Kızıldeniz’i geçerek Arabistan’a, oradan da İngilizlerin Orta Doğu’yu 
yönettiği merkez olan Yemen’in Aden şehrine ulaşmış. Orada bir İngiliz hanıme-
fendisinin evine temizlik işçisi olarak girmiş. İlk defa 1950 yılında, modern yaşamın 
gereği olan çatal kaşık kullanmayı, sandalyede oturup masada yemek yemeyi, diş fır-
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çalamayı vs.yi burada öğrenmiş. Annem burada, daha önce Somali’deki çölde iş güç-
ten yapamadığı ve bilmediği ibadetin nasıl yapılacağını, kıbleye dönüp nasıl namaz 
kılınacağını ve Araplar gibi, evden dışarı çıkarken siyah çarşaflarla nasıl örtüneceği-
ni öğrenmiş ve uygulamaya başlamış. 

Bir gün büyükbabam Artan, Aden’e gidip, anneme bir talip olduğunu söyledi-
ğinde, 18 yaşında olan annem Asha, babasına karşı çıkmamış. Bu da evliliği kabul 
ettiği anlamına geliyormuş. Annem hiç hoşlanmadığı, kısa boylu ve gereğinden faz-
la koyu tenli bulduğu, sigara içen, qat (bir tür keyif verici yaprak) çiğneyen Ahmet 
adındaki bu adamla evlenmiş ama annem, bu adamı sevmediği için ne yapsa hor 
görmüş. Varlıklı olan kocası, annemi alıp Kuveyt’e götürüp çok güzel bir eve yer-
leştirmiş ama nafile, büyükbabam öldükten sonra annem, o zamanlar kimsenin cesa-
ret edemeyeceği bir şey yapmış, kocasını boşamak istediğini söylemiş. Elbette İslam 
kurallarına göre yönetilen bir ülkede annemin boşanmaya hakkı yoktu. Bunun tek 
yolu, kocasının tamamen iktidarsız ya da yoksul olduğunu iddia etmesiydi. Ama 
eğer boşanırsa annem artık kullanılmış bir mal olarak görülecekti, bakire değildi. 
Bunun yanında, bütün saygınlığını yitireceği ve artık bir “Baarri” olamayacağı, 
kendisine söylenmişti.

Bir “Baarri” kadını, dindar bir köle gibidir. Kocasını onurlandırır ve hiç şikâ-
yet etmeden, onun ailesine hizmet eder. Hiç sızlanmaz ve hiçbir şey talep etmez. 
Hizmette kusur etmez ve başı eğiktir. Kocası zalim olsa, ona tecavüz etse ve sonra 
da onla alay etse, başka bir kadınla evlense ya da onu dövse bile bakışlarını kaçırır ve 
ağladığını belli etmez. Hiçbir şeyi yanlış yapmadan, çok çalışır. O; adanmış, iyi eği-
timli bir iş hayvanıdır. İşte bu, “Baarri” kadınıdır. 

Fakat babasının ölümünden sonra annem, kocasını reddetti ve terk etti. Sonunda 
kocası, boşanma talebine karşı çıkmayacağını kabul etti, bunun üzerine de Kuveytli 
hâkim, oğlunun yedi yıl daha onla birlikte kalmasına razı olmuştu. 

Annemin çocukluğunda Somali diye bir ülke yoktu. Her ne kadar, farklı lehçe-
lerde de olsa bütün klanlar aynı dili konuşuyor ama farklı bölgelerde yaşayıp kendile-
rini diğerlerinden farklı görüyorlardı. Bütün bölgeyi işgal edip kolonileştiren İngiliz 
ve İtalyanlar, 1960’da ülkeden çıktıklarında, arkalarında, yeni ismiyle özgür bir ülke 
bırakmışlardı. Bu yeni ülkenin artık kendi demokrasisi, kendi başkanı ve kendi bay-
rağı vardı. Halk, işgalcilerin Mogadişu adını verdikleri yeni başkente akın etmeye 
başlamıştı. Mogadişu artık başkent olduğu için, annem, klanı Darodların da akın et-
tikleri Hoden adlı bu bölgede yeni kurulan bir mahalleden, üvey kardeşi Khadija’nın 
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tavsiyesi üzerine bir arsa satın almış ama evini yapana kadar geçici olarak onun evi-
ne taşınmış. Mahallede hiçbir yol asfaltlanmamış, hiçbir evde elektrik yokmuş ve bi-
zim evde hiçbir zaman da elektrik olmadı. 

Khadija, anneme, küçük Muhammed’i kendisine bırakıp okuma yazma kursuna 
kaydolmasını önermiş. O sıralar, Amerika’da üniversiteyi bitirip Mogadişu’ya yeni 
dönmüş olan Hirsi Magan adında bir öğretmen, sıradan insanlara okuma yazma 
dersleri veriyormuş. O genç adam, daha sonra benim babam olacaktı. Babam Magan, 
annem, Darodların bir alt klanı olan ve insanları yönetmenin kendi hakları olduğu-
nu savunan Osman Mahamud klanındandı. Annem, zarif görünüşü, zekâsı ve 
doğuştan sahip olduğu şiirsellikle babamın en iyi öğrencilerinden biri olmuş ve onu 
çok etkilemiş.

Annem ve babam, 1966’da evlenmişler. Annem, babamın, ilk karısı Maryan’la 
evli olduğunu biliyormuş. Fakat Maryan hâlâ New York’ta okuyormuş ve babam 
ona, yeni eşinden hiç bahsetmemiş…

Ekim 1968’de erkek kardeşim Mahad doğmuş. Annemin Mogadişu’da aldığı 
arsaya yaptıkları evi bitirmişler ve altı yaşındaki üvey ağabeyim Muhammed’i de 
yanlarına alarak oraya taşınmışlar. 

Babam cesur, iyi eğitimli, popüler ve doğuştan lider birisiydi. Kuzeydeki Quardho 
kentinden seçimlere katıldı ama kazanamadı. 21 Ekim 1969’da hükümet, bir askerî 
darbeyle devrilmiş, yirmi üç gün sonra 13 Kasım’da ben doğmuşum ama babam, dai-
ma uzaktaymış. Kız kardeşim Haweya, 1971’de doğdu. Sonra babam, Maryan’dan, 
anlaşmazlık yüzünden boşandı. Nisan 1972’de, ben henüz iki yaşımdayken babamı 
tutuklayıp Mogadişu’nun en berbat yerine, “Delik” denilen İtalyan hapishanesi-
ne tıktılar. 

Allah benim için hep kapalı bir kutuydu. Hatırladığım ilk şeylerden birisi, belki 
de üç yaşlarındayken, büyükannemi anlamsız bir şeylerle uğraşırken görmüştüm. 
Yatak odasında, bir hasırın üzerinde çömelmiş, burnunu yere dayamıştı. Onun bir 
çeşit benle oyun oynadığını düşünmüş, etrafında hoplayıp zıplamış, dil çıkarmış ve 
onu dürtüklemiştim. Fakat beni görmezden gelmiş ve yere eğilip kalkmaya, sinir 
bozucu şekilde, bir şeyler mırıldanmaya devam etmişti. Hiçbir şey anlamamıştım. 
Sonunda bitirmiş ve korkunç bir yüz ifadesiyle bana bakmıştı. “Seni piç kuru-
su!”diye küfretmiş, beni iteklemiş ve kolumu çimdiklemişti. “Her şeye gücü yeten 
Allah’ım seni alsın başımdan! Cenneti göremeyesin inşallah!”
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Beş yaşında, yeni bir okul üniformam olmuştu. Artık büyüyordum ve hayatta 
kendi yolumu çizmeye başlıyordum. Annem, okulda, kanlı diktatörümüz olan Siad 
Barre’ye bağlılık andını okumam konusunda beni uyarmıştı, ama bunu yapmaya-
caktım. “Sadece dudaklarını kıpırdat ve Kur’an’ın ilk ayetini oku.” demiş-
ti. “Siad Barre’yi yüceltmek zorunda değilsin, sadece orada okuma yazma 
öğren. Diğer çocuklarla sakın konuşma, bizi ele verebilirler. Kendine hâ-
kim ol.” Bunu her sabah tekrarlıyordu.

Daha ilk gün, andı okumadığımı gören öğretmenim beni dövmüştü. Dayak canı-
mı yakmıştı ve onun ardından andı tekrarladım. Korkunç bir şeydi; annemi ve ba-
bamı ihbar ediyordum. Öğretmen beni yine dövecek diye her sabah diğer çocuklarla 
birlikte sıraya girip sadece dudaklarımı oynatıyordum. Sınıfta tanışırken biri beni, 
bir asinin kızı olarak göstermiş ve benim de bir asi olduğumu söylemişti. Çünkü 
okulda öğrendiğimiz tek şey, Siad Barre’ye ve komünizme övgüler yağdıran şarkılar-
dı ve ben bunu reddetmiştim. Bu yüzden, okulda hiç arkadaşım olmamıştı.

Kur’an kursu, yolun aşağısındaki bir kulübedeydi. Diğer öğrenciler, mahalledeki 
komşularımızın çocuklarıydı. İlk başlarda hoşuma gitmişti. Kömür tozu, su ve biraz 
sütle yapılan tebeşirlerle, tahtada Arapça yazmayı öğreniyordum. Kur’an’ı öğreni-
yordum ve yavaş yavaş, bir yetişkin olma yolunda ilerliyordum.

Ama okuldaki oğlan çocukları çok kabaydılar. Sürekli kavga ediyorlardı. Kursta 
sekiz yaşlarında bir kız vardı ve oğlanlar onla “kintirleey” “klitorisli” (sünnet-
siz) diye alay ediyorlardı. Klitorisin ne olabileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. 
Fakat erkek çocukları bile onun yanında görünmekten çekiniyorlardı. Ona tükürü-
yorlar, çimdikliyorlar, gözüne kum atıyorlardı. Hatta bir defasında kursun arkasın-
da onu kuma gömmeye kalkmışlardı. Medrese öğretmeni ise, onlara engel olmamıştı. 
Bir defasında, kıza o da “dammim” (ahmak) ve “kintirleey” demişti.

Kuzenim Sanyar, beni medreseden alırdı. Bir gün yine beni almaya geldiğinde 
bir kızın bana vurduğunu görmüştü. Beni eve götürdü ve evdekilere, olup bitenle-
ri anlattı: “Ayaan kendini hiç savunmadı!” Sanki dehşete kapılmıştı. Evdekiler 
benle, “korkak” diye alay ettiler.

Ertesi gün Sanyar, yanında, önceki gün bana vuran kız ve kızın ablasıyla birlik-
te kapıda bekliyordu. Bizi kolumuzdan tutup boş bir arsaya götürdüler ve kavga et-
memizi söylediler. “Gözlerini oy, ısır onu!” diye fısıldamıştı Sanyar, kulağıma. 
“Hadi seni korkak, şerefini düşün!”

Diğer kız da aynı emirleri almıştı. Yumruklarımızı sıkıp birbirimizin üzerine yü-
rümüş ve saç çekerek, ısırarak, vurarak boğuşmaya başlamıştık. Sanyar, “Ayaan, 
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sakın ağlama!” diye bağırıyordu. Diğer çocuklar çevremizi sarmışlardı. Sonunda 
bizi ayırdıklarında elbiselerimiz paramparça olmuştu ve benim dudağım kanıyordu 
ama Sanyar, durumdan gayet memnun görünüyordu. “Sana kimsenin vurması-
na müsaade etmemelisin ve ağlamamalısın.” demişti. “Sadece dövüş, eğer 
şerefin için dövüşmezsen bir köle sayılırsın.” Sonra biz yürümeye başladığı-
mızda, kavga ettiğim kız, arkamdan bağırmıştı: “Kintirleey!” Sanyar afallamıştı. 
Ona baktım, sanki lanet, üstüme düşmüştü. Ben de o kız gibi mi olmuştum? Kintir 
denen şey bende de mi vardı?

Afrika’nın ve Orta Doğu’nun birçok yerinde olduğu gibi, Somali’de de küçük 
kızların genital bölgesinden bir parça kesilerek alınır ve onların saf olmaları sağla-
nırdı. Yoksa beş yaşlarında yapılan bu uygulamanın başka hiçbir açıklaması olamaz-
dı. Çocuğun klitorisi ve dudakçığı kesilir ya da en hassas bölgesi kesilip delindikten 
sonra, genellikle bütün bölge, kızların kendi etinden, kalın bir bekâret zarı oluştur-
ması için dikilirdi. Sadece işemesi için küçük bir delik bırakılırdı ve bu delik, seks ya-
pılmak istendiğinde, ancak olağanüstü bir zorlamayla genişlerdi.

Kızların bu genital deformasyonu, İslamiyetten öncesine aittir. Bunu bütün 
Müslümanlar yapmazlar. Bir de Müslüman olmayan birkaç toplumda daha görü-
lür. Ama Somali’de neredeyse bütün kızlar kesilirdi ve bu, İslam adına yapılırdı. 
Sünnetsiz kızlara şeytan sahip olurdu, kötü yola düşerler, cehennem azabı çekerler 
ve fahişe olurlardı. İmamlar hiçbir zaman bunu engelleyecek bir şey yapmamışlardır: 
sünnet, kızları saf tutardı.

Birçok çocuk, bu kesme işlemi sırasında ya da daha sonra, enfeksiyon yüzün-
den hayatını kaybederdi. Diğer olumsuz sonuçlarından en kötü olanı ise, hayat 
boyu sürecek ağrılara neden olabilmesiydi. Babam, modern bir insandı ve bu uy-
gulamanın barbarca olduğunu söylerdi. Kızlarının asla kesilmeyeceği konusunda 
hep ısrarcı olmuş. Bu, onun çok sıra dışı düşüncelere sahip olduğunu gösteriyordu. 
Fakat Mahad’ın altı yaşına kadar sünnetsiz kalmasının da aynı nedenle olduğunu 
düşünmüyorum.

Medresede o kızla kavga etmemin üzerinden çok zaman geçmemişti ki büyükan-
ne, bizim için gerekli ve münasip “itibarlı arınma” zamanının geldiğine karar ver-
mişti. Babam hapisteydi, annem ise, o çok uzun yolculukların birisine çıkmıştı, ama 
büyükannem, bu geleneksel saygınlığı bize kazandıracaktı.

Büyükanne, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bütün bir hafta boyunca çok 
neşeliydi ve bize çok iyi davranıyordu. Yatak odasına özel bir masa hazırlandı ve ta-
nıdık tanımadık bütün teyzeler eve doldular. O büyük gün geldiğinde ise, hiç kork-
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muyor, sadece neler olacağını merak ediyordum. Evdeki bayram havası ve üçümü-
zün arınacağından başka neler olup bittiğinin farkında değildim, artık kimse bana 
“kintirleey” diye bağıramayacaktı.

İçeri giren ilk, ağabeyim Mahad olmuştu. Benim içeri girmeme izin vermemişler-
di. Ama bir süre sonra gizlice kapıyı aralayıp, içeride neler olup bittiğini gözetleme-
ye başladım. Mahad yerdeydi. Büyükannem, başını ve kollarını kucağına almış, iki 
kadın, dizlerinden tutmuş, bacaklarını açmıştı. Onların ortasında da garip bir adam 
yere çömelmişti.

Oda çok sıcaktı, tütsü ve ter kokusunu hissedebiliyordum. Büyükanne, Mahad’ın 
kulağına bir şeyler fısıldıyordu: “Sakın ağlama, annenin şerefini lekeleme. Bu 
kadınlar, burada gördüklerini herkese anlatacaklar. Sık dişini.” Mahad’ın 
hiç sesi çıkmıyordu ama gözlerinden akan yaş, büyükannenin eteğini ıslatıyordu. 
Yüzü gölgelenmiş ve duyduğu acıyla dolmuştu. Garip görünüşlü adamın ne yaptı-
ğını göremiyordum ama etrafa sıçrayan kanı görmüştüm ve bu, beni korkutmuştu. 

Sıra bana gelmişti. Büyükanne, kollarını iki yana açıp: “Bu uzun kintirler alı-
nınca sen ve kardeşin tertemiz olacaksınız.” demişti. Büyükannemin sözlerin-
den ve hareketlerinden, gizli bir kintirim olduğunu, klitorisimin bir gün uzayıp ba-
caklarımın arasından sarkacağını düşünmüştüm. Beni yakalayıp kucakladı ve sonra 
aynı Mahad’a yaptıkları pozisyona getirip sıkıca tuttu. İki kadın, bacaklarımı birbi-
rinden ayırmıştı. Muhtemelen demirciler klanından gezgin bir sünnetçi olan garip 
adam, eline bir makas almıştı. Elini bacaklarımın arasına sokup, büyükannenin keçi 
sağması gibi, bir şeyleri çekiştiriyordu. Sonunda kadınlardan birisi, “işte kintir 
orada” dedi.

Sonra makas, bacaklarımın arasına girdi ve garip adam, iç dudakçıkla klitorisi 
kesti. Çıkan sesi duymuştum, bir kasabın, etin üzerindeki yağ parçasını kesmesi gibi. 
Bacaklarımın arasından yayılan o tarifsiz acıyla, korkunç bir çığlık atmıştım. Sonra 
sıra dikmeye gelmişti. Uzun kör bir iğne, benim bağırışlarım, protestolarım; büyü-
kannenin rahatlatıcı, cesaret verici sözleri arasında kanayan üst dudağa sağlanmış-
tı. “Bu, hayatında bir defa olacak Ayaan. Cesur ol, neredeyse bitmek üze-
re.” Dikiş bittiğinde adam, ipliği dişleriyle koparmıştı.

Sünnetim hakkında hatırlayabildiğim her şey bu kadar.
Fakat Haweya’nın tüyler ürpertici çığlıklarını hatırlıyorum. İçimizde en küçük 

olmasına rağmen (o dört, ben beş, Mahad ise altı yaşındaydı) benden ve Mahad’dan 
çok, onla uğraşmak zorunda kalmışlardı ya da kadınlar, bizle uğraşmaktan bitkin 
düşmüş olmalılardı ki o, ellerinden kaçmış ve adam, yanlış yeri kesmişti. Onun izle-
rini bütün hayatı boyunca yaşayacaktı.
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Hemen uykuya dalmalıydım, ama uyuyamamıştım ve o gece geç saatlerde, ba-
caklarımı oynatıp dikişleri sökmemem için bacaklarımın birbirine bağlı olduklarını 
fark ettim. İçerisi karanlıktı ve sidik torbam patlamak üzereydi fakat işememem ge-
rekiyordu. O tarifsiz ağrı hâlâ oradaydı ve bütün bacaklarım kan içindeydi. Terliyor 
ve titriyordum. Ama ancak ertesi gün büyükannem, işememe izin vermişti, o da çok 
fazla değildi. Yatarken hissettiğim sızı, dayanılır gibi değildi, asıl işerken, ilk kesilme 
anındaki ağrıyı yeniden hissetmiştim.

İyileşmemiz iki hafta sürmüştü. Büyükanne birdenbire şefkat dolu ve sevecen 
olmuş, bize bakıyordu. Her acı dolu çığlığımız ya da bir fısıltımıza bile kalkıp geli-
yordu, hatta geceleri bile. Her işkence dolu işememizden sonra bizi sıcak suyla yıkı-
yor ve yaralarımıza pembe bir sıvı sürüyordu. Sonra da bizi yatağımıza yatırıyor ve 
ayaklarımızı uzatıp hareket etmememizi, yoksa terleyeceğimizi söylüyordu. Ancak 
her şey yolunda giderse adam, dikişlerimizi almak üzere geri gelecekti.

Adam bir hafta sonra kontrole gelmiş ve benle Mahad’ın iyi durumda olduğunu, 
ama Haweya’ya yeniden dikiş atılması gerektiğini söylemişti. İşerken dikişleri pat-
lamıştı. Ona ıstırap çektirdiğini zaten duyuyorduk. Bütün prosedürün yeniden ya-
pılması, hepimiz için işkenceydi ama hiç kuşkusuz, en çok acı çeken, küçük kardeşim 
olacaktı.

Adam, benim dikişlerimi almak üzere geri geldiğinde Mahad çoktan iyileşmiş 
ve ayaklanmıştı. Dikişlerin alınması da korkunç ağrılı olmuştu. Dikişleri açığa çı-
karmak için bir çift cımbızla kazımış ve ucunu tutunca da hızla çekmişti. İki kadın 
beni yine aynı şekilde tutmuşlardı. Fakat ondan sonra, hâlâ bacaklarımın arasın-
da bir yara olmasına ve her hareket ettiğimde ağrımasına karşın, en azından ba-
caklarım birbirine bağlanmayacaktı ve kımıldamadan bütün gün yatmak zorunda 
kalmayacaktım.

Fakat Haweya, bir hafta daha aynı yatakta iplerle bağlı kalacaktı. Dört kadın, onu 
yatağa yatırmışlardı. O anda odadaydım. Onun yüzündeki panik havasını ve bacak-
larını kapatırken attığı çığlıkları hiçbir zaman unutmayacağım.

Haweya, ondan sonra hiç eskisi gibi olmadı. Birkaç hafta boyunca sürekli ateşi 
çıktı ve çok kilo kaybetti. Geceleri korkunç kâbuslar görüyor, gündüzleri ise yalnız 
kaldığında tepinip ağlamaya başlıyordu. Benim neşe dolu, oyuncu kardeşim değiş-
mişti. Bazen saatler boyunca boşluğa bakıp, dalıp gidiyordu. Sünnetten sonra hepi-
miz altımızı ıslatmaya başlamıştık. Mahad’ın durumu ise, çok daha uzun sürmüştü.

Annem, yolculuktan döndüğünde öfkeden deliye dönmüştü. “Sana kim sün-
net yaptır dedi?” diye bağırmıştı. Annemi, hayatı boyunca hiç bu kadar öfkeli 
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görmemiştim. “Biliyorsun ki babaları bunu istemiyordu! Allah biliyor ki 
hayatım boyunca senden çektiğimi kimseden çekmedim. Eline ne geçti 
şimdi?”

Büyükannem de ona öfkeyle bağırmıştı: “Düşünsene on yıl sonra bacakları-
nın ortasına kadar sallanan kintirlerle kim evlenir onlarla? Bütün hayatla-
rı boyunca çocuk mu kalacaklarını sanıyorsun? Saygısızsın ve hiçbir şey-
den hoşnut kalmıyorsun. Eğer istemiyorsan evinde kalmam.” Bu sefer, söy-
lediğini gerçekten yapacak gibi duruyordu.

Babam, 1975’te, bir şekilde, kuzeyimizde bulunan Etiyopya’nın başkenti Addis 
Ababa’ya ulaşmış ve orada, Somali’deki Siad Barre yönetimine karşı, sürgündeki 
diğerleriyle birlikte politik bir mücadele başlatmışlar. Hareketlerine SSDF, Somali 
Demokratik Kurtuluş Cephesi adını vermişlerdi.

Ogaden savaşı yaklaşıyordu. Somali ve Etiyopya, iki eski düşman, göçebeler 
ve dağlılar, Müslümanlar ve Hristiyanlar, birbirlerine karşı korkunç bir şiddet nö-
betine tutulmuş hâldeydiler. Babamın da içinde olduğu sürgün grubu, Etiyopya 
Devleti’nden yardım almaya başlamıştı. Başkan Mengitsu, en az Siad Barre ka-
dar zalim bir diktatördü fakat Siad Barre’nin düşmanlarına yardım etmekten mut-
luluk duyuyordu. Silahlar satın alınmış ve sınır bölgesi Dirirdawa’da, savaşçı bir 
birlik oluşturulmuştu.

Bu arada, Somali ve Etiyopya, anlaşmazlıkları körüklemekle meşguldüler. Savaş 
her iki ülkeden de binlerce insanı öldürüyor ve zaten iyi olmayan fakir iki ülkenin 
ekonomisi çöküyordu. Mogadişu ve Addis Ababa arasında seyahat etmeye izin ve-
rilmiyordu. Eğer annem ve babam birbirlerini görmek istiyorlarsa bunun başka bir 
yerde olması gerektiği çok açıktı.

Somali hava yolları, dünyada pek fazla yere uçmuyordu. Uçtuğu yerlerden birisi, 
Suudi Arabistan’ın Cidde kentiydi. Annem ve babam, klanın haberleşme araçları-
nı kullanarak, orada buluşmaya karar vermişlerdi. Klan, anneme sahte bir pasaport 
ayarlamıştı. Mekke’ye hacca giden sıradan bir Dhulbahante kadını gibi görünüyor-
du. Onları orada hayal etmek çok hoşuma gidiyor: annem ve babam, genç ve mutlu-
lar. Cidde’de buluşuyorlar ve yeniden bir aile gibi yaşamayı arzu ediyorlar.

Annem, Etiyopya’ya göç etmeyi istememişti, çünkü Etiyopyalılar Hristiyan’dı; 
yani inançsızdılar. Suudi Arabistan, Tanrı’nın topraklarıydı, Hazreti 
Muhammed yurdu. Ezan seslerinin duyulduğu Müslüman bir ülke, çocukları gö-
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türmek için daha uygun olacaktı. Annem, Aden’de Arapça öğrenmişti ama daha 
önemlisi, İslam’ın Arap Yarımadası’nda, daha saf, daha derin ve Allah’a daha yakın 
yaşandığını fark etmişti. Suudi Arabistan, şeriat kanunlarına göre yönetiliyordu ve 
şeriatın yasalarını Allah koymuştu. Ailemizin Arabistan’a gitmesi, kaçınılmaz ola-
rak önceden belirlenmiş gibiydi; bu iyi, güzel bir şeydi.

Annem bir şekilde babamı buna ikna etmişti. Babam, Arabistan’da bakanlıkta 
bir iş buldu. İşinin, devlet dairesinde gizli şifreleri çözmek olduğunu hatırlıyorum. 
Riyad’a taşınmış ve bizim uçuş işlemlerimiz tamamlanıncaya kadar, klandan biri-
sinin evinde kalmıştı.

Annem, bir kahraman gibiydi. Üç çocuğunun da isimlerinin ve doğum tarihle-
rinin yazılı olduğu başka bir sahte pasaport ayarlamıştı ve onla birlikte Somali’den 
ayrılmamız için hiçbir engel kalmamıştı. Gizlice toplanmıştık. Çok dikkatli bir şekil-
de, bizi havaalanına götürecek aracı da ayarlamıştı. 1978 yılının bir Nisan sabahı 
(ben sekiz yaşındaydım), gri ışıklar odanın içine dolmaya başladığında, büyükanne, 
bizi erkenden uyandırmıştı. Okul üniformalarımız yerine, bize güzel elbiseler giy-
dirmişti. Khadija teyzenin, bizim evin karşısında kamyon garajı olan üvey oğlu, si-
yah arabasıyla gelmiş ve bizi hızla arabaya bindirmişti. Arabaya binip bir kilometre 
kadar gittikten sonra annem, bize, hemen yanı başımızda duran, devasa kanatları 
olan büyük bir silindir göstermişti. “İşte bu uçak.” demişti. “Biraz sonra onla 
uçup gideceğiz.”

İnmeden hemen önce, uçaktaki diğer bütün kadın yolcular gibi annem de siyah 
bir çarşafa sarınmış ve bir tek, gözü açıkta kalmıştı. İşte bu, uçakta yaramazlık ya-
pan bizi susturmuştu. Cidde Havaalanı’nda, insanı hayrete düşürecek kadar çeşitli 
elbiseli ve renkli insan arasında, annemizin peşinden koşuyorduk. Annem, babamın 
bizi almaya gelmediğini fark etmişti. Havaalanının önünde öylesine bir başımıza 
kalmıştık.

Sonradan öğrendiğime göre, Somali’de Afwayne’ye karşı başarısız bir dar-
be olmuş, liderlerini yakalayıp öldürmüşler, cadı avı başlamış, babama da Addis 
Ababa’dan acil çağrı gelmiş ve bunun üzerine babam apar topar oraya gitmiş. Belki 
de bu yüzden, bizi karşılaması için birisini ayarlamayı ihmal etmiş olmalıydı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen annem, babamı bu yüzden hep tekrar tekrar suç-
lamış ve hatasını yüzüne vurmuştu. Aslında gayet iyi durumdaydık ama oraya sap-
lanıp kalmıştık. Burası Suudi Arabistan’dı ve şeriat kanunlarına göre yönetiliyordu. 
Hazreti Muhammed’in kitabı, kanun sayılıyordu. Ve bu kanunlara göre; kadınlar, 
erkeklerin gözetimi altında olmalıydılar. 
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Annem, Suudi göçmenlik bürosu yetkilisine durumu açıklamaya çalışsa da gö-
revli, her defasında sesini biraz daha yükselterek, havaalanını, başlarında bir erkek 
olmadan terk edemeyeceğini söylemişti. Doğrudan annemin yüzüne değil, başının 
üstünde bir yerlere bakıyordu…

Gece yarısına doğru Somalili bir adam gelip, anneme, sorunun ne olduğunu 
sormuştu. O da annem gibi bir Dhulbahante’ydi ve bize yardım etmeyi teklif etti. 
Annem de ona, bizi, Cidde’de kalacağımız Dhulbahante ailesinin evine götürüp gö-
türemeyeceğini sordu. Bütün ihtiyacımız, başımızda bir erkekle göçmen masasından 
geçip, bir taksi bulabilmekti. Taksiciler bile, yalnız bir kadını arabalarına almıyor-
lardı. Cidde’de bilmediğimiz bir evde uyanmıştık. Kaldığımız evdeki genç kadın-
lardan biri, bize, dışarıda gezmeyi teklif etmişti. Kapının dışında oldukça farklı bir 
dünya vardı. Yollar asfaltlı ve trafik hayret vericiydi. Bu ülkede bütün kadınlar si-
yah çarşaf giyiyorlardı. İnsana benzeyen figürler gibiydiler. Önleri arkaları hep si-
yahtı. Yüzlerinin ne tarafa dönük olduğunu, sadece ayakkabılarından anlayabilirdi-
niz. Elimizi sıkı sıkıya tutan siyah çarşaflı kadının yüzünü görebiliyorduk, çünkü o, 
Somaliliydi, Suudi kadınların yüzleri yoktu.

Birkaç gün sonra, Osman Mahamud klanından iki adam, bize, babamdan mesaj 
getirmişlerdi. Şimdi Etiyopya’daydı ve orada dört ay kadar daha kalması gerekiyor-
du. Anneme, onu beklerken nerede oturmak istediğini sormuşlardı. O akşam anne-
min içinde bir şeyler patlamıştı. Ağlıyor, küfrediyor ve bize vuruyor, sanki cinnet 
geçiriyordu. Ağzını kim açarsa ona terlik fırlatıyordu. Üçümüz de bu durumdan 
gerçekten korkmuştuk, onun en sevgili çocuğu Mahad bile.

Ertesi gün iki adam geri geldiğinde, annem onlara, “Mekke” demişti. Hayatının 
çok kötü gittiğini ve Allah’ın yoluna sarılması durumunda işlerin daha da kolaylaşa-
cağını düşünüyor olmalıydı. Mekke, Hazreti Muhammed’in eviydi ve Allah’a 
oradan başka daha yakın olabileceği bir yer yoktu. Bir hafta sonra bütün eş-
yalarımız yeniden arabaya yüklenmişti.

Yüksek bir binanın önünde durmuştuk. Cadde pislik içindeydi ve çöp yığınları-
nın üzerinde şişman sinekler uçuşuyordu. Merdivenlerde mide bulandırıcı bir koku 
vardı. Hamam böcekleri, hayatlarından öylesine memnundular ki bizi görünce kaç-
ma zahmetine bile girmediler. Babam, bize eşlik eden adamlara para göndermişti, 
ama Mekke çok pahalı bir şehirdi ve ellerindeki parayla ancak Mısırlı inşaat işçileri-
nin kaldığı bu apartmandaki küçük daireyi kiralayabilmişlerdi…

Arapça bilmememize rağmen annem, bizi Kur’an kursuna kaydettirmişti. 
Somali’de Kur’an kursu ve normal okulumuzda kız erkek karışık eğitim görüyorduk 
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ama burada her şey ayrıydı. Mahad, erkeklerinkine; ben ve Haweya ise, kızların git-
tiği medreselere gidiyorduk. Medresede bütün kızlar beyazdı; ilk kez onların beyaz, 
kendimin siyah olduğunu fark etmiştim. Bize “abid”, yani köle olarak sesleniyor-
lardı. Köle olarak çağrılmak, ırkçı söylemin bir başka şekliydi. Arabistan’dan nefret 
etmemin en önemli nedeniydi. Öğretmen bize yazma öğretmiyor, sadece Kur’an’ı 
ezberletiyordu. Satır satır, ezbere öğrenmek zorundaydık. Görünüşe göre asıl önem-
li nokta değildi.

Mekke’de her şey günahlar üzerine kurulmuştu. Yaramazlık yaparsan günahkâr-
sın. Temizlenmezsen; saf değilsin. “Haram, yasak”, her gün duyduğumuz bir şeydi. 
Erkeklerin bindiği otobüse binmek haram, erkeklerin ve kızların birlikte oynaması 
haram, Kur’an kursunun arkasındaki bahçede kızlarla oynarken, başörtümüz kaysa 
o da haramdı, hatta etrafta hiçbir erkek olmasa bile.

Annem bizi, büyük camiye götürmeye karar vermişti. Büyük caminin görkemi 
ve güzelliği, annemi rahatlatmıştı. Tekrar umutları tazelenmiş ve huzura kavuş-
muş gibi görünüyordu. Orada olmaktan hepimiz çok mutlu olmuştuk, hatta sonra 
dondurma bile yemiştik. Oradaki ritüeller ve duyduğum hikâyeler, bende yavaş ya-
vaş bir anlam kazanmaya başlamıştı. Büyük camideki insanlar, birbirlerine karşı çok 
sabırlıydılar ve itişip kakışmadan, önyargısız bir şekilde hepsi birden aynı çeşme-
de ayaklarını yıkıyorlardı. Hepimiz Allah’ın evindeydik ve bu, muhteşem bir şeydi. 
Sonsuz bir huzur vardı. Bunun, Müslümanların, İslam’ın bir barış dini olduğuna 
inanmalarından kaynaklandığını düşünmüştüm. Çünkü o büyük, etkileyici yerdeki 
iyilikseverlik, içimizin huzurla dolmasını sağlıyordu.

Fakat camiden ayrılır ayrılmaz, Suudi Arabistan’ın sıcak, pis ve zalimliklerle 
dolu bir yer olduğu gerçeğiyle karşılaşmıştık. Halka açık meydanlarda, insanların 
başları kesiliyordu. Yetişkinler, birbirlerine orayı işaret ediyorlardı. Bu çok nor-
mal, olağan bir şeydi. Cuma öğle namazından sonra evinize gidip yemek yiyebilir 
ya da gidip idamları seyredebilirdiniz. Eller kesiliyordu. Erkekler kırbaçlanıyordu. 
Kadınlar taşlanıyordu. 1970’lerin sonlarına doğru Suudi Arabistan çalkalanıyordu 
ama sürekli artan petrol fiyatları, ülke ekonomisini hızla, modern dünyanın içine çe-
kiyordu. Ama toplum yapısı hâlâ Orta Çağ’lardaydı.

Annem, Mekke’den ayrılmak istemiyordu ama oradaki evimizin kira süresi de 
dolmuştu. Babam, bize, civarlarda büyük ve serin bir ev bulduğunu söyleyince, ben 
ve kardeşlerim çok sevinmiştik. Yeni evin iki bölümü vardı, bir koridor ve kapıyla 
ayrılmış kadınlar kısmı ve erkekler kısmı (orayı hiç kullanmamıştık). Erkekler; gös-
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terişli, her iki yanında lambalar olan büyük demir kapının olduğu ana girişten gidip 
gelirlerdi. Bizim oradan geçmemize asla izin verilmezdi. Kadınlar bölümüne ise, av-
luya açılan küçük bir kapıdan geçiliyordu. Kadınların ve çocukların kullandığı avlu, 
komşuların birbirlerine kaynaşmasını kolaylaştırıyordu.

Haweya ve ben, bu küçük kapıdan geçip, komşularda televizyon izleme iznini 
almıştık. Televizyonda, Peygamberin hayatı, İslam’ı kurmak; putperestleri tek ve 
doğru Tanrı’nın yoluna çekmek için verdiği savaşları anlatan sonu gelmez dizilerin 
tekrar gösterimleri yayınlanıyordu; Peygamber’in yüzü hiç gösterilmezdi, çünkü o 
kutsaldı ve hiç kimse onun yerine geçemezdi. Komşuların küçük kızlarından, yeni el 
çırpma oyunları öğrenmiştik. Babaları dışarıdayken, uyuşuk ve tembel anneleri, ne-
redeyse bütün öğleden sonrayı uyuyarak geçiriyordu, yan komşumuzun kızlarıyla 
toplanıp müzik dinliyorduk. Yan tarafta, on ile on beş yaşları arasında (annelerinin 
değişik olduklarını tahmin ediyorum) beş altı kız yaşıyordu. Kalçalarına bir kuşak 
bağlarlar, omuzlarını ve kalçalarını ritmik olarak sallayarak dans ederler ve birbir-
lerine anlamlı bakışlar atarlardı. Ben sekiz yaşındaydım ve on yaşındakinden bile, 
sıra dışı bir ihtiras ve erotizm kokusu alırdım. Evde Haweya ile bu dansı yapmaya 
çalıştığımızda, annem görünce sinirinden deliye dönmüştü. O bizi Arabistan’a, saf 
ve temiz bir İslam anlayışıyla yaşamamız için getirmişti, ama şimdi Suudili kadın-
lar, bizi yoldan çıkarıyordu.

Komşularımızdan bazı Suudili kadınlar, kocalarından düzenli olarak dayak yer-
lerdi. Geceleri seslerini duyardık. Sesleri avluda yankılanırdı. “Hayır! Lütfen! Allah 
için!” Bu, babamı çılgına çevirirdi. Bu tesadüfi şiddetin, Suudilerin zalimliklerinin 
temel göstergesi olduğunu söylerdi ve bunu yapan adamı gördüğü zaman (ki bunu 
kimin yaptığını bütün komşular, gelen seslerden bilirlerdi) “İşte aptal kabadayı, bü-
tün Suudiler gibi.” diye mırıldanırdı. Babam, anneme hiç el kaldırmamıştı. Bunun 
kötü bir şey olduğunu düşünürdü.

Suudi Arabistan’da, her kötü şey, Yahudilerin hatasıydı. Klima bozulsa ya da 
aniden sular kesilse, yan taraftaki Suudi kadın, bunu Yahudilerin yaptığını söyler-
di. Çocuklara, anne ve babalarının sağlığı ve Yahudilerin soyunun kuruması için 
dua etmeleri öğretilirdi. Okulda öğretmenler, uzun uzadıya, bütün şeytani şeylerin, 
Müslümanlara karşı Yahudiler tarafından planlandığını anlatırlardı. İki kadın, kapı 
ağzında dedikodu yaparken, konuştukları kadın hakkında: “Çok çirkin, itaatsiz, o bir 
fahişe, Yahudilerle yatıyor.” derlerdi. Yahudilerin, cinlere benzediğine karar vermiş-
tim. Hayatımda hiç, bir Yahudi ile karşılaşmamıştım. (Suudilerin de karşılaştıkları-
nı sanmıyorum.)
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Bir süre sonra Riyad’da bir okula başlamıştık, sabahları gerçek okul, öğleden son-
ra Kur’an kursu. Fakat Arabistan’daki gerçek okulların bile, Kur’an kursundan bir 
farkı yoktu. Sadece Arapça, matematik ve Kur’an öğreniyorduk ve Kur’an dersleri, 
zamanımızın üçte ikisini kaplıyordu. Kur’an dersleri; ezber sınıfı, Kur’an’ı anlama 
sınıfı, hadis sınıfı (bu dersten sonra Kur’an’dan kutsal bölümler yazılırdı), sırat sı-
nıfı (Hazreti Muhammed’in geleneksel biyografisi) ve en son da fıkıh, yani İslam 
kuralları sınıfı olarak bölümlere ayrılmıştı. Allah’ın doksan dokuz adını ezberlemiş 
ve iyi Müslüman kızların, nasıl hareket etmeleri gerektiğini; hapşırdıktan sonra ne 
denmesi gerektiğini, hangi tarafımıza yatarak uyumamız gerektiğini, uyurken han-
gi pozisyonlara doğru hareket edebileceğimize izin verildiğini, tuvalete hangi adımla 
girmemiz ve hangi pozisyonda oturmamız gerektiğini öğreniyorduk. Mısırlı bir ka-
dın öğretmenimiz vardı ve beni sürekli döverdi. Sadece derimin rengi yüzünden ve 
sınıftaki tek zenci olduğum için benle bu kadar uğraştığından emindim. Beni cetvel-
le döverken, “aswad abda”, zenci köle kız derdi. Arabistan’dan nefret ediyordum. 

Elbette bütün Suudiler böyle değillerdi. Bir gün, okuldayken, fırtına kopacağı ve 
sağanak yağmur yağacağı haberi gelmiş, herkesin ailesi gelip, çocuklarını okuldan 
almış ama bizden gelen giden olmamıştı. Yola çıktığımda, birden neredeyse gök de-
lindi. Dizlerime kadar sulara gömülerek, yere düşmüş ağlıyordum. Neredeyse sele 
kapılıp boğulacaktım. Arkamdan kocaman bir el, beni omuzlarımdan tutmuş ve su-
yun içinden çıkarıp havaya kaldırmıştı. Bir Suudi’nin gelip beni yakaladığını, ka-
çıracağını, küçük parçalar hâlinde kesip, annemin hikâyesindeki gibi, beni götürüp 
çöle gömeceklerini düşünmüştüm. “Allah yaptıklarını görecektir!” diye bağırmış-
tım ama adam, alıp beni evine götürüp, karısının kucağına bırakmıştı. Kadın, üstü-
mü başımı kurulamış, kuru elbiseler vermiş ve bir bardak sıcak süt içirmek için beni 
mutfağa götürmüştü. Kocası ise tekrar okula gitmiş, annemi ve Haweya’yı bulmuş-
tu. Yağmur durunca da bizi, evimize götürmüştü.

Suudi Arabistan’daki kadın erkek ayrımını, gündelik hayatımızın her anında his-
sediyorduk. Ailecek bir yere gitmek istesek, ayrı ayrı otobüslere binmemiz gerekiyor-
du. Mahad ve babam, erkekler otobüsüne; annem, ben ve Haweya, kadınlar otobüsü-
ne biner, gideceğimiz yere ulaşınca babam sinirle, bunun ne kadar aptalca bir şey ol-
duğunu fısıldardı. “Bu, gerçek İslamiyet değil, bu olsa olsa cehalet döneminden kal-
ma bir şey!” derdi. Pratikte otobüslerde uygulanan ayrım, sadece yabancı işçiler için 
geçerliydi. Suudiler, gerçekten çok zengindiler ve Suudi kadınlar, gitmek istedikleri 
yere, kocalarının arabalarıyla, özel şoförlerle gidiyorlardı. 
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Annemi, Suudilerin evinde hizmetçi olarak çalışan Somalili Dhulbahanteler ge-
lip ziyaret ederlerdi. Annem de onlara ilgi gösterirdi. Bir gün, evimize gelen Obah 
isimli genç ve güzel bir kız, evde sigara içtiği ve ben de Mahad’la birlikte onun pa-
ketinden gizlice alıp içtiğimiz ve sonra midemiz bulanıp kustuğumuz için, anneme 
yakalanmıştık. Annem deliye dönmüş, hem bize kızmış hem de kızı evden kovmuştu. 

Obah’ın nereye gittiğini bilmiyorum ama birkaç ay sonra, klan haberleşme ağın-
dan, onun, fahişelik suçuyla yakalanıp suçlu bulunduğunu duymuştuk. Bize, yaka-
lanıp hapse atıldığı ve meydanda kırbaçlandıktan sonra sınır dışı edilip Somali’ye 
geri gönderildiği söylenmişti.

1979 yılında bir gün, babam erken eve geldi ve sınır dışı edileceğimizi söyledi. 
Suudi Arabistan’ı terk etmemiz için yirmi dört saatimiz vardı ve bunun nedenini 
hiçbir zaman öğrenemeyecektim.

Sabah okula gitmek yerine, annem korkunç bir sinirle söylenirken eşyalarımı-
zı toplamıştık. “Bu senin hatan!” demişti bağırarak. Etiyopya’ya bir uçak var-
dı ama annem, Müslüman olmayan bir ülkeye gitmem, diye direnince, bir sonraki 
Sudan uçağına bindik. Sudan’a indiğimizde, ülkeye girmemize izin verilmemişti. 
Hartum’da, havaalanında dört gün geçirdikten sonra oradan başka bir uçakla ayrıl-
mıştık ama uçak, Etiyopya’ya, inançsızların tam ortasına inecekti. 

Etiyopya Krallığı, 1974 yılında bir devrimle yıkılmış ve İmparator Haile 
Selassiye, tahtından olmuş, yerine Derg denen, gönüllü askerlerden oluşan bir komi-
te, yönetimi devralmış, içlerinden en gaddarı olan Mengitsu Haile, başkan seçilmiş-
ti. Siad Barre, Etiyopya’nın, kendilerine ait olduğunu iddia ettiği ama Darodların 
alt klanı olan Ogadenlerin yaşadığı bölgeyi ele geçirmek için bir saldırı başlatmıştı. 
Etiyopya, Sovyetler’den yardım istemiş, gelen kuvvetler karşısında Somali diktatö-
rü Siad Barre güçleri geri çekilmişti. Doğal olarak Etiyopya, Siad Barre karşıtları-
na her türlü desteği verecekti, babamın Etiyopya’da konuşlanan SSDF’si de onların 
arasındaydı. 

Babam bizi, Amharic dilinde eğitim veren bir okula gönderiyordu. Sadece Arapça 
ve Somalice konuşabiliyorduk ve bu yüzden, ilk başlarda bir kez daha zor olmuştu. 
Sınıfımdaki kızlarla iletişim kurana kadar, onların Müslüman olmadıklarını fark 
edememiştim. Kendilerine, Suudi Arabistan’da iğrenç ve aşağılık olarak görülen, 
(Kristiaan) Hristiyan diyorlardı, saf değillerdi (sünnetsizdiler). Hayretler içinde an-
neme gitmiştim ve o da bunu doğrulamıştı. Etiyopyalılar kâfirdiler ve kulağa çok aşa-
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ğılayıcı geliyordu. İçki içiyorlar ve düzenli temizlenmiyorlardı. Onlar aşağılıktılar.
Aradaki farkları sokaklarda görebilirdiniz. Kadınlar, dizlerinin üstünde etekler 

ya da pantolon giyiyorlardı. Sigara içiyorlar ve kafelerde, barlarda erkeklerle birlik-
te gülüp eğlenebiliyorlardı. Çocuklar ise, canlarının istediği her şeyi yapıyorlardı.

Etiyopyalılar, daha önce rastladığım herhangi birinden, hatta Mogadişu’dakilerden 
bile çok daha fakirdiler. Cüzzamlı insanlar, içlerinden bazıları, gözlerine sinek ko-
nan, ağızlarından salyalar akan çocuklardı. Okula giderken önümüzü kesip para di-
leniyorlardı. Daha korkuncu, korkunç gri gözleriyle havaya doğru boş boş bakan kör 
dilencilerdi. Onların durdukları köşeye yaklaştığımda hemen koşmaya başlardım.

Bir defasında, Addis Ababa’da yolda yürürken, bize doğru gelen bir kadın gör-
müştük. Kadın birden, çok normal bir şey yapıyormuşçasına yolun kenarına çöme-
lip, uzun eteğinin altından oraya çişini yapmıştı. Annem, iğrenerek başını çevirip 
başka yere bakmıştı. O kadın, Etiyopya’nın durumunu çok iyi anlatıyordu. 

Bütün fakirliklerine, pisliklerine ve sokakları dolduran dilencilerine rağmen, ora-
yı sevmiştim. İnsanları çok kibarlardı, öğretmenler, okulda bize dayak atmıyorlardı. 
İlk defa gerçekten arkadaşlarım olmuştu. Artık başörtüsü ve uzun elbiseler giymek 
zorunda değildik. Dilediğimizde etrafta koşturup oyun oynayabiliyorduk. Öyle de 
yaptık. Artık çamaşır ya da bulaşık yıkamak zorunda da değildim. Hayatımda ilk 
defa özgür olduğumu hissetmeye başlamıştım.

Etiyopya’da bir yıl kadar yaşadıktan sonra babam, annemin haklı olduğuna ve di-
ğer ailelerle birlikte olmamız gerektiğine karar vermişti. Bizi, Kenya’daki diğer sür-
gün ailelerin yanına gönderdi. Annem, Kenya’ya gitmek istememişti, Müslüman 
bir ülkeye gitmek istiyordu. Kenya da inançsızların yaşadığı bir ülkeydi. Fakat ba-
bam, kararını vermişti bile…

Bu arada on yaşıma girmiştim. Üç ayrı politik sistem içerisinde yaşamıştım ve 
hepsi birbirinden berbattı. Ülkem Somali’nin başkenti Mogadişu’da, insanları açlı-
ğa mahkûm eden ve itaat etmeleri için her türlü baskıyı uygulayan, polis devletiy-
di. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlara hiçbir hak ve imkân tanımadan, onlara bir 
hayvanmış gibi davranan İslami kuralların geçerli olduğu Suudi Arabistan ve sade-
ce ihtiyacı olduğunda sana değer veren, bu yüzden de kolayca şüpheciliğe, komplo-
culuğa ve intikam duygularına dönüşebilen eski Somali klan kuralları. Yıllar içinde, 
klan savaşları giderek şiddetlenmiş, yıkıcı bir hâl almış ve sonunda Somali’yi param-
parça eden Afrika’nın en acımasız iç savaşına dönüşmüştü. 

Elbette o zamanlar, bütün bunları anlayacak yaşta değildim.
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1980 yılının Temmuz ayında, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçmuştuk. Ülkemiz 
Somali, âdeta savaş alanı gibiydi, babam Kenya’yı, nispeten daha iyi şartlara sahip 
olduğu için seçmişti. Burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
ve ek olarak, güçlü ve etkili klanımız “Osman Mahamud”un koruması altında ol-
dukça güvendeydik.

Babam, biz üç kardeşi, klasik İngiliz koloni okulları tarzında İngilizce eğitim ve-
ren Juja İlkokulu’na gönderiyordu. Okul gerçekten çok zordu. Bir şeyi anlamadığı-
mız zaman, bahçede güneşin altında diz çökerek cezalandırılıyorduk. Bir şeyi sormak 
için aramızda fısıldamamıza bile izin yoktu. Matematik öğretmeni Bayan Niziani, 
her hatamızda, “kara mamba” dediği siyah bir plastik boruyla vuruyordu. Bir gün 
ellerim şişene kadar dayak yediğimi hatırlıyorum. Öyle veya böyle, o okulda çok şey 
öğrenmiştim. 

Akşamüzeri eve dönerken, bazen, şehir merkezine doğru giden bir sürü sokak ço-
cuğu görürdüm. Çok acınacak bir hâlde olurlar ve kokarlardı. Çürümüş yemek ya da 
ölü sıçanların yanından çıkıp gelmişler gibi iğrenç bir koku salarlardı etrafa. Bazen 
durur, onların, çöplerden yiyecek artıkları ya da satacak bir şey aramalarını izler-
dim. Yağmurlu günlerde plastik torbalarla sarınırlardı ve ayakkabı cilası koklamak-
tan, yüzleri tamamen siyah cilayla kaplanırdı. 

Bu çocukların hayatını düşündükçe içimi tarifsiz bir acı kaplar ve inanılmaz de-
recede şanslı olduğumu düşünürdüm. Başımın üzerinde bir çatı, bir annem ve eve 
gittiğimde yiyecek bir şeylerim vardı. Bu çocuklarla karşılaştırıldığında, hayatta şi-
kayet edebileceğim hiçbir şey yoktu.

İlkokulu bitirdikten sonra, her ne kadar okulum, Müslüman kızların gitti-
ği bir ortaokul olsa da birçoğu Müslüman değildi. Çoğunluğu Hristiyan ve pagan 
Kikuyulardan oluşan Kenyalılardı. 

Somali şiirinde, çok az romantizm vardır. Kadın şairler arasında bile aşktan bah-
sedeni çok azdır. Aşk, arzuyla eş anlamlı olarak düşünülmüştür ve seksüel arzu, bir 
kanun gibi görünür, ebedî olarak konuşulamaz. Burada duyduğum şiirler, kardeşim 
Haweya ve bende, sınıf arkadaşlarımızın bize ödünç verdiği hikâyelerin baştan çı-
karıcı gücünü hissettirmişti. Okulda Avrupa, İngiliz ve Rus edebiyatından birçok 
ünlü eser okumuştuk. Bende, Batı ideolojisinin dünyası şekillenmeye başlamıştı.

Haweya, bana acıyordu. Bana her zaman, “sadece reddet” derdi ama yapamaz-
dım, ben, kardeşim gibi değildim. İtaat etmediğimizde dayak yerdik. Annem, saçım-
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dan yakalayıp, kolumu arkama bükerek beni yere yatırırdı. Sonra ellerimi arkadan 
ayak bileklerime bağlar ve yalvararak tövbe edip bir daha yapmayacağıma yeminler 
ettirinceye dek beni döverdi. Annemin dayaklarından kıpırdayamaz hâle gelirdim ve 
kendimi bildim bileli, sorumluluk duygusu benim içime işlenmişti. Anneme yardım-
cı olmalıydım.

Diğer çocuklar da dayakla cezalandırılırlardı, tanıdığım bütün çocuklar, anne 
babalarından dayak yemişlerdir. En çok dayağı da kardeşim Haweya yerdi. O, acıya 
karşı sanki bağışıklık kazanmış gibiydi.

On dört yaşımdayken, âdetin ne olduğunu bilmeden ilk kanamam olmuştu. 
Annem, benle asla bu konuları konuşmazdı. Bir gün yine âdet olmuş ama kanın 
nereden geldiğini saptayamamıştım. Bacaklarımı, acaba bir kesik falan mı var diye 
kontrol ettim ama bulamadım. Haweya, sabah, lekeli iç çamaşırımı odama getirir-
ken annem görmüş, o da benim olduğunu söyleyince âdeta delirmiş ve bir çığlık 
atıp, “seni iğrenç fahişe, kısır kalırsın inşallah, kanser olursun inşallah” diyerek üs-
tüme yürümüş ve elini yumruk yaparak bana vurmaya başlamıştı ki ondan kurtu-
lup banyoya kaçıp kilitlemiştim. Sonra ağabeyim Mahad gelip, “Dinle Ayaan, bu 
çok normal. Her ay bu olur.” diye bana, konuyu olgunlukla anlatmıştı. Yıllar sonra 
ilk kez Mahad, bana karşı kabadayılık etmek yerine, arkadaş gibi davranmıştı. Onu 
unutamam.

Annem, Kenya’da ahlakımızın bozulacağı düşüncesiyle bizi Somali usulü kız er-
kek karışık bir Kur’an kursuna kaydetti. Bir süre sonra bizi, yaptığımız yaramazlık 
nedeniyle Kur’an kursu ma’alimi (öğretmeni), anneme şikâyet edince, annem bizi 
kurstan aldı ve gezginci tabir edilen bir ma’alim bulup, evimizde Kur’an dersi ver-
dirmeye başladı. Adam pejmürde birisiydi. Somali’nin en geri kalmış yerlerinden çı-
kıp gelmişti.

Bize Kur’an’ı, eski usulle öğretiyordu. Birinci bölümü açarsınız, tahtaya kalkıp 
Arapça yazmaya başlarsınız, Arapça ezberlersiniz, sonra tahtayı saygıyla silersiniz, 
çünkü o artık kutsal tahtadır. Sonra yeni baştan başlarsınız. Bunu saatlerce yapar-
sınız. Her hatanız, ellerinize ya da bacaklarınıza inen sert bir sopa darbesi anlamına 
gelir. Öğrendiklerimizin anlamı hakkında hiçbir tartışma yoktur. Dersler can sıkıcı 
ve bezdiriciydi.

Ma’alim, Kur’an’ı eski tarzda öğrettiği için dersten önce, kömür ve kiremitleri 
ezip su ve sütle karıştırıp, üzerine biraz da pudra ekleyerek tebeşir hazırlamam gere-
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kiyordu. Bir cumartesi, temizliği ve çamaşırı bitirmediğim, saçlarımı yıkamadığım 
için annem, beni çok kötü dövmüştü; sadece ev ödevlerimi yapmıştım. Üstelik onla 
tartışmış ve ters cevaplar vermiştim. Kızmış, tebeşir de hazırlamamış ve Haweya’ya, 
“biliyor musun, artık bunu yapmayacağım” demiştim. “Kitapları getir, kendimizi 
banyoya kilitleyelim. Sen sadece sessiz dur, böylece dayak yemezsin.”

Ma’alim geldiğinde, ortada ne tahta ne seccade ne tebeşir ne de ders verecek ço-
cuklar vardı. Annem, banyonun kapısına gelip, bize lanetler okudu. Ma’alim gelip, 
dışarı çıkmamızı söyledi. Bizse çok küstahtık. “İnsanlar, tahtaya yazarak Kur’an öğ-
renmeyi beş yüz yıl önce bıraktı.” demiştim. “Sen çok ilkelsin, bize dinimizi öğrete-
miyorsun. Üstelik sen akrabamız değilsin ve sen de biliyorsun ki Kur’an’a göre, ba-
bamın izni olmadan eve giremezsin.”

Sonunda annem, ma’alime, bir aylık parasını ödeyerek, gitmesini ve bir daha geri 
gelmemesini söylemişti. Ma’alim, anneme: “Kızlarının disipline ihtiyacı var ve ben 
sana yardım edebilirim, ama istersen onları Allah’ın ellerine teslim edelim.” demiş 
ve gitmişti. Annem dışarı gitmiş ve büyükannem de Isaqlı akrabalarını ziyaret et-
mek için evden kapıyı çekmeden çıkmıştı. Hepsinin evden çıktığını duyunca, usulca 
banyodan çıkmıştık. Pencereden ma’alimin Juja yolundan Eastleight’e doğru gitti-
ğini görmüştüm. Artık serbesttik, Haweya, arkadaşına gitmişti. Kendimi suçlu his-
sediyor ve ardından gelecek ceza için endişeleniyordum. Sabah yapmadığım ev işle-
rini yapmaya başlamıştım. Sonra birden, dış kapının hâlâ açık olduğunu fark ettim 
ve koşarak kapıyı kapatmaya gittim. 

Kapıyı kapatmak için tam davranmıştım ki bir el, dışarıdan uzanıp bileğimi ya-
kalamıştı. Ma’alim, yanında başka bir adamla geri dönmüştü. Herhâlde evde tek 
başına kızlarla kalmak istemiyordu. Beni içeriye sürüklemişler ve ma’alim, gözleri-
mi bir bezle bağlayıp, elindeki sopayla, var gücüyle bana vurmaya başlamıştı, bana 
Kur’an öğretiyordu. Yerleri yıkadığım için, üzerimde tek etek ve tişört vardı; gü-
cüm, onların elinden kurtulmaya yetmiyordu. Birden derin bir öfkeyle dolmuştum. 
Gözümdeki bezi açtım ve ma’alime baktım. Saçlarımın örgüsünden tutup kafamı du-
vara çarpmıştı. Sonra birden durmuştu. Rahatsız edici sessizliğimden, yanlış giden 
bir şeyler olduğunu fark etmiş olmalıydı. Ma’alim, eşyalarını toplayıp, yanında ge-
tirdiği adamla birlikte çıkıp gitmişti.

Bütün vücudum, sopa darbelerinden şişmiş ve yanıyordu, burnum kanamaya 
başlamıştı. Zorla kalkıp bahçe kapısını kapatmış ve yaralarıma iyi gelir diye soğuk bir 
duş almıştım. Ocağı yakıp yemek yapmam gerekiyordu ama başım döndüğü için ya-
pamamış ve yatağıma girip yatmıştım ve beni kimse uyandırmamıştı. Hatırladığım 
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tek şey, pazar sabahı olduğuydu. Aşağıya inmiştim ve annem, “yüzünde bir şey 
var” demişti. Ben de “umurumda değil” diye cevaplamıştım. Sonra bana, yapmam 
gereken işleri sıralamıştı. “Çamaşırları yıka, şunu yap, bunu yap!” ama ben reddet-
miştim. Ona cevap vermiştim. Bu, imkânsız bir şeydi. Günün sonunda annem, yine 
kontrolünü kaybetmiş, beni yere yatırıp dersimi vermişti. Yere yatırmak istemiş ve 
ben de yatmayıp geri çekilmiştim. Başımın yaralı tarafından saçlarımı tutup çek-
mişti ama hiç umurumda değildi. Annem, beni dövmek için Mahad’dan yardım is-
temişti. Ona İngilizce olarak: “Lütfen bunu yapma, ma’alimden dayak yedim. Beni 
dövdü ve çekip gitti.” deyince o da reddedip çekip gitmişti. Sonunda büyükannem ve 
annem, birlikte, beni gece yarısına doğru yere yatırarak bağlamışlardı. Ben de anne-
me bağırarak: “Devam et. Hadi devam et ve öldür beni. Eğer sen yapmazsan elinden 
kurtulduğum zaman ben kendimi öldüreceğim.” Annem beni yine dövmüş ve esaslı 
bir dayak atıp bırakıp gitmişti. Öylece uyumuşum. 

Sabah sekizde kalkıp okula gitmiştim ama başım dönüyor, midem bulanıyordu. 
Öğleden sonra düşüp bayılmışım. Birileri beni eve getirmiş; evde uyumuşum ve an-
nem dışarı çıkmıştı. Odasına girip bir kutu dolusu suyla, bulduğum tüm hapları 
içtim. 

Sonraları doktor, içtiğim ilaçların hepsinin vitamin hapları olduğunu söylemişti. 
Eve döndüğümde, yediğim dayaklardan bir gözüm iyice şişmiş ve kapanmıştı. Evde, 
Jim’o Musse halam, bana bakmış ve sesi değişmişti. “Ayaan, bu ne hâl?” Ona, ba-
şımın ağrıdığını ve kafamda bir şişlik olduğunu söylemiştim. Başımın sol tarafı-
na dokunduğunda, endişeli görünmüştü. “Bunu sana kim yaptı? Hemen hastaneye 
gitmeliyiz.” demişti. Kafamda domates büyüklüğünde bir yumru oluşmuştu ve öy-
lesine yumuşaktı ki dokunduğunda halam, parmağının içine gireceğini zannetmiş.

Annem içeri gelmişti. “Ne oldu? Kafana kim vurdu?” İşte o an ağlamaya başla-
mıştım. “Cumartesi ma’alim geri geldi ve beni dövdü. Pazar günü de geri kalanını 
sen tamamladın.” demiştim. Arkamdan annem de ağlamaya başlamıştı. 

Jim’o Musse halam, Osman Mahamud klanında çok önemli bir yerdeydi ve “Hirsi 
Magan’ın kızı ölmek üzere” diye onları ayağa kaldırmıştı. Beni Nairobi’nin en iyi 
ve pahalı hastanesi olan “Nairobi Hastanesi”ne götürmüşler ve İtalyan doktor, acele 
film çektirip, kafatasımın kırık olmasının saptanması üzerine acilen ameliyata almış. 
Hastanede kaldığım sürece, hayatımda ilk kez annemin, beni kalbinin derinliklerin-
de gerçekten sevdiğini fark etmiştim. Ona, intihar etmek için ilaç içtiğimi itiraf et-
miştim. O da her ziyarete gelişinde bana sıkıca sarılıp ağlamıştı. Bu olaydan sonra, 
birkaç yıl boyunca beni hiç dövmemişti.
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Kenya Devleti, işbaşındaki hırsız yöneticiler ve yolsuzluklar yüzünden çökme-
ye başlamıştı. Bakan kelimesini telaffuz edemeyen insanlar, bakanlıklarda işe alını-
yordu. Sokaklara sahip çıkması beklenen belediye başkanı, neredeyse okuryazar bile 
değildi. Devlet, sadece vergi toplamak için ortada görülüyordu. Kenyalılar, gittikçe 
artan bir şekilde kabilelerine daha sıkı bağlanıyorlardı. Kabileler arasındaki en ufak 
bir etkileşim, hemen dinle ilişkilendiriliyordu. Dinler, güçlü bir kabile ve klan yan-
daşlığı, ulusal bilincin önüne geçmişti. 

Aynı şey Somali’de de olmaktaydı fakat daha bunlardan haberimiz yoktu. Bütün 
bunlar, Afrika’nın ve İslam dünyasının her yerinde meydana geliyordu. Devletlerin 
ahlaksız, güvenilmez kurumları (hepsi insanlara eziyet ediyordu), insanları kabilele-
rine, geleneklerine, kiliselerine, camilerine geri döndürüyorlardı.

Yeni İslam anlayışı yayılmaktaydı. Pasifçe, cahil, her şeyi “inşallah, Allah is-
terse” anlayışına bırakan bir İslam değildi. Kur’an’ı araştıran, ne söylediğini me-
rak eden ve Peygamber’in mesajlarının özünü bilmek isteyen bir yaklaşımdı. Suudi 
Arabistan’ın petrol zenginliği ve İran’ın propaganda amaçlı belirlediği anlayışın dı-
şında gelişen bir mezhepti. Militandı, büyüyordu ve ben daha, onun çok küçük bir 
parçasıydım.

1985 yılının Aralık ayında, Muhammed dayım, babamın görev yaptığı 
Mogadişu’dan bize gelmişti. Anlattığına göre babam, orada başka bir kadınla evlen-
miş ve 3-4 yaşlarında da bir kardeşimiz varmış. Dört yıldır babamı görmüyorduk. 
Annem, bu duruma bir tepki veremiyordu. Bunu düşündükçe hırsımdan deliye dö-
nüyordum. Zalim olabilirdi ama her zaman babama sadık kalmış ve her zaman ço-
cukları için var olmuştu. Bunun hiçbirini hak etmiyordu.

Kadınların, gelenekler altında böylesine ezilmelerine karşı içten içe isyan etmeye 
başlamıştım. O günlerde hâlâ hicap giyiyordum. Allah hakkında birçok şey öğren-
miş, onun gözünde iyi olabilmek için ne yapmam gerektiğini ve itaat etmenin getir-
diği güzellikleri biliyordum. Kendimi hâlâ Allah’ın rızasını kazanmaya ve Kur’an’ın 
emirlerine uymaya zorluyordum. Fakat aklım, doğru yol diye bildiğim şeyden sapa-
cak gibi görünüyordu.

İçimde bir şeyler, her zaman çok takdir ettiğim Azize Öğretmen’in derslerinin 
verdiği moralle direniyordu; küçük bir özgürlük kıvılcımı. Belki de kutsal kitabın 
emrettiği davranış şekilleriyle, gündelik hayatın gerçekleri arasında oluşan derin 
boşluğun, birbiriyle çelişen tepkiselciliğiydi. Daha küçük bir çocukken bile, kural-
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ların, özellikle de kadınlar için yarattığı adaletsizliğe hiçbir anlam verememiştim. 
Bir Allah (ki Kur’an’ın her sayfasında adaleti övülüyordu), nasıl olur da kadınlar-
dan, böyle bir adaletsizliğe sessiz kalmalarını isteyebilirdi? Ma’alim, kadının şahit-
liğinin, erkeğinkinin yarısı kadar geçerli sayıldığını söylediğinde, kendi kendime: 
“Neden?” diye sormuştum. Eğer Allah sonsuz bir affediciliğe sahipse, kendi yarattı-
ğı insanların sokak ortasında asılmasına neden izin veriyordu? Eğer dinde zorlama 
yoksa neden, inanmayanlar cehenneme gidiyordu? Eğer Tanrı’nın her şeye gücü ye-
tiyorsa neden, inanmayanları inançlı yapıp, herkesi cennete göndermiyordu?

Çok kitap okuyor ve bu kitapları okurken hissettiğim asi ve özgür duyguları ya da 
daha başka istek ve arzuları, Müslüman bir kadın, hissetmemeliydi. Müslüman bir 
kız, kendi kararlarını vermemeli ve kontrol etmeye çalışmamalıydı. Eğer Müslüman 
bir kızsanız, içinizdeki sizi ortaya çıkarmadığınız sürece yok olursunuz. İslamiyette, 
gelişmek için birey olmak gerekli değildir, birçok insan, özellikle de kadınlar, asla bir 
birey olarak var olamazlar. İtaat edersiniz: İslam kelimesinin kurumsal anlamı: itaat 
etmektir. Hedef tamamen içe kapanmaktır, öyle ki kafanızın içinde bile bakışlarınızı 
yukarıya çeviremezsiniz.

On yedi yaşındaydım, Lisede beni ilgilendiren tek şey, İslami eğitimdi. O seviyesi 
sınavları için beklentiler beni hiç ilgilendirmiyordu. Sadece inandığım şeyin özünü 
bilmeye ihtiyacım vardı. Diğer kızlar, dinin sadece görünen yüzünün kurallarını ka-
bul etmeye hazırdılar, ama ben, kendimi gerçekten anlamaya zorluyordum. Tam ola-
rak, İslam’ın gerçekten doğru olduğuna kendimi inandırmaya ihtiyacım vardı. Her 
ne kadar birçok güzel insan, onun gerçekten doğru olduğuna inansa da bende bir kı-
rılma başlamıştı, tutarlılığında ciddi çelişkiler görülüyordu.

Eğer Allah merhametliyse, neden gayrimüslimlerden uzak durmamız gereki-
yordu, hatta Allah’ın kanunlarına göre bir düzen kurmak için, onlara neden saldı-
rıyorduk? Eğer Allah adaletliyse, kadınlar neden bu kadar eziliyordu? Kur’an’da, 
Allah’ın bilge, her şeye gücü yeten, adil ve buna benzer özelliklerini anlatan ayetle-
ri bulup çıkarmaya, onları bir yerde toplamaya başlamıştım. Üzerlerinde düşünüp 
duruyordum. Azize Öğretmen örneğinde olduğu gibi, gerçek hayatta kadınlar farklı 
değil, aksine eşittiler. Ama Kur’an, “kadınlar üzerinde erkek yönetiminden” bahse-
diyordu. Kanunların gözünde ve gündelik hayatın her ayrıntısında biz; açıkça, er-
keklerden çok daha az değerliydik.                   

Bir grup Somalili ve Pakistanlı genç adam, dinî meseleleri tartışmak üzere, hafta-
da bir İngilizce olarak yapılacak bir toplantı organize etmişlerdi. Bu toplantılardaki 
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tartışmalarda gençler, kadınla erkek, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar, İslam 
ile Hristiyanlık arasındaki ilişkileri konuşuyorlardı. Batılı kıyafetler giyen erkekler 
önde, başörtülü kızlar arkada otururdu. Gönüllü bir ayrımdı bu ve çok ahenkliydi; 
hepimiz, mükemmeli arayan iyi Müslümanlardık.

İslam’ın birkaç kuraldan ibaret olduğuna, az ya da çok dinsel ibadetlere uymaya 
çalışan ya da Kur’an’ı, kabile geleneklerinden öğrenmiş, büyülere ve muskalara ina-
nan pasif, eski okurlardan değildik. Allah’ın etkin birlikleriydik. İslam’ı kalbimiz-
de hissediyorduk ve yedinci yüzyıldan, Hazreti Muhammed’den ve havarilerin-
den kalan gerçek İslam anlayışını ve onun düşünce yapısını bulmaya çalışıyorduk.

1988’in başlarında, kardeşim Mahad, gittiği Somali’den, bize mektup gönder-
miş ve bana, kendisinin beğendiği bir talip olduğunu söylemişti. Ben, bu evliliğe, 
kardeşimle birlikte gittiğimiz sekreterlik okulunda okuduğum için hazır olmadığım 
cevabını verince bu iş, kibarca geri bitirilmişti. Eylül 1989’da, kardeşim Haweya 
ile birlikte Vadi Sekreterlik Okulu’ndan diplomalarımızı almıştık. Anneme sevinçle 
gelip, artık çalışabileceğimizi ve evin kirasını ödeyebileceğimizi söylediğimizde, an-
nem ateş püskürmüş ve çalışmamıza karşı çıkmıştı. Bizim ısrarlarımız üzerine ara-
ya giren bir aile dostumuz, anneme, bizim, Müslüman bir ülke olan Somali’ye gidip 
çalışmamızda bir sakınca olmadığını söyleyince annem de ikna olmuştu. Bunu du-
yunca sevinçten havalara uçmuştum. Haweya, fazla hayale kapılmamamı söylemişti 
ama ben, Somali’nin baştan sona iyi insanlarla dolu olduğunu, birbirlerine iyi dav-
randığını düşünüyordum. 

1990 Mart’ında, annemin yanından, yani Nairobi’den, Somali’nin başkenti 
Mogadişu’ya gitmek için ayrıldığımda yirmi yaşındaydım. Gerçek vatanıma ve kök-
lerime döneceğim için seviniyordum. Mahad, iki yıldır Mogadişu’da oturuyor ve 
uluslararası bir kolejde okuyordu. O akşam, bize hoş geldin demek için yanımıza 
gelmişti. Babam Somali’deydi! Sadece birkaç mil uzakta, Aly denen bir yerdeydi. 
Ülkeye, Etiyopya’dan SSDF güçleriyle birlikte girmiş ve Isse Mahamud toprakları-
nın önemli bir kısmını kontrol altına almıştı. Çok şiddetli çarpışmalar oluyordu ve 
babamız, özgür Somali toprakları üzerinde yeni bir yönetim kuruyordu. Kontrolsüz 
bölgelerde haydutlar cirit atıyor, yolda insanlar soyuluyor ve tecavüze uğruyorlardı. 
Babamıza gitmek, son derece tehlikeliydi. 

Haweya yanımdan ayrılarak, İbado halanın yanına taşınmıştı. Halam, Digfeer 
Hastanesi’nin müdiresi olarak, Birleşmiş Milletler ile temasa geçerek, Haweya’ya 
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bir iş bulmuştu. Sonra bana da Somali’nin kırsal alanlarına telefon hatları kuran, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda bir iş buldu. Sekreterlik yapacaktım 
ama daha çok, İngiliz patronuma tercümanlık yapmak zorunda kalıyordum.

O ofiste çalışmaya başladıktan sonra, ülkede ne kadar çok kavga olduğunu fark 
etmeye başladım. Ülkenin kuzeyinde Darodlarla Isaqlar, güneyinde ise Hawiyeler, 
Siad Barre diktatörlüğüne karşı isyan başlatmışlardı. Bu nedenle birçok büromuz 
kapanıyordu.

İşe girmem, Somali bürokrasisinin nasıl çalıştığını da anlamamı sağlamıştı. 
Karşılaştığım her sivil hizmetli, inanılmayacak kadar cahil görünüyordu. Kimse ke-
sinlikle yaptığı işle ilgilenmiyordu, zamanlarını sadece devletin parasını nasıl çala-
caklarını planlayarak geçiriyorlardı. Bu da toplumsal güveni yok ediyordu.

Yolsuzluğun bu kadar yaygın olduğu bir yerde, elbette insanlar, her şeyin ceva-
bının kutsal kitaplarda yazılı olduğunu söyleyen hocaların anlattıklarının cazibesi-
ne kapılacaklardır. 

Ben de kaldığım yerde sorunlar yaşayınca, Haweya gibi, Ibado halanın evine ta-
şınmıştım. Bir gün annemin en büyük üvey ablası Khadija’yı ziyaret etmeye karar 
vermiştim. Khadija teyzem, emretmeyi seven, keskin dilli bir kadındı. Bana da ken-
disini geç ziyaret ettiğim için ağır sözler söylemişti ki içime oturmuştu. Fazlasıyla 
otoriter bir kadındı. En küçük bir kusuru bile affetmiyor hemen haşlıyordu. Evi her 
yönüyle Avrupa tarzında zevkle döşenmişti. Görünce ağzım açık kalmıştı. 

Khadija sizi azarlarken, karşı çıkamaz, ağlayamaz ve protesto edemezdiniz. Yoksa 
zayıf karakterli olduğunuz konusunda haşlanırdınız. Söylenmesi bitince çay servisi 
yapmaya başlamıştı ki o sırada kapıya bakınca, girişte yakışıklı bir genç adamın ol-
duğunu gördüm. 

Khadija, bizi tanıştırdı. Annemin kardeşi, Muhammed dayının oğlu, kuzenim 
Mahmud’du. Genç yaşta orduya asker olarak girmişti. Halamın çocuğu olmadığı 
için, aileden, bakmak için kendisine Mahmud’u seçmişti. Onla ara ara görüşüp soh-
bet ediyordu. Zamanla Mahmud’un bana karşı ilgisini hissettim. Mahmud kesin-
likle, gördüğüm en göz kamaştırıcı, en erkeksi adamdı ve ben ona âşık olmuştum. 
Mahmud, komünistlerin desteklediği Somali ordusunda gelecek görmüyordu. Bize, 
Rusya’da eğitim görmek için verilen prestijli bir ödül kazandığını ve birkaç gün için-
de gideceğini bildirmişti. 

Karşılıklı hissedilen cazibeye rağmen, Mahmud’la ben, herhangi bir şekilde 
uyumlu değildik. Gitmeden önce hemen evlenmemizi istiyordu. Bu, üzerimde hak 
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iddia etmek gibi bir şey olacaktı; diğer herhangi bir erkek, yanıma yaklaşamayacak-
tı. Mahad, olayın bu kadar hızlı gelişmesine asla razı olmazdı. Çünkü ben, Hirsi 
Magan’ın kızıydım, kurallara göre, benim evliliğim, büyük bir klan düğünü olma-
lıydı. Hatta Mahad, babamın onayının alınması için ısrar edebilirdi ki bu, aylar 
sürerdi.

Mahmud, gizlice evlenmek zorunda olduğumuzu söylemişti. Gerekli ayarlama-
ları yapmıştı. Tören, Somali’yi terk etmeden önceki gece yapılacaktı. Müşterek ku-
zenimiz Ali Wersengeli, benim şahidim olmayı kabul etmişti. Bunun doğru olmadı-
ğını biliyordum, şahidimin babam ya da Mahad olması gerekiyordu, fakat Mahmud, 
bana, her şeyin yolunda gideceğini söylemişti. Mahmud’un analığı Khadija teyze-
min, annemin ailesinin üzerinde, tartışmasız bir etkisi vardı. Babamın ailesine ge-
lince, elbette böyle bir şey hoşlarına gitmeyecekti ama kimse, anne tarafından kuzen-
lerin evliliğine karşı çıkamazdı. Her ne kadar kaçak bir evlilik olarak görünse de her 
şey kuralına uygundu ve asla geri dönülemezdi.

Bugün, akraba evliliğinden doğacak çocuğumuzun ne kadar büyük bir genetik 
risk altında olduğunu iyi biliyorum ama o zamanlar böyle bir şeyin farkında bile 
değildik. Somali’de, Orta Doğu ve Afrika’da olduğu gibi, kuzenler arası evlilik çok 
yaygındı ve birliği korumanın en iyi yoluydu; ailenin varlıkları bir arada tutuluyor-
du ve çiftler arasındaki sorunlar, akrabalar arasında çabucak çözülüyordu.

Evleneceğimiz gece, nikâh heyecanı beni âdeta boğuyordu. Yirmi yaşınday-
dım ve arzuladığım adamla evleniyordum. Haweya’ya bile söylememiştim, sadece 
Khadija biliyordu. Bütün gün elime ve ayağıma kına şekilleri çizmekle uğraşmış-
tım. Mahmud, Khadija’nın evine beni almaya geldiğinde, daha önce giymeyi asla 
düşünmediğim uzun, kırmızı bir elbise ve yüksek topuklu bir ayakkabı giymiştim 
ve parfüm sıkmıştım. Aynaya baktığımda, muhteşem bir kadının da bana baktığını 
görmüştüm.

O anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf stüdyosuna gitmiştik. Daha sonra nikâhı-
mızı kıyacak olan “qali”nin evine gittik. Elektrikler kesilmiş, arabayı bir yere park 
edip, dar ve karanlık bir yoldan yürümüştük. Bizi, evinin önünde bekleyen, beyaz 
bir cübbe ve beyaz bir takke giymiş olan şeyh, karanlığın içinde resmen parıldıyor-
du. Şahit olarak, kuzenim Ali ve tanımadığım bir adam da oraya gelmişti. Dizlerim 
titremeye başlamış ve sokağın içinde, karanlıkta öylesine kalakalmıştım.

Qali bize, başıyla işaret etmiş ve gerekli soruları sormaya başlamıştı.
“Sen Mahmud Muhammed Artan mısın?”
“Evet.”
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“Sen Ayaan Hirsi Magan mısın?” Cevap vermemiz beklenmezdi, oradaki varlı-
ğımız yeterliydi. 

Mahmud’un ve benim atalarımızın isimlerini ezbere saydıktan sonra bana dö-
nüp: “Bakire misin?” diye sorunca, cevap vermemiştim. Bu, en uygun cevaptı ve 
evlilik cüzdanına bakire diye not düşmüştü.

Qali, artık İslam kurallarına göre evli olduğumuzu söylemişti. Sonra dönüp: 
“Gelinin fiyatı ne kadar?” diye sordu.

Birbirimize bakmıştık, hiç aklımıza gelmemişti. Sonra Mahmud: “Bir kutsal 
Kur’an.” diye sembolik bir yanıt vermişti. Gelinin fiyatını ödeyecek kimse yoktu. 
Çünkü ben, gizlice evlenen bir gelindim. Mahmud, evrakları imzalamış ve bir kop-
yasını istemiş ama qaliden “hayır” cevabını almıştı. Önce mühürlenip yetkililere ve-
rilmesi gerekiyordu. Yeğenim Ali, gelecek haftalarda bir kopyasını alacaktı. 

Mahmud, şehirdeki en heyecan verici otel olan Arubo’nun otoparkına yönel-
mişti. Rezervasyon yaptırmamıştı, ama karısıyla birlikte kalacaktı… Tabii evlilik 
cüzdanı olmayınca kabul etmediler. En sonunda beni içeri sokmaya başardığı otel, 
Mogadişu’nun, evlilik cüzdanı sormaya gerek görmeyen, en ucuz oteli olmalıydı. 
Elektrikler hâlâ kesikti, odaya fenerle çıkmak zorunda kaldık. Elimi yüzümü ban-
yoda yıkamış ve onun yanına gelmiştim. Bugün ilk defa yüzüme bakıyordu. Nasıl 
soyunacağımı bile bilmiyordum… Dikişlerimi açmak için zorlamış, soluk solu-
ğa kalmış ve terlemişti. Korkunç derecede acı veriyordu ve acı çok uzun sürmüştü. 
Dişlerimi sıkıp, artık hiçbir şey hissetmeyene kadar dayanmıştım. Sonra Mahmud, 
ağır bir uykuya dalmış ve ben de o korkunç pis banyoda temizlenmiştim… Bu, dü-
ğün gecemdi…

Mahmud, sabah erkenden beni, Ibado halanın evine götürmüştü. Öğleden son-
ra Rusya’ya doğru yola çıkacaktı. Onu bir daha göremeyecektim. Birbirimize veda 
etmiştik…

Ibado çok telaşlanmıştı. Ona, geceyi, Khadija’nın evinde geçirdiğim yalanını söy-
lemek zorunda kalmıştım. Yukarıya çıkıp banyoda, yaralarımı dezenfekte etmiştim. 
Mahmud’u bir daha asla görmek istemediğimi biliyordum. Canım o kadar çok yanı-
yordu ki ayakta zor duruyordum. Haweya yanıma geldiğinde, endişeden yüzü ka-
sılmıştı. Sonra dayanamayıp ona her şeyi anlattım… Haweya mükemmeldi. Beni 
yargılamadı…

Birkaç gün sonra Ali Wersengeli, eve gelmiş ve evlilik belgesinin bir kopyasını 
getirmişti; bir kopyasını da Mahmud’a, Rusya’ya gönderdiğini söylemişti. Alıp, hiç 
bakmadan kenara koymuştum. 
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Şehirde ve kırsal alanda şiddet çok artmış, gittikçe zayıflayan orduyla 
Machartenler, Isaqlar ve Hawiye taraftarları, karşılıklı kıyasıya savaşıyorlardı. 1990 
Ekim ayında, çalıştığım şirket, güvenliğin kaybolması nedeniyle kapatılmış, yaban-
cılar için, ülkede kalmak tehlikeli hâle gelmeye başlamıştı ve gerekli olmayan BM 
personeli tahliye edilmişti. Onlara, İngiliz patronum da dâhildi. 

Kenya’da haberleri dinleyen annem endişeleniyor, benim ve Haweya’nın 
Nairobi’ye dönmemizde ısrar ediyordu. Bunun üzerine ikimiz de eski bir pikabın 
arkasına otuz kişi ile birlikte üst üste, Somali’den, Kenya için güneye doğru yola 
koyulduk. Bizi Ibado’nun yeğeni, ikinci dereceden kuzenimiz Qubqac götürüyor-
du. Çok tehlikeli ve uzun bir yolculuk olacaktı. Yollar açlık ve sefaletle boğuşan, 
canını kurtarmaya çalışan insanlarla doluydu. Güney Somali’nin ticaret merkezi 
olan Afgoye’ye ulaşmıştık. Etraf birden yemyeşil olmuştu. Bura halkı, Kenyalılara 
benziyordu. 

Mogadişu’dan yola çıktıktan ve zorlu bir yolculuk yaptıktan bir hafta sonra,
Kenya’nın başkenti, daha önce yıllarca yaşadığımız Nairobi’ye varmıştık. Birkaç 

gün sonra da Mogadişu’da yoğun silahlı çatışmalar başlamıştı. Haberlerini alıyor-
duk. Merkez kontrolü hâlâ Siad Barre’nin elindeydi ama kenar mahalleler, Hawiye 
isyancılarının kuşatması altındaydı. Kamyonetlere doluşmuş, “qat”ın uyuşturu-
cu etkisi altındaki silahlı isyancılar, canlarının istediği yere ateş ediyor, çiftlikle-
ri, tarlaları ateşe veriyorlardı. Siad Barre, düşmanlarını bölmek için, o güne kadar 
Somali’nin başına her zaman bela olmuş klan düşmanlığını kullanmaya başlamış-
tı. Darodlar, bulabildikleri her yolla güneye, Kenya sınırındaki köylere kaçıyorlar-
dı. Ocak 1991’de bu kargaşanın ortasında Nairobi’de, BBC’nin Somali servisinden, 
Siad Barre’nin Nairobi’ye kaçtığını öğrenmiştik. Hawiyeler, diktatör Siad Barre’nin 
sarayını ele geçirmişler, Mogadişu tamamen düşmüştü. Katliam başlamış, Hawiyeli 
silahlı adamlar, Darodlu kadınları ve çocukları sokaklara sürüklüyor ve orada öldü-
rüyorlardı; hatta bazen, içinde insanlar varken evleri ateşe veriyorlardı. Khadija tey-
zenin, Kismayo’ya kaçtığını ve sonunda orada hastalanarak öldüğü haberini almış-
tık. Somali’den kuzeye Etiyopya’ya, güneye Kenya’ya doğru büyük bir göç dalgası 
başlamıştı. 

Kenya sınırında tam bir kaos vardı, hükümet, sınırdan daha fazla mültecinin 
içeri girmesini engellemeye çalışıyordu ama… Bir süre sonra, Mahad, Somali’den 

kaçıp yanımıza gelmişti. Annem başta olmak üzere hepimiz rahatlamıştık. Onun ar-
dından bir gün sonra da daha önce kaçıp yanımıza gelerek bizi hem şaşırtıp hem de 
onurlandıran, büyükbabam Magan’ın hizmet ettiği, kralın küçük torunu Osman’ın 
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ağabeyi Mahamuud gelince, annem allak bullak olmuştu. Mahamuud bize, karısı-
nı ve çocuklarını, Somali’nin Kenya sınırındaki Ksimayo’da, diğer aile fertlerinin 
yanında bıraktığını, gidilip onların oradan kurtarılarak buraya getirilmesini isti-
yordu. Mahamuud, bütün bir hafta boyunca, bir Kenya pasaportu olan, Swahili ve 
İngilizce konuşabilen Mahad’a, kendisiyle birlikte sınıra gidip, ailesini bu tarafa ge-
çirmesi için kendisine yardım etmesi konusunda yalvarmıştı. Mahad ayak sürüyor-
du. Sonunda ben dayanamamış, İngilizce bildiğimi, kendisiyle birlikte sınıra gide-
bileceğimi söylemiştim. Annem karşı çıkmıştı, bir kızın savaş bölgesine gitmesine 
asla izin verilmemeliydi. Tartışmalar birkaç gün sürdü. Nihayet ocak ayının sonuna 
doğru, sınıra gitmek için yola çıktık. 

Sınırdaki, komutan olan görevliye, durumu anlatmıştım. O da: “Kaç kişiler?” 
diye sormuştu. Zorluk çıkarıyor, belli ki rüşvet bekliyordu. Mahamuud’a, “beş 

yüz şilin ver” dedim. Yeter diye düşünüyordum. Komutan, “bundan iki tane daha” 
dedi. Verdik ve bize, “gidip getirebilirsiniz” dedi ama dönüşte aynı adamı bulama-
yabiliriz diye adını sordum. O da “Mwaura” dedi. Adama kesinlikle güvenmiyor-
dum ama başka bir şansımız yoktu. Somali tarafına geçip, mahşerî kalabalıkta onun 
ailesini aramaya başladık. Sanki bütün Somali oraya akmıştı. Önümüzde, göz ala-
bildiğince mülteci çadırları ve paçavra gölgelikler uzanıyordu. Bu yalıtılmış bölge-
nin ötesinde kurulan Dhobley, birdenbire mültecilerle dolmuştu. Oralarda bir yerde, 
Mahamuud, ailesini bulmayı ümit ediyordu.

Her yer toz toprak içindeydi ve ne bir ağaç ne de gölgelik bir yer vardı. 
Birleşmiş Milletler, sınırın Kenya tarafında, tepenin altında bir kamp kurmuş-

tu. Büyük, özenle kurulmuş bir çadırın önünde insanlar, güneşin altında sıraya gir-
mişler, kaydolmak için bekliyorlardı. Büyük çadırın yanında, parlak mavi branda 
bezinden düzinelerce başka tenteler yan yana dizilmişti. Sağlık merkezinin (gerçek-
ten sadece ölüleri bildirebileceğiniz bir yerdi) önünde binlerce çadırın olduğu yere 
gitmiştik.

Biz ilerledikçe, eski püskü çadırlar da ilerliyordu. İlk başlarda birçoğu dallara 
asılmış brandalardı ama ilerledikçe brandalar bitmiş, insanlar, çocuklarını koru-

yabilmek için elbiselerini, örtülerini çalıların üzerine asmışlardı. Çadırlar, kumun 
üzerindeki su birikintilerinin etrafına kurulmuştu ve bazıları artık tamamen çamur 
gibiydi. Güneş altında su birikintileri hızla buharlaşıyordu.

Birçok pikap, kamyon ve Land Cruiser’in park edildiği bir alana kadar 
yürümüştük. Oradaki herkes, birçok kabiledendi ama hepsi Darod’du. Mahamuud, 

on sekiz kilometre ilerideki Dhobley’e gitmemiz gerektiğini söylemişti. Bir süre son-
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ra oraya bizi götürecek bir şoför bulmuş ve fiyatta anlaşmıştık ama arabası tamamen 
dolana kadar beklememiz gerekiyordu. 

Dhobley’e ulaştığımızda saat akşamüzeri dört olmuştu. Gözünüzün alabileceği 
her yerde insan vardı. Ama bunlar, sınıra yakın olanlardan daha kötü 

durumdaydılar.
Arabadan inip yürümeye başladığımızda, paslı bir teneke için tartışan iki adam 
görmüştük. İçlerinden birisi kontrolünü kaybetmiş ve silahını çekmiş, yüreğim 

ağzıma gelmişti. Birden etrafımızdaki bütün adamlar silahlarını çekmişlerdi, taban-
calar ve tüfekler... Gözüme, yerde duran boş mermi kovanları ilişmişti. Üç ya da dört 
kadar yaşlıca adam, ellerini havaya kaldırıp, kovanın yanındaki adamın yanına git-
mişlerdi. “Suyu al. O senin, al ve git.” deyip suyu ona vermişlerdi. Adam kuma otu-
rup, ellerini başına koyup ağlamaya başlamıştı. Elbiseleri paramparçaydı, ayakkabısı 
parçalanmıştı, bir enkaz gibi görünüyordu.

Mahamuud’a yaklaşıp, “bu insanlar tehlikeli” demiştim. Bana bakıp: “Bu 
insanlar tehlikeli, çünkü aç ve susuzlar. Uzun zamandır yürüyorlar. 

Kaybedecekleri hiçbir şeyleri yok. Zaten kendilerini ölmüş hissediyorlar.” demişti. 
Haklıydı, çevremizdeki insanlar, hayalet gibi görünüyorlardı. Bitkindiler. 
Haftalardır yollardaydılar ve yolda her şeylerini kaybetmişlerdi. Bebekler ölmüş-

tü; her yerde bitkin hâlde çocuklar vardı annelerinin kucaklarında. Haydutların sal-
dırılarına uğramışlar ve savaşın içinden çıkıp gelmişlerdi. İnsanların gözlerine bak-
tığımda, boşluğa baktıklarını görebiliyordum. Sanki cehenneme gidip gelmişlerdi. 
Kendimi çaresiz hissetmiştim. Bir adama, ailesini bulmasına yardım etmek için gel-
miştim, ama etrafımda, ailelerden ayrı düşmüş bir insan denizi vardı. O kalabalığın 
içinde sağlıklı görünen bir tek bendim. Bana gelip: “Sınır askerleriyle konuşur mu-
sun? Bizi oraya götürür müsün? Bir ailem var.” diye yalvarıyorlardı. Benimse elim-
den, “hayır, hayır, yapamam” demekten başka bir şey gelmiyordu. Gördüğümüz 
herkese, Mahamuud’un karısını soruyorduk.

Yolda birisi, “şu ağacın altında Jama Magan diye birisi var, işte orada” demiş-
ti. Oraya gittiğimizde Ainanshie, Aflao, Amran ve İdil’i, otururken buldum. Onları 
en son Mogadişu’dan ayrıldığım gün görmüştüm. On hafta kadar önceydi ve hep-
si zengin, güçlü insanlardı. Oysa o an, sanki elbiseleri, kemiklerinin üzerinde asılı 
duruyordu. Yüzleri tanıdık geliyordu, ama bu insanlar, aynı insanlar değilmiş gibi 
geldi bana. Çok zayıflamışlardı.

Yanıma gelerek bana sarılıp ağlamaya başladılar, hepimiz ağlıyorduk, kızlar, 
Amran ve İdil, bana yalvarmaya başlamışlardı: “Lütfen bizi burada bırakma, bizi 
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de götür.” Bunun imkânsız olduğunu biliyordum. Onlara söyleyebileceğim tek şey, 
Nairobi’ye gidip, Mahad’la para bulmak, sonra da gelip onları bir şekilde sınırdan 
geçirmeye çalışmak olmuştu. Bana bakıp umutsuzca ağlamışlardı. 

Mahamuud, devam etmemiz ve karanlık çökmeden önce ailesini bulabilmek için 
bana baskı yapıyordu. Geri döneceğime söz vererek, onlardan acı içinde ayrılmıştım. 
Mahamuud, ağabeyi Mahamed’in karısını görmüştü. Fadumo, aynı zamanda karı-
sının da kız kardeşiydi. Kadın, Mahamuud’un koluna öyle bir yapışmıştı ki bir yere 
gitmesine asla izin vermeyecekmiş gibiydi. Onu görünce, ağabeyi yalın ayak koşarak 
yanına gelmişti. Sakallarıyla kaşları çok gürdü fakat geri kalanı bir kemik yığınına 
benziyordu. Koşan bir ceset gibiydi. Mahamed ve Fadumo’nun dört çocukları vardı, 
bana, cennetten gelen bir melekmişim gibi bakıyorlardı.

Mahamed bize, Mahamuud’un karısıyla çocuklarının az ileride ve iyi olduğunu 
söylemişti. Kardeşinin koluna girdi, oraya doğru yürümeye başladık. Karısı, onu 
çok uzaktan görmüş ve bize doğru koşmaya başlamıştı. Gelip ona sarılıp hıçkırarak 
ağlamaya başlamıştı. Hayatımda ilk defa Somalili çiftin birbirlerine böylesine sev-
gi gösterdiklerini görüyordum. Birbirlerine sarılmışlar, yüzlerini okşuyorlar ve ağ-
lıyorlardı. Çocukları da gelip onlara sarılmıştı, bir an, bir mutluluk yumağı olmuş-
lardı, gözyaşları, mutluluk gözyaşlarıydı. Mahamed’le ben, onlara saygı göstermek 
için arkamızı dönmüştük.

Mahamuud’un karısı, kocasının kolunu hiç bırakmadan bizi, oturdukları ağa-
cın altına götürmüştü. Mahamuud’un kızkardeşi Marian ve iki çocuğu da oraday-
dı. Marian’ın üç yaşındaki oğlu, benim o güne kadar gördüğüm en güzel çocuk-
tu ama kundaktaki bebeğine baktığımda, orada bir bebek olabileceğine inanmakta 
güçlük çekmiştim, sadece insan figürüne benzeyen bir şey vardı. Birkaç günlük be-
bek, annesinin kuru memesine yapışmış emmeye çalışıyordu. Kafası, vücudunun 
geri kalanından daha büyük görünüyordu. Yeterince beslenemeyen bebeğin yapı-
sında korkunç bir orantısızlık vardı. Beni en çok dehşete düşüren görüntülerden bi-
risi buydu. Marian’a: “Bu çocuğu kurtarmalıyız, hâlâ sağ, onu sınırdan geçirmeli-
yiz.” demiştim. Marian: “Bana bu çocuğu Allah verdi, eğer isterse o alır.” demişti. 
Allah tarafından sınava tabi tutulduklarını ve Allah’ın öyle olmasını dilediği tak-
dirde çocuğun canını alacağına inanıyordu. Acı çektiğini ya da umutsuzluğunu 
göstermek, bu sınavda başarısız olmak demekti. Aslında herkes, bebeğin kucağında 
ölmesini bekliyor gibi görünüyordu ve bu, gerçeklikti, diğer bütün bebekler de ölü-
yordu. Mahamuud’un bir buçuk yaşındaki en küçük oğlu da hastaydı. Susuzluktan 
âdeta kurumuştu.
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“Yarın yola çıkmalıyız, bu çocuğu kurtarmalıyız.” demiştim. Herkes, duygusal-
laştığımı düşünüyordu, sersemlemiştim, çevremde sürüp giden ölümlerle ve dehşet-
le başa çıkabilme yöntemim buydu. Ama belki de öyleydim. Bu çocuğun yaşayabil-
mesi için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Çay için kaynattığımız sudan, bebeğin 
dudaklarına değdirince hareketlenmişti.

O akşam, kumun üzerine serdiğimiz hasırlarda, birbirimize sokularak 
uyumuştuk. Sieedo, kirli suyla sorgum lapası yapmıştı. Yemek yediğimiz yer-

de örtülere sarınıp uyumuştuk. Garip bir şekilde kendimi çok rahat hissetmiştim. 
Kum yumuşaktı ve rüzgâr, Mogadişu’daki gibi kokuyordu. Herkeste bit vardı, bu-
laşabilir diye uyarmışlardı. Çocukların üzerinde yürüyen bitler açıkça görülüyor-
du. Yanımda diş fırçam, diş macunum ve değiştirmek için iç çamaşırlarımın olduğu 
spor çantam duruyordu, ne kadar aptalca görünüyordu. 

Ertesi sabah, herkes uyanmış eşyalarını topluyordu. Ben de Aflao ve 
Ainanshie’nin ailelerinin oturduğu ağacın oraya gitmeye karar vermiştim. Yolda 

yürürken bana, kim olduğumu soruyorlardı. “Hirsi Magan’ın kızıyım.” diye cevap 
veriyordum. Birisi bana: “Kaçıncı karısı?” diye sormuştu. “Dhulbahante olan, Asha 
Artan.” demiştim. Bana, ilerideki ağacın altında, daha önce hiç tanışmadığım ku-
zenim, üç ay önce Mogadişu’da gizlice evlendiğim Mahmud’un kızkardeşi Zeynep 
Muhammed Artan’ın olduğunu söylediler. Kim olduğunu öğrenince ona bakmış ve 
sanki yaşam çok gerilerde kaldı gibi hissetmiştim. Zeynep bana, Mogadişu’dan çıkıp 
sahil yolunu takip ederek Kismayo’ya geldiğini anlatmıştı. Hawiyeler şehre saldırdı-
ğında, kocasıyla birlikte panik hâlinde kaçmışlar, o anda çocuklarıyla birlikte oyna-
yan iki çocuğu da yanlarına almak zorunda kalmışlar ama anne babalarının nerede 
oldukları hakkında hiçbir fikirleri yokmuş. Bana çocukları göstermişti. Onları tanı-
mıştım. Annemin en küçük kızkardeşinin çocukları Ahmed ve Aidarus’tu. Biri yedi, 
diğeri beş yaşında olmalıydı. Gelip ellerime sarılmışlar ve bana bakıyorlardı. Bana 
yalvarmışlardı, yalvarmak zorunda değillerdi, onları yanıma almak zorundaydım, 
onlar benim sorumluluğum altındaydı. Çocukları alıp Mahamuud’un yanına gittim 
ve olup bitenleri anlattım, sadece başını sallamıştı. Onları yanımıza almamız gerek-
tiğini o da biliyordu.

Anlaştığımız görevli bizi unutmadan önce, olabildiği kadar hızla sınıra geri 
dönmek zorundaydık fakat şimdi ek olarak Mahamuud’un kardeşi ve ailesi, kız 

kardeşleri ve çocukları ve benim iki genç kuzenim vardı. Üstüne üstlük, karılarının 
genç akraba kızları da onlarla birlikteydi. Bize eşlik eden bir erkek, beş kadın ve on 
çocuk vardı. Sınırdan geçmek için anlaştığımız yedi kişi yerine, birbirine sarılan yir-
mi kişi olmuştuk. 
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Her ne kadar herkesi Kenya’ya geçirmek için yeterince paramız olmasa da bunu 
denemeye karar vermiştik. Mahamuud, bizi sınıra götürecek bir pikap kiralamış-
tı. Bütün Somali paramız oraya gitmiş, sadece Amerikan doları kalmıştı. Bu pa-
ralar görülürse, etraftaki silahlı adamlar bizi öldürebilirlerdi. Kamyonetten, iki 
ülke arasındaki tarafsız bölgede inmiştik. Bizle, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek 
Komiserliği’nin çadırını kurduğu dere yatağı arasında, bir insan denizi vardı. Bir 
gün önceye göre çok daha fazla insan gelmişti buraya. Mahamuud işlerini halledin-
ceye kadar güneşin altında beklemiştik. Mahamuud döndüğünde oldukça geç bir 
saat olmuştu, dört adam, onu omuzlarında taşımış, yanımıza gelip, kumun üzerine 
bırakmışlardı. Bir akrep sokmuştu ve ağrıdan neredeyse felç geçiriyordu. Onu he-
men bir guntinonun üstüne yatırmış rahat etmesini sağlamıştık. Yapabileceğimiz 
başka bir şey yoktu. Bacağı şişmiş, kapkara olmuştu. Mahamuud’un yürüyebilecek 
kadar iyileşmesini beklerken gidip görevlilerle konuşma ve bizim için biraz yiyecek 
bulma işi bana kalmıştı.

Görevliler, Kenya pasaportumu görünce sınırdan geçmeme izin vermişler ve 
Liboye’ye gidip biraz süt bulabilmiştim; büyükannem, deve sütünün, akrep zeh-

rine iyi geldiğini söylerdi ama inek sütü ancak bulabilmiştim. Döndüğümde, sütün 
birazını, diğerlerinin, artık onun için bir fayda olmayacağına dair söylenmelerine 
rağmen, küçük bebek için annesine vermiştim. Belki bebeğin emmesi için memele-
rinde süt oluşmasına yardım ederdi. Bebeğe bir isim koymasını söylediğimde reddet-
mişti, çünkü kendini, onu kaybedeceğine inandırmıştı.

Sığınacak hiç gölge bir yer olmadan, branda tentelerinin altında günlerce 
beklemiştik. Mahamuud’un ateşi düşmüyordu. Yağmur yağdığında, yeşil yosun-

larla kaplanmış araba tekerleklerinin açtığı oluklardan su almıştık. Suda mısır unu 
kaynatıp çocuklara veriyorduk. Çocuklar durmadan ağlıyor ve inliyorlardı. Küçük 
kuzenim, solunum yolu enfeksiyonu kapmıştı. Herkes ishaldi. Bebek o kadar zayıftı 
ve kemikleri o kadar inceydi ki onu kucağıma almaya korkuyordum.

BM, yiyecek dağıtmaya başlamıştı; yiyecekler, klan lideri olduğunu iddia eden 
kişilere dağıtılıyor, onlar da ya kendi ailelerine veriyor ya da satıyorlardı. Kendi 

payınızı sadece çadırda isminizi kaydettirdiğinizde alabiliyordunuz ama çadırın 
önünde sıra bekleyen yüzlerce insan vardı. Su tankları vardı ama yanlarına yak-
laşamamıştık bile. İçlerinde en zor bulunan, suydu. Bu nedenle, sürekli su yüzün-
den kavga çıkıyordu. Çevremizde durmadan insanlar ölüyordu. BM, ölüleri göm-
mek için, Kenyalı ve Somalili işçiler kiralamıştı. Bölge yılan, akrep ve daha birçok 
sürüngenle doluydu.
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Bir sabah, yüzlerce kadının arasında su almak için beklerken, geceleyin bir 
kadının saldırıya uğradığını duydum. Küçük bir klandanmış ve oraya tek başı-

na gelmiş; onu koruyacak bir erkek yokmuş. Kenyalı askerler, onu, uyuduğu yerden 
zorla çıkarmışlar ve tecavüz etmişler. Oturmak için yaptığı derme çatma kulübeye 
gitmiştim. Her tarafı yara bere içindeydi. Yüzü şişmiş ve kurumuş kan izleri vardı, 
elbisesi paramparça olmuştu. Titriyordu, ona dokundum ve ona yardım edip edeme-
yeceğimi sordum, fakat konuşmuyordu. Söylediği tek şey: “Allah, ya Allah, Allah 
bana merhamet etsin...”

Ona biraz su götürmek için geri döndüğümde kadınlar bana: “Onun yanında 
görünmemelisin, o artık kirli birisi ve senin de öyle olduğunu düşünürler.” de-

mişlerdi. Benimse gördüğüm tek şey, tecavüz edilmiş ve ölümün kıyısında dola-
şan bir kadındı. Onlara göre o, dışlanmış birisiydi. Onun çok geçmeden öleceğini 
biliyordum.

UNHCR çadırına kadar yürüyüp, orada Sri Lankalı bir kadın görevli buldum 
ve ona, İngilizce olarak, yalnız bir kadın olduğunu, tecavüze uğradığını anlattım. 
Somalililerin, bu kadını ölüme terk ettiklerini söyledim. Yanında görevlilerle çadı-
ra gelip kadını götürmüşlerdi. Mahamed’e olanları anlattığımda bana: “Bu elbette 
kadının hatası değil, ama biliyorsun ki ortada çok sorun var ve herkesi koruyamaz-
sın.” demişti. Bunu biliyordum ama birbirimize göz kulak olup koruyabilirdik. İki 
gün sonra, bir kadının daha tecavüze uğradığını duymuştuk. Artık tecavüz olayları 
sık sık olmaya başlamıştı. Kenyalı askerler, geceleyin geliyor, korumasız, yalnız ka-
dınları kaçırıp tecavüz ediyorlardı ve bütün bu kadınlar, yalnızlığa itilip ölüme terk 
ediliyorlardı.

Büyükannemin, beni uyarırken kastettiği şeydi: “Eğer yalnız bir Somalili kadın-
san, güneşte kalmış bir parça kuyruk yağı gibisindir. Bütün karıncalar ve böcekler 
üstüne toplanır, kıpırdayamazsın, saklanamazsın. Senden geriye bir parça erimiş 
yağ kalana kadar seni yerler. Hatta başımıza böyle bir belanın gelmesi bile, bizim su-
çumuzdur.” demişti.

Korkunç bir şeydi, kamptaki herkes Müslümandı ve kimse o kadınlara, Allah 
adına yardım etmiyordu. Kamptaki herkes ibadet ediyordu (çadırdaki o kadın da 

ibadet ediyordu) ama ilgilenen kimse yoktu.
Mahad, beklediğimiz o tarafsız bölgeye ulaştığında, Mahamuud’un ateşi 
düşmeye başlamıştı. Mahad’ın yanında Kenya şilini vardı. Kurtarabildiği kadar 

insanı sınırın diğer tarafına geçirmek üzere, Osman Mahamuud klanından para 
toplamıştı. Mahad’a, Dhobley’e gidip Aflao ve Ainanshie’nin ailesini kurtarması-
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nı söylemiştim, o da yapacağını söyledi. Mahad, bir komutan edasıyla davranıyor-
du, ama bana, savaştan sonra ortaya çıkan bir komutan gibi görünmüştü. Beni, 
bu dehşet kampında sağ salim gördüğüne sevindiğini yüksek sesle belirtti. Bana, 
Mahamuud’un karısını ve çocuklarını alıp doğruca Nairobi’ye gitmemi, kendisi-
nin de daha sonra Mahamed’in ailesini ve iki çocuğuyla birlikte Marian’ı alıp gele-
ceğini söylemişti. Ama Mahad’ı tanıyordum, onun niyeti, hiçbir zaman gerçekler-
le örtüşmezdi. Ona, kalacağımı söyledim. Bu iki aileyi, özellikle de isimsiz bebeği 
bırakamazdım. 

Mahad, Dhobley’e doğru yola çıkmış, orada iki gece kalmıştı. İki gün sonra 
Ainanshie, Aflao ve diğer bütün herkesle birlikte dönmüştü. Çok kalabalık olmuştuk. 
Bir bölümünü ben, diğer bölümünü de bir gün sonra Mahad, sınırdan rüşvet vere-
rek geçirecekti. Çıkarken, para ödediğimiz görevliyi arayıp bulmuştum. Üzerine bi-
raz daha para ödeyerek, Kenya tarafına geçmiştik. Sonra rüşvet vermeye devam ede-
rek, diğerleri de bu tarafa geçmeyi başarmış, yani herkes özgürlüğüne kavuşmuştu. 

Marian ve bebeğini, acilen Nairobi Hastanesi’ne götürmüş ve paramız olmadı-
ğını ve olayları detaylarıyla anlattığım Hintli doktor, derhâl ikisine de müdahale et-
mişti. Bebek birkaç gün sonra toparlanmaya başlamış, yüzüne bakılır hâle gelmişti. 
Ona, Mahamuud’un yeni gelen kardeşi, kendi adı olan “Abbas” ismini teklif etmiş, 
biz de ona Abbas adını koymuştuk.

Nisan 1991’de, bir dostumuzun duyduğuna göre babam Nairobi’ye gelmiş ve 
Farah Goure’nin evinde kalıyormuş. Bu haberi duyunca havalara uçmuş ve oyna-
maya başlamıştım. Haweya da çok sevinmiş, Mahad sakince karşılamış fakat an-
nem, onu affedişimize şaşmıştı. Anneme, onu bulup eve getireceğimi söylediğim-
de, annem, “olmaz öyle şey, o burada kalamaz” demişti. Ama aksi tavrını daha faz-
la sürdürememişti. Babam, akşam, teravih namazından sonra kapıda göründü. Biz 
sevinçten üzerine atlayıp onu yere devirmiştik. “Kızlarım, kızlarım, çocuklarım...” 
diye bize sarılıyordu.

1992’de Ocak ayının sonunda bir cuma günü babam, camiden çıkıp doğru bizim 
eve gelmişti. Hiç böyle şey yapmazdı. O günlerde bizi ziyaret etmiyordu. Geldiğinde 
çok heyecanlıydı. “Ayaan, kızım, sana iyi bir haberim var, hem de çok iyi, duaların 
kabul oldu!” diye övündü. “Bugün camide mübarek bir adam yanıma geldi ve sana 
evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim!”
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O konuşurken, topuklarımdan yere gömülmeye başladığımı hissetmiştim. 
Boğazımı temizlemiş ve “hayır” demiştim fakat beni duymamıştı bile. Ona, bir ya-
bancıyla evlenmeyeceğimi söyledim. “O bir yabancı değil! Yani tam olarak yabancı 
sayılmaz! O, senin kuzenin! Bir Osman Mahamud!” demiş ve sonra adamın bütün 
sülalesini saymaya başlamıştı.

“Bu durumda yabancı olmuyor mu baba?” diye sormuştum, o da sorumu soruy-
la cevaplamıştı: “Peki, hangi durumda oluyor?” “Onu tanımıyorum bile.” diye iti-
raz etmeye devam ettim. “Peki, o zaman, yarın tanışırsın.”

Babam, beni, Kanada’da büyümüş, Osman Musa adında genç bir Somaliliye 
vermişti. Nairobi’ye, iç savaş sırasında sürülen ailesini bulup kurtarmaya, aynı 
zamanda da bir gelin bulmaya gelmişti. Kanada’daki Somalili kızların çok fazla 
Batılılaştıklarını, edepsizce giyindiklerini, kocalarının sözünü dinlemediklerini, er-
keklerle içli dışlı olduklarını ve bir “baarri” olmadıklarını, bu yüzden, evlenilecek ka-
dar kıymetli olmadıklarını düşünüyordu. Ve iç savaş demek, en iyi Somalili ailelerin 
kızlarının kolayca bulunacağı ortam demekti. 

Babam, bu genç adamla camide, en fazla iki saat önce tanışmıştı. Babama göre, 
başlık parası olmayacaktı. İç savaştan dolayı, bunu konuşmak yakışıksız olurdu. 
Fakat stratejik bir evlilik olacaktı; Osman Musa, bir Magan’la evli olduğu için bö-
bürlenecekti, bizim de Kanada’da akrabalarımız olacaktı. Her yönden babamı çok 
mutlu eden bir evlilik olacaktı.

Bütün cesaretimi toplayıp ona: “Baba, peki, ya ben başka birisiyle birlikteysem?” 
dedim ama beni dinlemiyordu bile. (…) Panik hâlindeydim ama ağlamıyordum. (…)

Ertesi gün babam, eve, Osman Musa ile birlikte gelmişti. Normal bol bir elbi-
se giymiş ve başımı örtmüştüm. Adam içeriye girdi. Elimi sıkmak istemişti. Çok 
uzun boyluydu ve oldukça bol, mavi bir kot pantolon giymişti; sıfıra vurulmuş ka-
fası ve şapkasıyla, basketbolculara benziyordu. Ben kibarca: “Merhaba, içeri gel. Ben 
Ayaan.” Annemin arkasına sığınarak, gözlerine bakmadan konuştum. Babam da 
bizleydi. (…)

Kanada’dan, mültecilerden, oradan buradan bahsetti. Annemi etkilemek ister 
gibi bir hâli vardı. Aklımda Mahmud vardı. Osman Musa, tamamen yabancıydı. 
Beni ne çekiyor ne de heyecanlandırıyordu. Tamamen kayıtsızdım, hiçbir şey hisset-
miyordum. Onun da benle ilgili herhangi özel bir şey hissetmediğini fark etmiştim. 
Düğün günü cumartesi olarak kararlaştırılmıştı.

İkinci buluşmamız daha samimiydi. Osman Musa bu kez, kızkardeşiyle birlik-
te gelmişti, ben de Mahad’la Haweya’dan, bu adamı değerlendirirken bana yar-
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dımcı olmalarını istemiştim. Ona, ibadet hakkındaki duygularını sormuştum. 
Anlattıklarından anladığım kadarıyla, açıkça Müslüman Kardeşler’e sempati duyu-
yordu ama bunun yanında kot giyip şapka takıyordu. 

“Karından ne bekliyorsun?” diye sormuştum. Kız kardeşi utanmış, dışarı çıkmak 
istemişti. Ama Osman, gülerek araya girmiş: “Bana altı tane erkek çocuk vereceksin 
ve bir evin içinde hepimiz Osman Mahamud olacağız.”

Sonra anlattıkça anlattı, onun gibi Somalili kızların Kanada’da nasıl yetiştikleri-
ni, alkol kullandıklarını, diskoya gittiklerini, örtünmediklerini, beyaz erkeklerle yat-
tıklarını, ne kadar değersiz olduklarını. Üzerlerinde hiçbir kontrol yokmuş; onlardan 
birisini asla çocuklarına anne olarak seçmezmiş. Altı çocuğuna annelik yapacak be-
nim gibi birisine ihtiyacı vardı. Benim gibi giyinen, benim kadar çalışkan, kusursuz, 
dindar bir adamın kızı, muhteşem Hirsi Magan. 

Keke küke Somalice konuşan bu adamın İngilizcesinin daha iyi olduğunu düşü-
nerek İngilizce konuşmaya başladık. Haweya ona, ne tür kitaplar okuduğunu sordu. 
“Hımm ya. Şey, biliyorsun işte. Bazen okuyorum.” dedi. İngilizceyi de doğru dürüst 
konuşamadığını anladım. Hiçbir şey okumadığı da açıkça anlaşılıyordu.

Bütün cesaretimi toplayıp, ondan, şapkasını çıkarmasını istemiştim. Fakat yir-
mi yedi yaşında olmasına rağmen kafası, bebek Abbas’ın poposu kadar dazlaktı. 
Dazlaklık, Somaliler arasında bilgelik olarak kabul edilir ama bu adamın, erken yaş-
larda kaybettiği saçlarıyla gösterebileceği hiçbir şey yoktu.

Mahad, konuyu politikaya getirmişti; o zamanlar bütün politik konuşmalar, ba-
rış üzerine yapılıyordu. “Peki, sence Somali’ye ne zaman dönebileceğiz, senin katkın 
ne olacak?” diye sormuştu. “Elbette devlette bir görev alacağım. Ülke dışında yaşa-
dım ve bir Osman Mahamud’um. Somali için tek çözüm, Osman Mahamud yöneti-
midir. Devlet tecrübesi olan insanlar sadece biziz.”

Bunu tartışmamıştık bile; bu adam bir ahmaktı. Osman Mahamudların, seçilmiş 
insanlar olduklarını sanıyordu; kalın kafalı, basmakalıp sözleri olan bağnaz biriy-
di. “Hayır, babam bana bunu elbette yapmayacaktır.” diye aklımdan geçiriyordum.

Osman Musa gittiğinde, bütün cesaretimi toplayıp, bunu babamla tartışmaya 
karar vermiştim. Üstümü giyip hemen babamın oturduğu Buruburu’ya gitmiştim. 
O daha kapıyı açar açmaz: “Osman Musa bugün bize geldi, Haweya ve Mahad’la 
birlikte onu sınavdan geçirdik. Onun bezelye kadar bir beyni olduğunu düşünüyo-
ruz. Doğru dürüst konuşamayan, eksiklerini kabul edecek kadar cesareti olmayan 
bağnaz birisi.” demiştim. Aynen böyle söylemiştim. Babam, her zaman yaptığı gibi 
bu sefer, söylediklerimi görmezlikten gelememişti. Salona geçip oturduk. Ben, onla 
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konuştuklarımızı, onun anlattıklarını ve bizim ne düşündüğümüzü tek tek, açıklıkla 
anlattım ama babam: “Kanada’da iyi bir işi var, qat çiğnemiyor, temiz, çalışkan ve 
güçlü birisi. Sen ona okumayı öğretirsin. Geleceğini güvence altına almak için, seni 
ona veriyorum. Nikâh cumartesi günü, Farah Goure’nin evinde olacak. Koyun satın 
alındı, qali ayarlandı. Şimdi bunu istemediğini mi söylüyorsun?” 

Bu bir soru değil, dikte idi. Fakat hâlâ karşı çıkıyordum. “Bunu yapmayacağım. 
Yani evlenmeden önce sana karşı gelemem mi?”

“Elbette gelemezsin. Her şey ayarlandı.”
Beni kimse bağlamamıştı. Zincire vurulmamıştım. Hedef tahtasının önüne kon-

mamıştım. Fakat akılcı bir çıkış yolu bulamıyordum.
İslam’da, “nikâh” töreni sona erince, yasal olarak evinize bağlı olursunuz. Evlilik 

anlaşması imzalanır, ama hemen gerdeğe girilmez, genellikle daha sonra, düğün 
sona erdikten sonra gelinle damat, birlikte yaşayacakları evde gerdeğe girerlerdi.

Ertesi gün annemin evine gelmiş ve “Nikâh cumartesi olacak ama düğünü daha 
sonra Kanada’da yapabilirsiniz. Böylece Osman ayrılmadan önce, birbirinizi daha 
iyi tanıyabileceğiniz bir hafta zamanınız olacak.” demişti neşeyle. (…)

Babama çok soğuk davranmış ve ona: “Nikâha gelmeyeceğim,” demiştim. Bana: 
“Zaten senin gelmen gerekmiyor.” diye cevap vermişti. Yasal olarak bu da doğruydu.

Sanki evin içindeki dramatik olaylar yetmiyormuş gibi, ertesi gün, on sekiz ay 
önce Mahmud’la evlendiğimde benim şahidim olan kocamın kuzeni Ali Wersengeli, 
nikâhlanacağımı duymuş, gelip kapımıza dayandı. Kapıda anneme, daha önce karde-
şi Muhammed’in oğlu Mahmud’la evlendiğimi söyledi. Mahmud’un malı olan ka-
dını almaya gelmişti. Şans eseri Mahad evdeydi ve konuşmaları duyup: “Ne evliliği 
bu?” diye gürlemişti. “Bu doğru olamaz, şahit kimdi? Ben orada değildim, babam da 
yoktu, bu evlilik geçerli sayılmaz.”

Annem kendini toparlamış ve hemen ara buluculuğa soyunmuştu. “O nikâhta 
şahit kimdi?” diye kibirlice sormuştu.

“Bendim.” dedi kısaca Ali.
“Senin şahitlik yapmaya hakkın yok.” diye araya girmişti Mahad, sesi yükselmiş-

ti. “Bize niye haber vermedin?” Ali: “Önemli değil.” dedi. “Bu evlilik gerçekleşti.” 
“Elinde bunu kanıtlayacak belge var mı?” Ali’nin elinde böyle bir belge yok-

tu, uzun uzun konuştular. Annem Ali’ye, kalması için ısrar etmedi. Sert bir sesle: 
“Çocuklarım hakkında en ufak bir dedikodu duymak istemiyorum.” dedi ve Ali’yi 
gönderdi.

Ali gider gitmez Mahad bana: “Nerede o belge?” diye sordu. Olanları inkâr et-
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menin bir anlamı yoktu. Onlara her şeyi ya da hemen hemen her şeyi anlattım, 
ama otelde geçirdiğimiz geceden bahsetmedim. “Yaptığım büyük hataydı.” diye 
fısıldadım.

Gidip içeriden nikâh belgesini getirdim. Mahad alıp, şüpheyle bakmış ve “Bu, ya-
sal bir doküman değil, çöpten başka bir şey değil. Geçerli şahit yok,” demiş arkasın-
dan yırtarak yere atmıştı. Ardından da sorumsuzluğum hakkında bana uzun uzun 
söylev vermişti.

Ali’nin nikâha kadar bir sorun yaratmasını engellemek için önce babama gitmiş, 
anne tarafımızdan bir kuzenimizin Nairobi’ye geldiğini, tamamen Ayaan’a olan ga-
razından dolayı etrafa asılsız söylentiler yaydığını söylemişti. Babam, elbette dün-
yada böyle kötü niyetli insanlar olduğuna inanıyordu. (…)

Nikâh kıyıldıktan sonra, yeni kocamla birbirimizi daha iyi tanımamız için tam 
bir hafta vaktimiz vardı. Onla birlikte Uhuru Park’a gidip, arkadaşlarıyla tanıştım. 
(…) Dini bütün bir Müslüman’dı. Bu süre zarfında bana en ufacık cinsel bir yakla-
şımda bulunmamıştı. Ben ise neredeyse hiçbir konuda onla fikir birliği içinde değil-
dim. Onla baş başa kaldığımızda, kendimi tamamen donmuş gibi hissediyordum. Bu 
adamla yatağa gitmek isteyebileceğimi ve her sabah yanında uyanacağımı hayal bile 
edemiyordum. (…)

Altıncı gün sonu, onu Toronto’ya yolcu etmek üzere, Osman’la birlikte havaa-
lanına gitmiştim. Benim vize işlemlerimi elinden geldiğince hızlandıracaktı, en kısa 
zamanda onun yanına gidecektim. Planımız buydu. (…)

Qali (dinî otorite), evliliği yasal olarak tanımış ve nikâhtan birkaç hafta sonra 
babam, onlardan aldığı evlilik cüzdanımı hemen götürüp, Kenya evlilik bürosuna 
onaylattırmıştı. Haziran ayında Kenya Devleti’nin verdiği, İngilizce ve Arapça ola-
rak hazırlanmış resmî evraklardaki boş kutucuklar, benim yerime, “bakire” ve “on 
kutsal Kur’an” şeklinde doldurulmuştu. Babam, getirdiği bu evrakları, artık imzala-
yabileceğimi bana söylemişti. Artık Müslümanların gözünde, Osman Musa ile evli 
bir kadındım.

Babam, UNHCR’den seyahat evraklarımı almak için oldukça uğraştı. Birkaç haf-
ta içinde pasaportumu almış ve vizenin peşine düşmüştü. Osman Musa ile konu 
hakkında her gün telefonla görüşüyordu. Kanada’nın Kenya Büyükelçiliği, oraya 
göç etmek isteyen Somalilerce istila edilmiş gibiydi, rüşvetle bu işi halletmek imkân-
sız gibi görünüyordu, üstüne bir de Kenya bürokrasisinin kaosu… Babam sonun-
da, Düsseldorf’ta yaşayan, Mursel adındaki akrabalarımızın yardımına başvurmuş 
ve yapılabilecek en iyi şeyin, oraya gidip son vizeyi orada beklemem olacağına karar 
vermişlerdi. Bu daha pratik ve çabuk olacaktı.
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Bu arada babam beni, bir dizi İslam dersi vermek ve nasıl iyi bir eş olunacağını 
anlatmak için, Buruburu’ya yanına çağırmaya başlamıştı. Birkaç sabah boyunca, 
Kur’an’ın, eşlerin görevleri bölümlerini tekrarlamış ve onları tartışmıştık. Örneğin; 
kadının görevi, evden çıkarken kocasından izin almaktı. Babam bana: “Onla bu iz-
nin sürekli verildiğine dair, en baştan bir anlaşma yapabilirsin. Bu, bir güven mese-
lesidir, onun güvenini kazanırsın.” demişti.

Kur’an’da, kadının her zaman ve her şekilde, kocası için hazır olması gerektiği 
konusunda bazı sözler vardır. Babam, ayrıntılara girmeden bunları anlatarak, bana: 
“Her zaman kocan için hazır olmalısın, yatakta ya da dışarıda. Kocanı yalvartma, 
onu reddetme ve onun başkasına bakmasına izin verme.” demişti. “Bu aynı zaman-
da, başlaması için verdiğin bir izindir; her zaman hazır bulunmak. Bunu kötüye kul-
lanmayacaktır, çünkü o, iyi bir aileden geliyor. Tecavüz ya da şiddet söz konusu ol-
mayacaktır, çünkü o, İslam’a inanıyor ve bir Osman Mahamud.”

Bir Batı ülkesinde İslam’ı yaşamak üzerine konuşmuştuk. İslam’a inanmayan ki-
şilerle arkadaşlık etmek gri alandı, babam, bunun cesaret kırıcı olabileceğini söyle-
mişti ama inançsızlarla iyi ve kötü ilişkiler kurabilirsen, onların yolundan gitmedi-
ğin sürece bu tür ilişkilerin yasak olmadığını söylemişti.

Sonra, çocuklarına ne öğretmenin beklendiği konusuna girmiştik. Tek bir Allah 
vardı, cinler, azizler, büyücüler, aracılar yoktu. Ruhlardan ve cinlerden yardım is-
temek yasaktı; bu, onları, Allah’ın seviyesine koymak anlamına gelirdi. Yaptığın her 
şeyde kendi kendine: “Peygamber olsaydı ne yapardı?” diye sorman gerekiyordu. 
Bazı şeyler açıkça serbest, bazıları ise açıkça yasaktı, fakat gri alanlarda Peygamber’in 
açık görüşlü olduğunu söylemişti: sana zarar verecek bir şeyi asla mecbur kılmamış-
tır. “Hiçbir insanın, inanmadığı için başka bir insanı cezalandırmaya hak-
kı yoktur, bunu sadece Allah yapabilir.”

Dersler aynı Kur’an kursuna benziyordu, ama çok daha akıllıcaydı. Hatta şe-
hitlik hakkında bile konuşmuştuk. Babam, Peygamber zamanında intihar saldırıla-
rı düzenlemenin kabul edilebilir olduğunu söylemişti, çünkü inanmayanlar, direkt 
Peygamber’e saldırıyorlardı. Günümüzde artık kutsal bir savaş olmayacağını, çün-
kü ancak Peygamber’in, kutsal savaş ilan edeceğini söylemişti. 

Bu, babamın inandığı İslamiyetti; genelde şiddet içermeyen bir din, Peygamber’in 
sözlerinden yorumladığı şey buydu. Bir insanın kendi doğru ve yanlışlarına bağlıy-
dı ya da en azından bir derece. Ma’alimden öğrendiğim İslam’dan çok daha akılcı ve 
çok daha insancıldı. Fakat İslam’ın bu versiyonu bile, sorularımı cevaplamaktan ve 
neden kadınların evden çıkarken izin almak zorunda olduğundaki adaletsizliği açık-
lamaktan uzaktı.
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Babamın inandığı İslam, açıkça, Peygamber’in söylediklerinin bir yorumuydu. 
Bir kanun değildi. Allah’ın isteklerini ve Kur’an’ın emirlerini yorumlayamazsınız: 
kitapta böyle yazıyordu. Kitap salt okunur bir şeydi. İçinden inanacağınız şeyleri se-
çip çıkarmanız yasaktı. Peygamber: “Size çok açık bir yol gösterici bıraktım; benden 
sonra kimse onun yolundan sapmasın, aksi hâlde yok edilecektir.” demişti. Bir kök-
ten dinci, babama: “Sadece Peygamber kutsal savaş ilan edebilir, cümlesi Kur’an’da 
yok. Bunu oraya sen koyuyorsun. Bu, küfürdür.” diyebilirdi.

Artık onun malı olduğum için, tüm yolculuk masraflarımı Osman Musa üstlen-
mişti. Ben de kapı kapı dolaşıp herkesle vedalaşmıştım. Halwa, Ainanshie ve Farah 
Goure’nin ailelerine veda ettim. Kocamın akrabaları oldukları için, benim de yakın 
kuzenlerim olmuşlardı.

Babamla, yola çıkmadan bir gün önceki akşam vedalaşmıştım. Bana sarılmış, bir-
birimizi çok uzun bir süre göremeyeceğimizi söylemişti. “Yola çıkmam demek, geri 
döneceğiz demektir. Fakat birçok şey, bizi bunu yapmaktan alıkoyar.” demişti. Ona 
kuşkuyla bakmıştım; deneyimlerine dayanarak konuştuğunu biliyordum.

Yola çıkacağım gün annem, Haweya ile konuştuklarımıza kulak misafiri olmuş. 
Haweya’ya göre, yapılacak en iyi şey, Kanada’ya gider gitmez Osman Musa’dan 
boşanmaktı. Ondan boşandıktan sonra Amerika’ya gidip, kendime orada bir yaşam 
kurabileceğimi söylüyordu. Benim yerime hemen romantik bir hikâye uydurmuştu.

Annem birdenbire odaya dalarak, bizim ahlaksız olduğumuzu haykırmıştı. Benim 
bir kaltak olduğumu, ikiyüzlülüğüm yüzünden kendi öz kardeşiyle ilişkisini yok et-
tiğimi, ailesinin ve babamın şerefini yerle bir edeceğimi söyledi. “Sana veda etmemi 
istiyorsan bunun iki yolu var.” demişti. “Birincisi, ya Osman Musa ile evli kalaca-
ğına söz verip ona iyi bir eş olman ve Allah’a dua edip, babanın sana verdiği kader-
le mutlu olman. Diğeri ise, yola çıkmadan önce gidip babana her şeyi anlatman.” 
Annemin doğru söylediğini düşünmüştüm. Hemen babama gidip her şeyi; belki de 
bana çizdiği yoldan gitmeyebileceğimi anlatmalıydım. Başımı örtüp, yeniden onu 
görmeye gittim. “Baba, sana bir şey söylemeliyim..” demiştim. Babam, kollarını açıp 
beni selamlamıştı. “Ah Ayaan, sevgili kızım, beni yeniden görmeye gelmiş.”

“Sana, annemin kardeşi ve oğlu Mahmud hakkında bir şey itiraf etmeliyim.”
“Bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum, öyle değil mi? Her şey oldu ve bit-

ti. Sevgili babanı mı merak ediyordun? Şimdi senin, yolculuk için hazır olman 
gerekirdi.”
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Kelimelerle oynayıp, söyleyeceklerimi ağzıma tıkamıştı. Ona söyleyeceklerimin 
hiç de hoş şeyler olmadığını biliyor gibiydi. Eve dönüp anneme, olup biteni anlattım. 
Bana, Buruburu’ya dönüp, her ne koşulda olursa olsun anlatmamı söylemişti. Ama 
uçağımı kaçıracağımı söyleyince, “O zaman bana, o adamla evli kalacağına, Allah 
adına yemin etmelisin.” demişti.

“Hayır.” demiştim. “Böyle bir şey için kesinlikle yemin etmem.”
Ve böylece annemle vedalaşamadım. Arkasını bana dönmüş, yüzüme bakmıyor-

du. Onun dimdik duran sırtına, “Allahaısmarladık” dedim ve beni Düsseldorf uçağı 
için havaalanına götürecek taksiye bindim. Buruk da olsa, yeni yaşamıma, özgürlü-
ğüme uçacaktım…*

Kaynak:
*Ayaan Hirsi Ali, KÂFİR, 2008 Akdeniz Yayıncılık

Kitap, görüldüğü gibi; oldukça çarpıcı ve çok önemli bir konuyu içeri-
yor. Acılarla, trajedilerle dolu gerçek yaşamdan kesitler sunuyor. Afrika ve 
Suudi Arabistan kaynaklı din ve kültür anlayışlarının birbirinden ne kadar 
farklı olduğunu, gözlerimiz önüne harikulade bir üslupla seriyor.

Okuyucunun ilgisini çekeceğini düşündüğüm, kitabın ilk bölümünden 
seçtiğim bazı paragraflara, yukarıda yer verdim. Biliyorum, belki bu bile bi-
raz uzundu ama… Almasam da olmayacaktı.

Ayaan Hirsi Ali, yaşamla tüm bağlantısının koptuğu bir noktada önce 
Almanya Düsseldorf’a gider, oradan Hollanda’ya kaçıp, siyasal bilimler 
diploması alır. Kısa zamanda, Batı’ya sığınmış Müslüman kadınların hak-
larını savunan parlamento üyesi olarak, İslam dininde reform yapılmasın-
da ısrar eden bir özgürlük savaşçısına dönüşür. Ailesi ve ait olduğu Osman 
Mahamud klanı tarafından dışlanır. “Kâfir” ilan edilerek, hakkında ölüm fer-
manları çıkartılır ama o, ideallerinden asla taviz vermez. Sonunda Hollanda 
bile onu korumakta âciz kalınca, terk edip ABD’ye yerleşir.

Kitap, 2005 yılında yayımlandığında, başta ABD olmak üzere büyük 
ilgi uyandırır ve çok satanlar arasına girer. Ben okumaya doyamadım. 
Yazmadığım daha birçok ilginç olayları içeriyor. Okumanızı öneririm… 

Ayrıca burada; “KÂFİR”i, bir yıl önce, okumam için bana getiren, Başkent 
Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı mezunu kıymetli yeğenim Fatoş 
Tataroğlu’na, minik bir teşekkürüm var.
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Şimdi, İslamiyeti bilimsel açıdan, çeşitli yönleriyle yorumlayan bazı de-
ğerli bilim insanlarımızın görüş ve önerilerine yer vermek istiyorum.

27 Eylül 2013 tarihli CUMHURİYET gazetesinde, ünlü Türk Mimar Prof. 
Doğan Kuban ile yapılan bir söyleşide, “İslam Dünyasının Çağdaşlaşması” 
konusu gündeme gelmişti. Sayın hocamın, bu konudaki çok önemli “çağ-
daş” görüşlerine yer vermeden önce, onu özetle tanıyalım: 

Prof. Doğan Kuban

1926’da Paris’te doğdu. 1949 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden, yüksek mimar olarak mezun oldu. 1952’de aynı kurumun Mimarlık 
Tarihi ve Rölöve Kürsüsü’ne asistan olarak atanmıştır. Burada, Türkiye’de ilk resto-
rasyon dersini veren Paolo Verzone’nin çevirmenliğini yapmış, sonraları da bu dersi 
kendisi üstlenmiştir.

1953’te Aspendos Tiyatrosu onarımında danışmanlık yapan Kuban, 1953-56 
arasında Kapadokya ve Pisidia’daki Antik Çağ ve Hristiyan anıtlarının araştırılma-
sında, Verzone’nin asistanlığını yapmış, 1954’te, yeterlilik tezi olarak, Türkiye’de 
Batılılaşmayı ilk kez bir mimarlık ya da sanat tarihi sorunsalı olarak ele alan, 
“Osmanlı Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme” çalışmasını hazırlamıştır. 
1954’te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nce, Rönesans mimarlığının araştırılması amacıy-
la, İtalya’da görevlendirilmiş, yurda döndükten sonra “Osmanlı Dini Mimarisi’nde 
İç Mekân Teşekkülü-Rönesans’la Bir Mukayese” (1958) adlı teziyle, doçent unva-
nını almıştır. 1962-63 Fulbright doktora sonrası, araştırma bursuyla ABD’de, Ann 
Arbor’daki Michigan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde konuk öğretim üye-
si olarak ders vermiş; 1963-64’te, Washington DC’deki Dumbarton Oaks Bizans 
Araştırmaları Merkezi’nde, Anadolu’daki Hristiyan Yapıları Kataloğu üzerinde ça-
lışmış, 1966-76 arasında, aynı kurumun finanse ettiği İstanbul Kalenderhane Camii 
kazısı ve restorasyonunda, Cecil Striker’la eş başkan olarak proje ve kontrollük ça-
lışmaları yapmış; 1964’te Suriye’de, Oleg Grabar yönetimindeki Doğu Kasr-ül 
Hyr kazısının ilk mevsiminde kazı mimarlığını yürütmüş, yurda döndükten sonra 
1965’te, “Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak Sorunları” adlı teziyle profesör 
olmuştur.

Öğretim programında “Modern Mimarlık Tarihi”nin ayrıntılı olarak yer 
almasını sağlayan Kuban, doçentliğinden 1993 yılında emekli oluncaya kadar, sı-
rasıyla İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon 
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Kürsüsü ile Restorasyon Anabilim Dalı Başkalığı yapmış, 1974-77 arasında da İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmiştir.

1967’den başlayarak ABD ve Suudi Arabistan’da konuk öğretim üyesi olarak 
İslam ve Türk sanatı üzerine ders vermiş, seminerler düzenlemiştir. Kuban, ko-
nuk öğretim üyeliklerinin yanı sıra, 1963’ten başlayarak, çeşitli ABD eyaletleri, 
Danimarka, Hollanda, İsviçre, İtalya, Macaristan, Kanada, Pakistan, Sudan, Suudi 
Arabistan, Mısır, Fas, Endonezya ve Singapur’daki üniversite, müze ve araştırma 
merkezi gibi pek çok bilim kurumunda konferanslar vermiştir.

1979-83 arasında, merkezi Cenevre’de bulunan Ağa Han Mimarlık Ödülü’nde 
yönetim komitesi üyeliği yapmıştır. 1980’de, Pakistan’ın Lahor kentinde düzenle-
nen “İslam Ülkeleri Koruma” konulu uluslararası kongreye, UNESCO uzmanı ola-
rak katılan Kuban, 1986’da Ankara’da düzenlenen 1. Uluslararası Asya-Avrupa 
Sanat Bienali’nde, Türkiye grubu başkanlığı ve sergi düzenleyiciliği görevlerini 
üstlenmiştir.

Eserleri:
1*Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul, 1954 (An Easy on the 

Turkish Baroque Arhitecture)
2*Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekân Teşekkülü, Rönesans’la Bir Mukayese, 

İstanbul, 1958 (Space Formation in the Ottoman religious Architecture, A 
Comparison with Renaissance Architecture)

3*Bir Batı Anadolu Gezisi İzlenimleri, İstanbul, 1961
4*Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965 (The Source 

and Problems of the Anatolian-Turkish Architecture)
5*Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970; 7. Baskı 1996 (Gerçek Yayınları, 100 

Soruda Serisi) (Çağdaş Yayınları) (A History of Art in Turkey)
6*Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1973; 4. Baskı 1998 (YEM) (Concepts of 

Architecture)
7*Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden, 1974; Par II, Leiden, 1985 

(Iconography of Religions, XXII, 2, 3) (BRILL)
8*Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975; Genişletilerek Türk ve İslam 

Sanatı Üzerinde Denemeler, İstanbul, 1982; 2. Baskı, 1995 (Arkeoloji ve Sanat) 
(Essays on Turkish and Islamic Arts)

9*Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1985 (BBA)
10*Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat 
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Ortaklıkları, İstanbul, 1993 (CEM) (Artistic Etapes of the Migration to the West)
11*İzmir ve Ege’den Mimari İzlenimler, (D. Goffman’la birlikte; Çizimler Kaya 

Dinçer, İzmir, 1994 (Çimentaş, İzmir) (Architectural Impressions from the Aegan 
and İzmir)

12*The Turkish Hayat House, İstanbul, 1995; Türkçe Çevirisi: Türk Hayatlı Evi, 
İstanbul, 1995 (Eren, şimdiki hak Eren’de)

13*İstanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, İstanbul, İstanbul, 
1996; Türkçe Çevirisi: İstanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, 
İstanbul, İstanbul, 1996; İkinci Türkçe Baskısı, İstanbul, 2000 (Tarih Vakfı)

14*Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997; 2. Baskı 1998; İngilizce Çevirisi: 
Sinan’s Art and Selimiye, İstanbul, 1997 (Aydın Doğan Vakfı Sosyal Bilimler 1997 
Ödülü) (Tarih Vakfı)

15*Kalenderhane in İstanbul, The Building, Mainz, 1997 (With C.L. Striker) 
(Verlag Philip Von Zaben Gmbh, Mainz)

16*Mimarlık ve Kent Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul, 1998 (YEM) 
(Architectural and Urban Essays on İstanbul)

17*Divriği Mucizesi, Orta Çağ İslam Bezemesi Üzerine Yorumlar, İstanbul, 
1999 (The Miracle of Divrigi, İstanbul, 2001) (2nd ed. 2002)

18*Sinan, An Architectural Genius, (Photographs A. Ertuğ), Bern, 1999 (Ertuğ, 
Borusan)

19*Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama, İstanbul, 
2000 (The Architectural Dimensions of Historical Environment, Theory and 
Practice)

20*Ahşap Saraylar (Kaybolan Kent Hayalleri); Wooden Palaces of the Ottomans, 
İstanbul, 2001 (YEM)

21*Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul, 
2001 (Tarih Vakfı) (Urban Conservation in Turkey, City Histories and Methods of 
Conservation)

22*Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002 (YKY) (Anatolian Art in 
the Seljuk Period)

23*Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2007, YEM Yayınları*
Kaynak
*Vikipedi
Prof. Doğan Kuban, 27 Eylül 2013’te Cumhuriyet gazetesine verdiği bir 

röportajda, İslam dünyasının çağdaşlaşması konusunda çok çarpıcı açıkla-
malarda bulunuyordu: 
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İslam Dünyasının Çağdaşlaşması

Toplum; orman gibi büyümez, etkinlikleriyle gelişir. Çağdaşlaşma, bir ya-
şamsal zorunluluk; uygarlaşma, yaşamın uzun yüzyıllarda biriktirdiği davranış 
biçimleridir.

İnsan sorgulayan, mantık, gözlem ve araştırma ile yanıtlayan bir akılla donatıl-
mıştır. Bu, Müslümanlarda da vardı. İslam, yol gösteren uygarlık olarak, 12. yüz-
yılda antik bilgeliği, yorumlarıyla zenginleştirerek Avrupa’ya aktarmıştır. Aradan 
800 yıl geçtikten sonra bugünkü geri kalmışlığın nedenleri nedir?

Toplumlar farklı uygarlık basamaklarındadır. Fakat bilginin ve haberin elektronik 
hızla dünyayı devrettiği çağımızda bazen çağdaş örgütlenme gerçekleşmeden, uygar 
bir davranış ithal edilebiliyor. Giyinmek, dans etmek, tiyatroya gitmek, opera din-
lemek, konsere gitmek, öğretimi modernleştirmek, spor vb. bunlar uygar etkinlikler.

Fakat İslam dünyasında onları yaratan uzun gelişmeler yok. Arkaları boş. Gerçi 
bugün dünyanın her ülkesinde, dünya entelektüel kulübünün üyesi, eğitilmiş elit 
gruplar var. Fakat müzik eğitimi yetersiz bir ülkede konser salonları, spor eğitimi 
olmayan toplumlarda spor takımları; panayır gösterileridir. Bütün tarihinde med-
rese eğitimi içinde kalmış Türk toplumu, alışveriş merkezi gibi üniversite açıyor. 
Bunların bir bölümü hiçbir uluslararası standartta yüksek eğitim ölçütleri içinde 
değerlendirilebilecek kurumlar değil. Ne var ki toplumun büyük bölümü için bunlar 
bizim, dünyaya katılma göstergelerimizdir. “Dünya panayırında biz de varız.” di-
yoruz. Bu, kendini aldatmaktır.

Cumhuriyet devrimi, Osmanlı deneyimlerini de değerlendirerek bu boşlukları 
doldurmaya başladı. Çağdaşlaşmayı, eğitimde temellendirdik. Yirmi yılda devrimci 
atılımlarla Türkiye’yi bugün de İslam dünyasının en önünde olan ülke yaptık. Fakat 
İkinci Dünya Savaşı ve yüzlerce yıllık bir cehalet birikimi, sonu gelmeyen emperya-
list planları aşmamıza yetmedi. Dünya, 1950’den bu yana kabuk değiştiriyor. Hiçbir 
ülke dengede değil. En az oturmuş toplumlar, fakir İslam ülkeleri. Bugün 7 dünya-
lının 1,5’i Müslüman.

Akdeniz’in Stratejik Önemi Bitiyor: Dünya uygarlık tarihi, Akdeniz çevre-
sinde oluştu. 20. yüzyıl başında en ucuz enerji kaynağı Yakın Doğu’da bulundu. Bu 
durum Yakın Doğu’yu, emperyalizmin gözde bölgesi yaptı. Araplar, bunun acısını, 
sömürge olarak çektiler. Bu dönem sona erdi. Bugün Akdeniz’in jeopolitik durumu, 
Atlantik ve Pasifik’in yanında çok önemsiz... Dünyanın yeni enerji programında 
önemini kısa bir süre daha koruyabilir. Akdeniz ve Yakın Doğu tarihi, coğrafi ve tek-
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nolojik konumlarının sonuna geldi. Avrupa’nın parçası olan Kuzey Akdeniz kıyıları 
dışında, giderek jeopolitik önemini yitiren bölgede Müslümanlar yaşıyor. Bölgenin, 
yüzyılın ikinci çeyreğinde önemi Güney Amerika’daki küçük ülkeler kadar olabilir. 
Kuşkusuz her zaman zengin bir tarih müzesi olarak yaşayacak.

Müslümanlar uyanır ve çağdaş üretime katılırlarsa dünya toplumunun üyesi ola-
bilirler. Gerçi dünyada buna kimse inanmıyor. Böyle giderse, 2050’de Müslümanlar, 
Amerikan Kızılderilileri gibi bir statüye düşebilirler. Şimdilik bu kadar kötümser ol-
mamak gerek. Peki, 12. yüzyılda dünya uygarlığının önünde gelen İslam dünyası, 
neden bu duruma düştü?

Acıklı Durumun Nedenleri: Washington’da yayımlanan Foreign Policy der-
gisinde, 25 Haziran’da “Arap dünyasının kırılganlığı” adlı makalenin yazarı D. 
Miller, İslam dünyasının, içinde bulunduğu gerçekten acıklı durumun, Batılı yargı-
ları da yansıtarak, kendince başlıca nedenlerini sıralamış. Bu geri kalmanın karma-
şık nedenleri var. Ülkelerden ülkelere değişen ve sömürge çağından kalan komploları 
da yok sayamayız. Fakat temelde, İslam’ı yerine çivileyen, kendisi! Yazarın nedenle-
ri, Türk okuyuculara bir şeyler anımsatacak!

1. İslam toplumunda kadının statüsü;
2. Dinin devletten ayrılamaması (başka deyimle laiklik);
3. Yabancı komplo kuramları;
4. Narsisizm (kendini beğenmek);
5. Merkezî otorite tutkusu (başka bir deyişle despotizm).
Sevgili okuyucular, Türkiye Cumhuriyeti, D. Miller’in vurguladığı sorun-

ları, 90 yıl önce masaya yatırdı. İslam dünyasının en önde gelen çağdaş ülkesi ol-
duk. Dünyada, inançlara saldırı yok. Çünkü gerekli değil. Laiklik, dinsizlik değil. 
Amerika, dünyanın dindar toplumlarından biri ama devlet laik... Laik Türkiye’de 
20. yüzyılda 90 000 tane cami yapıldı. Sorun din değil, Müslüman toplumların 
dünyaya yetişmesini engelleyen din sömürüsüdür.

Toplumun yarısı (yani kadınlar) üretken olmazsa ne kalkınma ne de gelişme olur. 
Çünkü toplumun emek ve akıl açığı olur; laik olmayan toplumlarda bilim ve tekno-
loji yaratılamaz. Çünkü özgür düşünce ve araştırma olmaz. Bilim ve teknoloji sade-
ce ithal edilir. 

Müslümanlarda Atılım Yok: D. Miller, bu bağlamda, Türkiye’yi Araplar dü-
zeyinde görmüyor. Fakat bu duruma Türkiye’nin nasıl düştüğüne şaşırmış görü-
nüyor; Müslümanların, olumsuzlukları, dış etki ve komplolara bağlamaları yeter-
li değildir. Eğer Sünniler ve Aleviler, yüzyıllardan bu yana yaptıkları gibi, birbir-



İlhan Küçükbiçmen524

lerinin boğazına sarılmayı planlamazlarsa, emperyalist komplolar, onları birbirine 
düşüremez.

Her şeyi dış komploya bağlarsak zaten bağımlılığımızı ilan ediyoruz demektir. 
Bizi Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistler yok edemediler. Miller, bugün İslam dün-
yası dışında, Amerikaların, Avrupa’nın, Asya’nın, hatta Afrika’nın büyük atılım-
lar yaptığını anımsatıyor. Ama Müslümanlarda böyle bir atılım yok. Oysa emper-
yalizm her yerde var; dünyaya avuç açanların kendilerini beğenmelerinin, akıl dışı 
bir tavır olduğunu söylemek gereksiz; diktatörlerin elindeki İslam ülkelerinin zavallı 
durumu, dünya gündeminin ilk maddesidir. Saddam, Kaddafi, Esad ve bir sürü irili 
ufaklı despot. Müslümanlar, bunları anlamayacak kadar aptal değiller. Burada onla-
rı emperyalistler mi yoksa onların yerli ajanları mı yoldan çıkarıyor? Bunu, Araplar 
kendilerine sormalı.

Bir buçuk milyarlık, geri kalmış Müslüman dünyasının önünde olan Türkiye’nin, 
gelişmiş uygarlık düzeyinde yaşama şansı var. Fakat İslam dünyasının nefesini duy-
mamamız olanaksız. Bu sadece aç ve fakir insanların acılarının sesi değil. Boş kafa-
ların takırtısı…

Türkiye’de eğitim, öğretim, demokrasi, insan hakları, kadının sosyal statüsü gibi 
açıklığa kavuşturamadığımız kavramları, içi boşalmış, modası geçmiş tartışmaların 
odağı olmaktan çıkarıp, toplumun dünya ile ara kesitindeki gerçek duruma dönmek 
gerek. Bu kavramları, evrensel düzeyde tartışacak entelektüel birikimli politikacıları 
yeterli sayıda yetiştiremedik. Günlük parti söylemleri ve seçim hesapları içinde her 
şey buhar oluyor.

İslam Tarihinde Dönüm Noktası: Türkler, sultan kulluğundan kurtulup, 
Türk halkı oldular. Sonra köylülükten kurtulup kentli oldular. Yarım yüzyılda kul-
luktan iktidara geldiler. Bu, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır. Demokrasi 
kavramının yüceliği kadar yüce bir sonuçtur. Türkiye, halkın Cumhuriyeti oldu. 
Bu, inkâr edilemez. Fakat Türkiye’de demokrasi ve cehalet, Jefferson’ın 1776’da ön-
gördüğü gibi, çatıştılar. Kırsal halkın hiçbir demokratik ve politik deneyimi olmadığı 
için bu süreç, seçimleri, cahil bir şehzadenin tahta çıkmasına benzetti. Sandık, tan-
rısal görevlendirmenin yerine geçti.

Müslümanların öğrenemedikleri bir gerçek var: Endonezya’dan Kuzey Afrika’ya, 
İran’a, Orta Asya’ya kadar hiçbir İslam ülkesinde demokrasi yok. Halk yine kul oldu. 
Sonuçları kargaşa, cinayet, ekonomik gelişmemişlik ve cehalet…

Demokrasi olmayınca özgür öğretim yok. Özgür öğretim ve özgür araştırma 
olmayınca bilim ve teknoloji gelişmiyor. Bu, gelişmiş ekonomilere köle olmak de-
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mek. Bugün Batı ülkelerine akan Müslüman göçü neyi anlatıyor? Bir buçuk milyar 
Müslümanın hâlini görememe, nasıl bir anlayış türü acaba?*

Kaynak
*27 Eylül 2013 tarihli CUMHURİYET gazetesindeki Prof. Dr. Doğan Kuban 

söyleşisi. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan 
Onat ise, 26 Temmuz 2014 tarihli Hürriyet gazetesinin “Ramazan” başlıklı 
sayfasında, dikkate değer uyarılarda bulunuyor ve şöyle diyordu:

Bilime sırt çeviren toplumlar helak (yok) olur.

Din alanındaki bilgi boşluğunun en mühim sebeplerinden birisinin, en küçük an-
lama çabası göstermeksizin Kur’an okumanın ibadet olarak kabul edilmesi olduğunu 
düşünüyoruz. İslam, hiçbir şeyi insan aklından kaçırmaya çalışmaz. Kur’an, kendi-
sinin anlaşılmak için indirildiğini söylerken, anlamaksızın Kur’an okumanın, her 
şeyin, hatta dinin bile önüne geçmesini anlamak, pek mümkün değildir. Kur’an’ın 
“Oku!” diye başlaması, ısrarla düşünmeyi teşvik etmesi, bilenlerle bilmeyenlerin 
bir olmayacağını ilan etmesi, bize çıkış yolunu göstermektedir. Akıl ve doğru bilgi. 
Din konusunda bir aydınlanma süreci yaşamadan, Müslümanların, mazinin pran-
galarından kurtulmaları pek mümkün olmayacak gibi görünmektedir. Dinin, insan-
ların tertemiz inançlarının sömürülmesini önlemenin tek yolunun da bu aydınlan-
ma olacağını söylemek istiyoruz.

Akıl ve doğru, sağlam, güvenilir bilgi ile yola çıktığımızda, yolumuzu aydınla-
tacak olan iki ışık vardır: Vahiy ve bilim. Vahiy, aklın doğrularına yaptırım gücü 
kazandırır. Bilim, insanlığın ortak tecrübesini içinde barındırdığı için, hem medeni-
yetin omurgasını temsil eder hem de geçmişten geleceğe uzanan ana damarları bize 
gösterir. Kur’an ve insanlığın tecrübesi bize, aklını kullanmayan ve bilime sırt çevi-
ren toplumların helak olduklarını söylemektedir.*

Kaynak
*Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan 

Onat, 26 Temmuz 2014 tarihli Hürriyet gazetesi 

İşte, kesinlikle dikkate alınması ve göz ardı edilmemesi gereken bilimsel 
bir rapor:
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 Bilim Akademisi Din Dersi Raporu

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın hazırladığı, 
“Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi, İmam-Hatipler ve Din Dersleri” raporu-
na göre, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında, Türkiye’de 450 imam hatip li-
sesi ve bu okullarda 71.100 öğrenci vardı. 2013’te ise imam hatip ortaokulu ve lise-
lerinin sayısı 2000’i buldu. İmam hatiplerin öğrenci sayısı, on kattan fazla artarak 
714.135’e ulaştı. PISA 2012 verilerinden yola çıkarak hazırlanan raporun çarpıcı 
sonuçlarından bazıları şöyle:

1- Eğitime erişim en temel sorun.
2- Ortaokuldan liseye geçiş ve üniversiteye girişteki sınavlarda, diğer akademik 

ders konuları gibi din derslerinden de sorular soruluyor. Dinî eğitimin ağırlık ka-
zandığı, genel ve mesleki eğitimin yerini aldığı bir eğitim sisteminin; bilgi üretebi-
len, donanımlı yeni nesiller yetiştirmesi zor.

3- İmam hatip okullarının dışında genel eğitimde (ilkokuldan lise son sınıfa ka-
dar) verilen din dersleri, bütün öğrenciler için zorunlu. Millî eğitimimizde önce, 
sadece ilkokullarda seçmeli olarak verilen din bilgisi dersi, giderek eğitimin temel 
öğelerinden biri hâline geldi. 1970’lerden itibaren giderek yerleşen bu durum, bu-
gün hiçbir gelişmiş ülkede söz konusu değil. Bazı gelişmiş ülkelerde de din dersle-
ri var ancak bunlar çoğunlukla, genel eğitim kurumlarında değil, kilise okullarında 
veriliyor.

4- Son düzenleme olan 4+4+4 ile bütün sınıflardaki zorunlu “din kültürü 
ve ahlak bilgisi” dersine ek olarak ortaokul ve liselerde, “Kur’an-ı Kerim”, “Hz. 
Peygamberimizin hayatı” ve “temel dinî bilgileri”, seçmeli ders olarak okutulmaya 
başlandı. Bu derslerin her biri, haftada iki saat. Toplam seçmeli ders sayısı da hafta-
da altı saat olduğuna göre, bütün seçmeli dersleri, dinî ders olarak almak mümkün.

5- Lise giriş sınavlarında din bilgisi soruları soruluyor. Bu durumun iki doğal 
sonucu olabilir. Birincisi, bu konularda daha fazla bilgisi olan imam hatip ortaoku-
lu öğrencilerine, haksız avantaj sağlanıyor. Diğeri de öğrencileri din içerikli seçmeli 
dersleri almaya teşvik etmesi.

6- Din ve ahlak kavramlarını layıkıyla kavrayabilmek, ancak soyut düşünce ka-
pasitesiyle mümkün. Çocuğun zihinsel gelişmesinde soyut düşünce, analitik ve eleş-
tirel, sorgulayıcı yaklaşım, 12 yaş ve üstü devrede oluşur. Daha küçük yaşlarda ve-
rilen dinî bilgiler, ancak somut yasaklar (dogma) şeklinde algılanır. Gönül Koca*

Kaynak: 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 527

* BİLİM AKADEMİSİ DİN DERSİ RAPORU: Bilim Akademisi Üyesi Prof. 
Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın hazırladığı “Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi: 
İmam-Hatipler ve Din Dersleri”, 19 Aralık 2014 tarihli HÜRRİYET gazetesi/
Nuran Çakmakçı

Kaynak: 14 Ocak 2015 tarihli HÜRRİYET gazetesi/Ahmet Hakan
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ile söyleşi:

İslamofobi (İslam karşıtlığı) konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

İslamofobi’nin, Müslümanlar aleyhinde gelişmesinde, İslam adına fotoğraf ve-
renlerin, çok büyük rolü ve sorumluluğu var. Ama asıl sorun, İslam entelektüel-
lerinde (aydınlarında). Çünkü entelektüellerin bir kısmı, böyle (EL KAİDE, IŞİD 
veya BOKO-HARAM gibi) sorunlu bir kitle yetiştirdiği için, bir kısmı da bu geliş-
meler karşısında sustuğu için…

Ne çıktı buradan? Akla ve ahlaka uygun düşünen, insanlığı geliştirici değer ve 
aksiyon üreten insan yerine, duygularıyla davranan, değer aşındıran reaksiyoner 
insanlar çıktı. Böyle bir modelin, insanlık vicdanında sevimli görülmesi mümkün 
mü?

İslam hep ötekinin yapıp ettiklerine bakıyor. Oysa yapılması gereken, aynaya 
bakmaktır. İslam dünyasında şiddet var. Mezhep çatışmalarında kan akı-
yor, birbirlerinin camilerini bombalıyorlar. Sünni ve Şii ulema bir araya ge-
lip tavır alamıyor. Aksine, kendi mezhep mensuplarını haklılaştıran karşıt fetvalar 
yayınlıyorlar. Çeşitli âlimler sürekli cihat, tekfir (dinden çıkma suçlaması) ve 
canlı bomba fetvaları veriyorlar. Bütün bunlar, sorunu büyütüyor.

Suç ve sorumluluğu, sadece İslam dünyasına yığmak, hakkaniyete uymaz. 
Ötekilerden kaynaklanan sorunlar da elbette var. Ama bize düşen, öncelikli olarak 
kendi sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

Müslümanlar neden öz eleştiriden kaçınıyor?

Kendine güvenen bir medeniyet, öz eleştiri kültürünü geliştirir. İslam medeniye-
ti de tarihte böyleydi. Ama Müslümanlarda ciddi bir özgüven kaybı oldu. Tarihten 
devraldıklarını bir ayıklama yapmaksızın korumaya ve savunmaya başladılar. 
Ulemayı ve şeyhleri “eleştirilebilir, yanılabilir” kişiler değil de Allah’tan özel yetki-
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ler almış, ayrıcalıklı kimseler zannettiler. Oysa yanılmaz olan, Kur’an ve sünnetin 
bilgisidir.

İslam dünyasında her olay için “provokasyon” nitelemesi yapılıyor. 
Ne dersiniz?
Her olayı “provokasyon” olarak görmeye başlarsak… Kendi mahallemizde olup 

biteni sağlıklı bir biçimde anlayamayız ve analiz edemeyiz. Hâlbuki bugün İslam 
dünyasının değişik bölgelerinde verilen dinî eğitimin, İslam adına üreti-
len dinî bilginin, nefreti ve şiddeti besleyip beslemediğini soğukkanlı bir 
şekilde araştırmamız gerekiyor. Kapımızın önünü görüp gözetmek, bir kirlenme 
varsa onu temizlemek zorundayız.

Şiddet dinle meşrulaştırılabilir mi?

Bugün İslam dünyasında, terör ile cihat, şiddet ile dinî duyarlılık arasındaki far-
kı ayırt edemeyecek kadar iç dünyası öfke dolu, nefret dolu binlerce gencimiz var. 
Bu ruh hâlinin değişik nedenleri vardır ama unutmayalım ki birçok bölgede verilen 
din eğitimi de bu şiddeti meşrulaştıracak bir dizi argümanla dolu. Batılılar, şiddet 
(Paris Charles-Hebdo saldırısı vs. gibi) olaylarından Müslüman’a, ondan İslam’a, 
ondan da Kur’an’a giderek, bir “sebep-sonuç” ilişkisi kurmaya çalışıyorlar, doğru. 
Ama Batılılar böyle yapıyor diye, bir refleks olarak, kendi mahallemizin sorunlarını 
örtmeye çalışmamalıyız. Çünkü bu fark ediliyor ve inandırıcı olamıyoruz. 

Sorunu çözmesi gereken ulema, yoksa sorunun kaynağı mı?
Bir sarıklı cübbeli çıkıyor… Kamu düzenini ortadan kaldıracak şekilde şiddeti ve 

terörü körükleyecek bir dizi fetva verebiliyor. Din adına kadınlara (olumsuz) ayrım-
cılık yapabiliyor. “Öteki”(kendisi gibi düşünmeyen) gördüklerine ayrımcılık yapabi-
liyor. Cihat ilan edebiliyor, ölüm fermanı çıkarabiliyor.

Bütün bunlar, ciddi eleştiriyle karşılanmıyor. Böyle bir keyfîlik olur mu? Bunun 
bir nedeni de günümüzde ulemanın birbirini idare ediyor ve âdeta meslek 
dayanışması gösteriyor oluşu… Sözüm ona ulemanın itibarına gölge düşürmü-
yorlar. Bugün İslam dünyasında tam bir ulema enflasyonu ve dinî bilgi keşmekeşliği 
var. Sorun çözücü olması gereken ulema, sorun kaynağı olabiliyor. Ulema da dün-
yevileşti. Siyasete ve dünyaya (dünya nimetlerine) bu kadar yakın duran ulemanın, 
eğilip bükülmemesi, kirlenmemesi de zaten mümkün değildi.* 

Kaynak: 
* Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ile söyleşi, 14 

Ocak 2015 tarihli HÜRRİYET gazetesi/Ahmet Hakan.       
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Dincilikten kurtulmanın çaresi, LAİKLİK VE DEİZM

15 Nisan 2015 tarihli AYDINLIK gazetesinde, Recep Erçin’in, ünlü 
İlahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’le yaptığı röportajın bir bölümüne 
yer vermek istiyorum. Önce söyleyeyim; yıllardır dinî konularda zevkle din-
lediğim ve fikirlerine saygı duyduğum bu değerli bilim insanına, kanser has-
talığıyla boğuştuğu bu zor döneminde acil şifalar diliyorum. 

Şunu da burada sizlere itiraf etmeliyim ki: ben bugüne kadar inanın “de-
izm” sözcüğünü hiç duymamıştım, cahilliğime verin. Aşağıdaki söyleşiyi 
sindirerek, dikkatlice okuyunca, görüşlerimin büyük oranda “deizim” felse-
fik değerleriyle örtüştüğünü hissettim… 

Gazetecinin; “DEİZM” adlı eseri üzerine röportaj yaptığı Prof. Dr. Yaşar Nuri 
Öztürk; “dinci tasalluttan kurtulmanın, sosyolojik ve hukuki çaresinin la-
iklik olduğunu belirtirken, felsefi çaresinin ise deizm” olduğunu savunuyor. 

Recep Erçin, röportajına şöyle devam ediyor: İlahiyatçı, hukukçu ve siyasetçi sı-
fatlarıyla Türkiye’nin önde gelen ilim ve düşün adamlarından olan Prof. Dr. Yaşar 
Nuri Öztürk’ün yeni kitabı “Tanrı’dan başka insanüstü tanımayan inanç: 
DEİZM” geçen günlerde yayımlandı. Derin tartışmalara neden olacağını düşün-
düğüm eserinde Öztürk: “Kur’an; deizmi teşvik eden, terviç eden bir kitap değil ama 
ona kapı aralayan bir kitaptır.” diyor ve devam ediyor: 

Talancılar ve Yalancılar: 
Şimdi ahlaksızlık kural oldu. İşin en berbat tarafı; ahlaksızlığın en önde giden-

leri dinciler. 1970’lerden sonrayı bir hatırla, Türkiye’nin kırk yılını… Mercimek 
talanlarından, Erbakan Hoca’nın ekibi. Oradan gel Yimpaş, Deniz Feneri. Nihayet, 
AKP döneminin talanları. En son 17-25 Aralık patlamaları. Şimdi bu talan tarafı. 
Bir de yalan tarafı var. Son on küsur yıl içinde Türk aydınlarını, Türk basınının 
kalemlerini, Türk ordusunun kumandanlarını, Genelkurmay Başkanı’na varıncaya 
kadar, bunları zindanlara tıkıp sonra da “Filancaların kumpasıyla oldu, bizim 
günahımız yok.” diyerek, o onun üstüne attı, o onun üstüne attı. Hep birlikte 
yaptılar. Ne oldu? Orada insanlar yıllarca yattılar, sonra: “Yanlış olmuş, bu deliller 
uydurmaydı, sizin bir suçunuz yok güle güle gidin.” Bu da bir tarafı…

Katliamcı Dinciler: 
Dönelim diğer tarafa. Hatırla; cinsiyet organını, müritlerini kuyruğa dizip öp-

türen muzcu şeyh, Fadime Şahin-Müslüm Gündüz skandalları, en son Hüseyin 
Üzmez, çocuk yaşta kız tacizleri… Bunların hepsi, peygamber vekili geçinen ve 
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herkesin dinine imanına kalite kontrolü yapan adamlar. Bu da bir tarafı. Gelelim 
cinayet tarafına… Maraş olayları, Çorum olayları, nihayet son yüzyılların en kor-
kunç nevrotik olayı; Sivas. Gün ortasında benzin dökerek diri diri adam yakma. 
Engizisyonlarda bile o kadarı yoktur.

Bütün bunların arkasında dincilik ve dincilerden başka kimse var mı? Bir tane 
ateist var mı bu suçların arkasında? Bir tane deist var mı? Hepsi ağzından salatü-
selam, besmele, namaz-niyaz düşmeyen dinci sahtekârlar. Son yarım yüzyıl içinde, 
hele son çeyrek yüzyıl içinde; bir ahlaksızlık, bir soygun, bir soysuzluk, bir vicdan-
sızlık, bir canilik gösterin ki arkasında dincilerden başka biri olsun. Yoktur! Şimdi bu 
adamların, “gelin; burada din var, bu dini yaşayın” demelerine kim inanır? Bunun 
için, Allah’a inanıp, bu dincilerin yaşadıklarına bulaşmamak, insanlığın geleceği 
bakımından çok önemlidir; işte deizm budur. Deistler, dinciliğin bütün kötülükleri-
ne, rezilliklerine rağmen, Allah’a inançlarını koruyan samimi mümin insanlardır. 
Tarihin en namuslu, en ahlaklı, en üretken adamlarıdır.

- Hocam Atatürk’ü de deistler arasında göstermişsiniz…
Gayet tabii, Atatürk de deisttir. Hem namuslu hem de Allah’a imanı olan adam, 

başka bir yere gidemez.
- Deizm, bir yanıyla, peygamberlerin tanrılaştırılmasına karşı çıkış 

mıdır?
Gayet tabii. Deizm, Allah’tan başka insanüstü tanımıyor. Kur’an’ın yolu da bu-

dur. Peygamberler insanüstü falan değildir. Kur’an belki yüz kere söylüyor. Ama 
dincilik ne yapıyor? Peygamberleri tanrılaştırıyor. Hatta Tanrı’nın önüne geçiyor. 
Sonra peygamberlerden boşalan yeri, kendi uydurdukları efendilerine, evliyalarına 
veriyorlar. İnsanlar da bunlara köle oluyor, başka bir şey yok.

- Bu yüzden mi “laik din” dediniz?
Laiklik, şu açıdan, dine uygun bir anlayıştır: Laiklik, dayatmayı kaldırır. Bunu 

yaptığı için insanları, hür vicdanlarıyla baş başa bırakır. O bakımdan, dinci tasal-
luttan kurtulmanın sosyolojik ve hukuki çaresi laikliktir, felsefi çaresi de deizmdir.

- Deizm çıkışınız, dinden kopan ve farklı yerlere savrulan gençliği, de-
izme yönlendirir mi? Kitabı okuyanlar açısından en azından, böyle bir 
düşünceniz var mı?

Kur’an bunu istiyor. Kur’an diyor ki: “Allah’a imanınızı koruyun, onu ko-
rumak için neyi feda ederseniz edin, ben size güvenmem.” Çünkü Kur’an’ın 
korumak istediği temel değer, nihai değer Allah’a imandır. Şimdi dincileri dinledi mi 
adam, Allah’a imanı da gidecek, “böyle Allah olmaz olsun” diyecek. Kur’an diyor 
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ki: hayır öyle deme! Bunları ben de eleştiriyorum; bunlar halkı aldatıyor, Allah’a 
götüreceğiz diye şeytana götürüyorlar. Kur’an’ın ifadeleri. Bu adamları dinlemeyin, 
Allah’a imanınızı koruyun, o arada diyor, sizin ibadetiniz yokmuş, şuyunuz bu-
yunuz yokmuş, ben önemsemem, sizi kurtarırım. Onun için deizm, ateizme giden, 
sapan insanların da kurtuluş yoludur. (…) 

- Kur’an’ın deizme kapı açtığını yazmışsınız. İnsanoğlunun yozlaştırıl-
masına karşı İslam’ın, kendisini revize etmek için, gidilecek yolu göste-
ren bir işaret midir deizm?

Kesinlikle, insanoğlunun akılla kucaklaşmasına giden yolu sürekli açık tutuyor. 
Çünkü aklımızı satmak, aklımızdan vazgeçmek uğruna dindar olmaya kalkarsanız, 
Kur’an sizi lanetliyor. Böyle bir dini kabul etmiyor Kur’an. O yolu açık tutuyor. 
Diyor ki: aklınızı kimseye kiraya vermeyin, öbür eksikleriniz benim için önemli de-
ğil, bir de Allah’a imanınızı koruyun. Deizm de budur. İslam’da, deizme kapı ara-
layan mezhepler, işte Mutezile, İmam-ı Azam, daha neler… Millet gidiyor, İmam-ı 
Azam ve Mutezile dedin mi orada deizm kelimesini arıyor. Sen kavrama ve fikre 
bakacaksın. Ne alakası var, adam Arapça yazmış, sen Batı dillerindeki deizmi arıyor-
sun, o kelimenin orada ne işi var! Ne diyor İmam-ı Azam; bir insanın Allah’a imanı 
varsa hiçbir ibadeti olmasa da cennete gider. Deizmin tarifi değil mi bu?*

Kaynak:
*15 Nisan 2015 tarihli AYDINLIK gazetesinde, Recep Erçin’in, İlahiyatçı 

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’le yaptığı bir röportaj

16 Nisan 2015 tarihli HÜRRİYET gazetesinin, Yalçın Bayer’in “YETER 
SÖZ MİLLETİN” başlıklı köşesinde, Prof. Dr. Süleyman Çelik ise, makale-
sinde şöyle diyor: 

Din ve Mezhep mi? Mesele Egemenlik 

Tayyip Erdoğan, Kutlu Doğum Haftası açılış töreninde yaptığı konuşmada: 
“Bizim, Sünnilik diye bir dinimiz yoktur. Bizim Şialık diye de bir dinimiz 
yoktur. Bizim tek dinimiz var. O da İslam’dır.” demiş. 

Hz. Muhammed’in ölümünden beri yaşanan hayatın gerçekleriyle bağdaşma-
yan bir söz… İslam, Sünni, Şii diye ikiye ayrılmış olsa, ona da razıyız. Sünniliğin 
ve Şiiliğin dışında, bir de bunların içinden çıkmış tarikatlar veya kendisine tarikat 
demeyen, ama aslında tarikat olan cemaatler vs. var. 
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Tarikat, yol demek. Herkes: “Bizim yolumuz doğru, gerçek Müslüman bi-
ziz. Bizim dışımızdakiler Müslüman değil.” diyor ve “Allahu ekber” diye-
rek birbirlerini öldürüyorlar. Bu kavga daha, Hz. Muhammed’in cenazesi kalkma-
dan başladı ve dallanarak hâlâ sürüyor.

Tayyip Erdoğan’ın, aynı konuşmasında şiddetle eleştirdiği ve “Müslümanlıkla 
ilgileri yok” dediği IŞİD’cilere veya konuşmada adları geçmeyen El Kaidecilere, 
Hizbullahçılara vs.ye soracak olursanız, kendilerinden olmayanlara “katli vacip 
kâfir” diyecek kadar “gerçek Müslümanların kendileri olduklarını” öne süre-
ceklerdir. Nitekim bunlara inanan binlerce insan var ve bu uğurda ölmek için, yok-
sul değil, “refah toplumu” denilen İngiltere’den, Almanya’dan vs.den kalkıp 
buralara savaşmaya geliyorlar. 

Bizdeki tarikatlara/cemaatlere sorun; onlar da “bizim yolumuz doğru” diye-
ceklerdir. Hatta aynı tarikattan/cemaatten türemiş “alt yol”cular var. Yollarının, 
ölmüş olan “aynı efendi hazretlerinin yolu” olduğunu söyleyeceklerdir. Fakat 
ortaya çıkmış “küçük efendi hazretleri”, aynı cemaati bölerek farklı yollara yön-
lendirmişlerdir. Bu efendi hazretleri de ölünce yeniden dallanacaklardır. 

Gerçekte “mesele”, din de değil, tarikat da… Mesele egemenlik, yani “Kim 
egemen olacak?” Çünkü egemen olursan, aslan payını sen alırsın. Çevrenize ba-
kın; bırakın tarikat/cemaat liderlerini, onların sözcülerinin/yakınlarının bile mil-
yonluk villalarda oturduklarını, lüks içinde yaşadıklarını görürsünüz.

Kimse egemenliği, yani iktidarı paylaşmak istemez; güçlü olan, egemen olur. 
Arada, bunlara inanan saf insanlar (müritler) ezilir; onlar “bu yoldan cennete 
gideceklerini” düşünerek, efendileri için ölümüne savaşırlar. 

Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki mesele mezhep değildi. İkisi 
de Türk olduğuna göre, aralarında ulusal bir sorun da yoktu. Mesele egemenlik 
idi. Yavuz kazandı, Şah İsmail’in hazinesine el koydu, hatta tahtını da aldı. Bugün 
Topkapı Sarayı’nda duruyor. 

Son yıllarda siyasal literatüre girmiş olan “paralel” sözcüğü, aslında egemenlik 
meselesinin anahtar sözcüğü. İktidara destek oldukları sürece bir sorun yoktu; hatta 
“ne istediler de vermedik” sözünün ifade ettiği gibi, her istedikleri karşılanıyor-
du. Ne zaman ki iktidara ortak olmak istediler, yani “sırtlan payı”nı yeterli bul-
madılar, “aslan payı”na ortak olmak istediler; o zaman dostluk bitti ve egemenlik 
savaşı başladı.

Çözüm nedir? Çözüm, tarihten ders almaktır. “Tarihten ders alamayanlar, 
tarihi yeniden yaşarlar.” Bunu anlayamayanlar “Tarih tekerrürden (tekrar-
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dan) ibarettir.” derler.*
Kaynak
*Prof. Dr. Süleyman Çelik’in makalesi, 16 Nisan 2015 tarihli HÜRRİYET gaze-

tesinin, Yalçın Bayer’in “YETER SÖZ MİLLETİN” başlıklı köşesi
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24. BÖLÜM
21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNİN YÜZ 

AKI BİLİM İNSANLARIMIZ

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bilimsel eğitimin ana ya-
tağı, üniversitelerdir. Onların dışında devlete veya diğer bir deyiş-

le, Başbakanlığa bağlı olarak görev yapan TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu) ve onun alt birimi MAM (Marmara Araştırma 
Merkezi) türünde çeşitli bilimsel araştırma merkezleri de vardır. 

Ayrıca yüzyılımızda, ülkemiz açısından olumlu bir gelişme olarak da 
genellikle üniversitelerin bünyesinde yer alan, bilimsel araştırma ve ge-
liştirmelerin yapıldığı ve elde edilen verilerin, sanayi sektörüne akıtıldığı, 
“TEKNOKENT”leri örnek gösterebiliriz.

Yurdumuzda birçok üniversite ve sanayi kuruluşu, bu tür bilimsel çalış-
maları teşvik etmek amacıyla, her yıl ödüllü yarışmalar düzenlemektedir. 

İşte bunlardan birisi, belki de başı çekeni “TÜBİTAK”tır. 
TÜBİTAK, her yıl yarışma düzenleyip, çeşitli parasal ödüller dağıtmakta-

dır. Bu ödülleri almaya hak kazanan değerli bilim insanlarımızı, yeri geldik-
çe özetle tanımalıyız diye düşündüm.

2009 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi,

Prof. Dr. Engin Umut Akkaya

İlkokulda fen kitabında gördüğü pili evde yaparak başlayan bilim yolculuğu, aynı 
heyecanla devam ediyor. Lisede TÜBİTAK yarışmasında aldığı ödüllere, 2009 yılın-
da araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş insanlara verilen 
TÜBİTAK Bilim Ödülü eklendi. 
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Prof. Dr. Engin Umut Akkaya “Süpramoleküler kimya alanında molekü-
ler algılayıcı ve bilgi işlemcilerin rasyonel tasarım, sentez ve uygulamala-
rı” konusundaki üstün nitelikli çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Engin Umut Akkaya ve ekibi, son birkaç yıldır “fotodinamik terapi” 
olarak bilinen, kanserin ışıkla aktive edilebilen organik moleküllerle tedavisi üzeri-
ne çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çalışmalarında hep yirmi yıl sonrasını hedefleyen 
Akkaya, özellikle teşhisin zor olduğu hastalıklar için büyük yarar sağlayacak inte-
raktif aktivasyon yaklaşımının, geleceğin tıbbi uygulamalarında çığır açabileceğini 
söylüyor.

Bu yaklaşım, kendisine 2009 yılında, araştırma ve çalışmalarıyla bilime ulus-
lararası düzeyde katkıda bulunmuş insanlara verilen TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
getirdi. Hâlen Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeliği ve 
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevleri-
ni sürdürüyor.*

Kaynak: 
*Dr. Özlem İkinci, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Şubat 2010

ABD’nin Ulusal Mühendislik Akademisi, bilimsel açıdan saygın kuru-
luşlardan birisidir. Bu akademiye üye seçilebilmek için, aranılan özelliklere 
uyumlu, üstün bilim insanı özelliklerini haiz olmak gereklidir. İşte, bu kuru-
luşa seçilme onurunu elde etmiş saygın bir Türk bilim insanımız:

 Prof. Dr. İlhan A. Aksay, ABD NAE’ye Üye Seçildi 

2001 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. İlhan A. Aksay, 
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’ne (National Academy of Engineering-
NAE) üye seçildi. 

ABD Hükümeti’ne, bilim ve teknoloji konularında danışmanlık yapmakla görevli 
kurum olan Ulusal Mühendislik Akademisi’nde üç Türk üye var. 

Prof. Dr. İlhan A. Aksay, 1962 yılında Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
devlet bursuyla lisans ve doktora eğitimini ABD’de tamamladı, 1975-1980 yılla-
rında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1992 yılından 
beri Princeton Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi 
olan Prof. Dr. Aksay, doğa esinli seramiklerin sentez, karakterizasyon ve uygulama-
ları ile nanoyapılı malzemeler ve kompozitler üzerinde çalışıyor. 
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Saygın bilimsel dergilerde yayımlanmış iki yüz civarında makalesi bulunan Prof. 
Dr. Aksay, ayrıca Doğa Esinli Malzemeler Enstitüsü’nün (Bioinspired Materials 
Institute) yöneticiliğini yapıyor.*

Kaynak:
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Mart 2010

Lazer teknolojisi, günümüzde sanayinin birçok kesiminde ve tıbbın çeşit-
li branşlarında, çok farklı boyut ve dozlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu 
sektörde uluslararası bir üne sahip bir bilim insanımız ise…

Lazer alanında bir Türk bilim insanı,

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Cornell Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 1994 yılında Koç Üniversitesi’ne 
katılmış ve Lazer Araştırma Laboratuvarı’nı kurmuştur. Hâlen Koç Üniversitesi 
Fizik ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde Öğretim Üyesi olarak gö-
revini sürdürmektedir. Araştırma konuları arasında katı hâl lazerleri, femtosa-
niye lazerleri, doğrusal olmayan optik ve spektroskopi yer almaktadır. Prof. 
Sennaroğlu, Türkiye Bilimler Akademisi asosiye üyesidir.

Dünyada Müthiş Bir Buluş

Lazer ve Fotonik Alanının Doğuşu

Bundan tam elli yıl önce 1960’da, ABD’nin California eyaletinde bulunan 
Hughes Araştırma Laboratuvarlarında ilk lazer, Theodore Maiman tarafın-
dan başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve kısa bir sürede dünyanın birçok araştırma la-
boratuvarında da benzer sonuçlar elde edilmişti. 

Lazer ışığını, o güne dek bilinen ışık kaynaklarından ayıran çok önemli temel fi-
ziksel özellikler vardı. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz: Lazerle üretilen ışık, yak-
laşık olarak eşevrelidir. Çok basitleştirilmiş olarak açıklayacak olursak, lazer ışık dal-
gaları arasında sabit bir faz ilişkisi vardır veya bu dalgalar eş zamanlıdır, diye düşü-
nebiliriz. Dolayısıyla, böyle bir ışın demetini ikiye ayırıp, uzun bir mesafeden sonra 
birleştirirseniz (bunu pratikte yapmanın birçok yolu vardır ve bu tür düzeneklere 
girişimölçer veya interferometre adı verilir), düzgün bir girişim deseni (yani ışık 
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şiddetinin belli konumlarda sıfıra, belli konumlarda da tepe değere ulaştığı yeğin-
lik dağılımı) elde edebilirsiniz. Eğer ışık eşevreli değilse, elde edeceğiniz girişim de-
seni daha bulanık olacak veya tümüyle yok olacaktır. Lazer ışığının, bu temel fizik-
sel özelliğini açıklayan eşevrelilik (koherens) kuramı konusunda, günümüze dek çok 
kapsamlı araştırma yapılmıştır.*

Kaynak: 
*Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 

2010

İşte bir başkası daha; dünya tıp bilimine genetik bir araştırmayla katkıda 
bulunan bir bilim insanımız ve onun ekibinin gurur verici başarı öyküsü...

Türk Araştırmacılar 

Yüz Gelişimini Sağlayan Genin Sırrını Çözdü

Hacettepe Üniversitesi’nin TÜBİTAK destekli araştırması, yüz gelişiminde kri-
tik rol oynayan bir gen ailesini tanımlayarak, tıp dünyasında bir ilke imza attı. 

Araştırma, 7 Mayıs 2010 tarihinde, genetik alanındaki en prestijli yayınlar-
dan American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlandı. Hacettepe 
Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gen Haritalama 
Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Nurten Akarsu ve ekibi, insanlarda ciddi 
yüz yarıklarına ve gelişme bozukluklarına neden olan Aristaless-like homeobox 
1 (ALX1) genini keşfederek, embriyo döneminde yüzün nasıl geliştiğini aydın-
latacak önemli bir adım attı. 

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu tarafından 287.200 TL ile destek-
lenen çalışma, genetik alanının önemli yayınlarından American Journal of Human 
Genetics dergisinde, 7 Mayıs 2010 tarihinde yayımlandı ve basın duyurusu ile dün-
yaya duyuruldu. Araştırma, insanlarda yüz gelişiminin anlaşılmasında bilimsel ça-
lışmalara ışık tutarken, hastalara erken dönemde doğum öncesi tanı imkânı sunma-
sının yanında dudak, damak ve yüz yarıklarında yenilikçi tedavi yaklaşımlarının 
önünü açıyor. 

Gerek tanı gerekse tedavi açısından bu malformasyonlar, birçok disiplinin bir ara-
da çalışmasını gerektiren karmaşık bir olaydır. “ALX Gen Ailesi Yüz Gelişiminde 
Rol Oynuyor” Toplamda üç adet gen içeren ALX gen ailesinin (ALX1, ALX3 ve 
ALX4) bir üyesi olan ALX4 geninin yüz gelişimindeki rolünü ortaya çıkaran çalış-
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malar da yine Prof. Dr. Akarsu ve ekibi tarafından yapılmış ve geçen yıl Human 
Molecular Genetics dergisinin, Kasım 2009 sayısında yayımlanmıştı. 

ALX3 genindeki mutasyonların yüz gelişimindeki rolüyse, Oxford Üniversitesi 
araştırmacıları tarafından aynı yıl içinde bildirilmişti. Hacettepe Üniversitesi araş-
tırmacılarının ALX1 geni mutasyonlarını keşfetmesiyle, ALX gen ailesinin tüm 
üyelerinin, yüz gelişimindeki kritik rolleri anlaşılmış oldu. Ekip, yeni bulguları, 
daha önce buldukları ALX4 mutasyon bilgileriyle birleştirdiğinde, yüz gelişimin-
de tüm ALX genlerinin oynadığı kritik rolü açıkladı ve bu malformasyon grubunu 
isimlendirerek, “ALX geni ile ilişkili frontonazal displaziler” terimini, dünya 
literatürüne kazandırdı. 

Akraba Evlilikleri, Hastalığın Ortaya Çıkma İhtimalini Artırıyor. 
Hacettepe Üniversitesi Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi Çalışma Grubu, son on 

yılda birçok disiplini bünyesinde birleştirmeyi başararak, kafa ve yüz gelişimlerinde 
etkin tanı, tedavi ve araştırma vizyonunu gerçekleştiriyor. 

Çalışma, birkaç DNA örneğinden yeni genlerin bulunmasını sağlayarak, ülkemi-
zin bir sorunu olan akraba evliliklerine bağlı “nadir hastalıklar” grubunda son dere-
ce etkin bir araştırma ve tanı yöntemi ortaya koyuyor. 

Çalışmada, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Programı bursiyeri olan 
Biyolog Dr. Elif Uz ve Doç. Dr. Yasemin Alanay, eş katkı ile ilk isim olarak yer 
alırken; Hacettepe Üniversitesi’nin farklı birimleri yanı sıra, Kırıkkale Üniversitesi 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 
Almanya Jena ve Köln Üniversitelerinden araştırmacılar da yayına katkı yaptılar. 

Çalışma, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı ERANET kapsamındaki E-RARE 
konsorsiyumu tarafından, Avrupa genelinde ilk çağrıda desteğe hak kazanan 13 pro-
je grubundan birine dâhil olup, E-RARE konsorsiyumunun üyesi olan TÜBİTAK 
tarafından destekleniyor.*

Kaynak:
*TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 2010

Bir gün şayet yolunuz düşer de Güney Kutbu’na seyahat gerçekleştirirse-
niz hiç şaşırmayın, çünkü kayalıkların birisine, bir Türk bilim insanının so-
yadının verildiğine şahit olacaksınız…
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Güney Kutbu’nda “Karaali Kayalıkları”
Türk Bilim İnsanı Atok Karaali (1943-2005)

Atok Karaali’nin yaşam hikâyesi, aslında her çalışkan genç için yol göstericidir. 
1943’te, orta hâlli bir öğretmen ailesinin oğlu olarak başlayan hayat macerası, çalış-
masının meyvelerini toplaya toplaya Stanford Üniversitesi’ne kadar uzanmıştır. 
Tabii arada Galatasaray Lisesi, Robert Koleji, İTÜ Elektrik Fakültesi durak-
larından başarıyla geçerek…

1968’de Stanford Üniversitesi’nden, Yüksek Elektronik Mühendisi unvanını ka-
zanarak mezun oldu. Ama yaşamı için kendisine Amerika’da çizdiği yol, daha bit-
memişti. Gelgelelim, sıradan bir ofis işi de istemiyordu. İstediği fırsat, ABD Ulusal 
Standartlar Bürosu adlı kurumdan çıktı. Kurumun, Stanford Üniversitesi’yle bir-
likte Antartika kıtasında yürüttüğü “Operation Deepfreeze” adlı araştırma-
da bir yıl süreyle görev aldı. Bu işi ona en çok, bunalıp yaratıcılığını sonuna kadar 
kullandığı boş zamanlar yarattı. 

Bakın, yakın çalışma arkadaşı Sayın Ali Akurgal, onun kutuplardaki geniş za-
manlarını nasıl anlatıyor: “Atok ile TÜBİTAK’ta tanıştım. Bizleri dizginlemek ve 
incitmeden olumluya yönlendirmek, Atok’un ana görevi idi. Üzerinde garip bir 
dinginlik vardı. Bunu sanırım Güney Kutbu’ndaki çalışmasına borçluydu. Güney 
Kutbu’nda bir gözlem istasyonundaki işi kabul edince onu, ayrıntılı bir tıbbi incele-
meden geçirmişler; dişlerindeki olası çürükleri bile önceden doldurmuşlar. 

Bir Noel zamanı Atok ve altı kişilik ekibi, bir uçakla, Güney Kutbu’ndaki gözlem 
istasyonuna götürmüşler. Bir dahaki tarifeli sefer, tam bir yıl sonra! Çünkü o nokta-
ya uçmak, ancak yöredeki yaz mevsiminin en ılımlı vakti olan aralık sonunda müm-
künmüş. Atok’un buradaki işi, gözlem cihazlarını çalıştırmak için gerekli elektriği 
sağlayan, çıkardığı ısı ile istasyonu ısıtan, aynı zamanda egzoz sıcaklığı ile erittiği 
buzlardan kullanma ve içme suyu veren iki jeneratörü sırasıyla çalıştırmakmış.”

Atok Karaali’nin en önemli özelliklerinden biri, bir dünya insanı olması. Bunun 
en önemli kanıtı ise, yaşamının çok farklı coğrafyalarda geçmiş olması. Araştırmacı 
kişiliğini, yaptığı her işin mayasına katmayı bilmiş. 

Örneğin; Güney Kutbu’nda çalıştığı dönemden bir örnek olarak, aşağıda koor-
dinatları verilen ve yeri haritada da işaretlenmiş olan kayalıklara adı verilmiştir: 
Karaali Kayalıkları Yer Tipi: Kayalık, Konum: 75 22’00”S, 137 55’00 W Genel 
olarak karla kaplı Coulter Tepeliklerinin E yamacında yer alan küçük bir kaya kü-
mesi. Marie Byrd Land’deki Matikonis Doruğu’nun 8,04672 km batısında yer alır. 
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Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) araştırmaları ile ABD 
donanmasına ait hava fotoğraflarından (1959-65) yararlanılarak haritaya akta-
rılmıştır. ABD Antarktik Adları Danışma Kurulu (USACAN) tarafından Plato 
İstasyonu’nda görevli iyonosfer fizikçisi Atok Karaali’ye ithafen adlandırılmıştır 
(1968).* 

Kaynak:
*Aydın Kubilay TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 

(UEKAE), Bilim ve Teknik, Temmuz 2010

Gezegenimizde, genetik biliminin kapısını açan ilk adım; James Watson 
ve Francis Crick’in, 1953 yılında birlikte keşfettikleri, “DNA’nın ikili sarmal 
zincir yapısı” olmuştur. Bilimsel devrim niteliğinde olan bu buluş da onlara, 
haklı olarak, 1962 yılı fizyoloji ya da tıp alanında Nobel ödülü kazandırmıştır. 

İşte bu sarmal yapı, genlerden oluşmaktaydı. Ardı ardına yapılan bilim-
sel araştırmalar sonucunda, toplam 20-25.000 civarında genden oluşan insan 
genomu, 2000 yılında Prof. Craig Venter tarafından yazıldı. Böylece bilim 
insanlarının önüne, benzetme yerindeyse, dev bir gen ansiklopedisi konul-
muş oldu. Artık genlerin araştırılması yoluyla hastalıkların peşine düşüldü. 
Dünyada ilk gen tedavisinin de hikâyesi şöyle oluştu: 

Gen Tedavisi

Dünyada ve Türkiye’de Tıbbın Parlak Geleceği

Tıbbi genetiğin uygulama alanı olan gen tedavisi, genetik geçiş gösteren kalıtsal 
(kistik fibroz, SCID vb) veya sonradan edinilebilen (kanser, kardiyovasküler has-
talıklar, diyabet, aşırı şişmanlık vb.) insan hastalıklarını tedavi etmek maksadıyla, 
genlerin, küçük DNA ve RNA moleküllerinin insan hücrelerine, organ ve dokuları-
na transfer işlemini içeren bir tedavi yöntemidir. 

Çoğu zaman, genetik insan hastalıklarının tedavisi, örneğin; bağışıklık yetmezli-
ği hastalığında olduğu gibi, genlerle birlikte hücrelerin naklini gerektirir. Bu neden-
le gen ve hücre tedavi yöntemleri, birbirleriyle örtüşen veya birbirlerini tamamlayan 
iki tedavi yöntemi olarak kabul edilir. 

Bu alanda yapılan çalışmalar, uluslararası düzeyde Avrupa Gen ve Hücre 
Tedavisi Derneği ve Amerikan Gen ve Hücre Tedavisi Derneği adlı iki or-
ganizasyon tarafından koordine edilmektedir. İnsan Genom Projesi’nin taslağının 
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22 Haziran 2000’de açıklanmasıyla birlikte, bir insanda yaklaşık 20.000 ile 25.000 
civarında gen olduğu açığa çıktı. Bu genlerin pek çoğunun işlevini henüz bilmesek 
de genetik mekanizmaları kısmen de olsa açığa çıkarılmış insan hastalıklarını, gen 
transferi yoluyla tedavi etmeye çalışan klinik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği-
ni belirtmemizde yarar var. 

İnsanda gen tedavisiyle ilgili ilk klinik deneme, 1990’da, camiada gen tedavisinin 
babası olarak bilinen, pediatrist genetikçi olan W. French Anderson tarafın-
dan yapıldı. Bu denemede, adenozin deaminaz yetmezliğine (ADA) bağlı bağışıklık 
yetmezliği hastalığına (SCID) yakalanmış çocuklara, doğru ADA proteini kodlayan 
gen, retrovirüs aracılığıyla önce T hücrelerine ve ardından vücutlarına enjekte edil-
di. Bu çalışma, bağışıklık yetmezliği olan hastalarda gen tedavisi uygulamasının gü-
venilir olduğunu kanıtlayan ilk çalışmadır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genetik bilimi ve gen tedavisi konusunda bir-
çok bilim insanı yetişmiştir. Örneğin:

Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu 

Yüksek lisans (1990-1992) ve doktora eğitimini (1992-1996), Ohio State 
Üniversitesi’nde, moleküler genetik alanında yapmıştır. Gen tedavisi ihti-
sas eğitimine, Dr. James M. Wilson’ın başkanlığını yaptığı Pensilvanya 
Üniversitesi İnsan Gen Tedavi Enstitüsü’nde başlayıp (1996), Iowa 
Üniversitesi Gen Tedavi Merkezi’nde tamamlamıştır (2002). 

Sonrasında Türkiye’ye dönerek Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi’nde, 
Türkiye’nin ilk gen tedavi ünitesinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Kendisi hâlen 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.*

Kaynak:
*Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Aralık 2009

Genetik bilimcisi Şanlıoğlu Hoca’mıza; bundan kabaca altı ay kadar önce 
Facebook vasıtasıyla tanıştığım ve tanımaktan da mutlu olduğum, yıllarca 
Bilim ve Teknik dergilerinde yazılarını zevkle okuduğum, yine genetik bi-
limcisi değerli bir bilim insanımızı daha ilave etmek istiyorum:
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Prof. Dr. Bahri Karaçay

1964’te Erzurum’da doğdu. 1985’te, dönem birincisi olarak mezun olduğu 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya baş-
ladı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra Almanya’nın Bonn şehrindeki 
Friederich Wilhelm Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yürüttü. Bu dö-
nemde akademik yaşamını, genetik mühendisliği dalında devam ettirme-
ye karar verdi.

1990’da Millî Eğitim Bakanlığı’nın sınavında en yüksek puanı alarak, bu alanda 
yüksek lisans ve doktora yapmak üzere ABD’ye gitti. Nationwide Çocuk Hastanesi 
Hematoloji/Onkoloji Bölümü’nde yaptığı tez çalışmaları ile Ohio Eyalet Üniversitesi 
Moleküler Genetik Bölümü’nden 1992’de yüksek lisans, 1996’da doktora derecele-
rini aldı. Doktora sonrası çalışmalarına aynı bölümde başlayıp, daha sonra Iowa 
Üniversitesi Pediatri Bölümü’ne geçen Karaçay, hâlen bu bölümün Çocuk 
Nörolojisi Kürsüsü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Aynı üniversitenin 
Gen Tedavi Merkezi, Holden Kanser Merkezi ve İnsan Toksikoloji Programı üye-
liklerini yürüten Bahri Karaçay’ın, nörolojik doğum kusurları alanındaki araştır-
ma programları, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Amerikan Ulusal Kanser 
Enstitüsü tarafından destekleniyor.

“Yaşamın Sırrı DNA”, 2009’dan beri TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde 
yayımlanan makaleleri ile moleküler yaşam bilimlerindeki son gelişmeleri, popüler 
bilim okurlarına aktaran Bahri Karaçay’ın ilk kitabıdır.*

Kaynak:
*İlay Çelik, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik, Ocak 2011, Prof. Dr. Bahri Karaçay
Bahri Karaçay Hoca’mın kitabı “Yaşamın Sırrı DNA”yı zevkle okudum. 

TÜBİTAK yayınlarından temin edilebilir. Şimdi sizlere, kitaptan ilginç bir 
bölümü aktarayım:

“… James Watson ve Francis Crick ‘Nature’ dergisinin Nisan 1953 sayısın-
da, DNA’nın iki zincirden oluşan yapısını açıklayan ve tek bir sayfadan oluşan ma-
kalelerini yayımladılar. (…) DNA’nın bu yapısının açıklanması çalışmaları ile 1962 
yılında fizyoloji ya da tıp alanında Nobel ödülünü aldılar. (…)”

(Kanımca, canlıların hepsinin hücre çekirdeklerinde bulunan bu efsanevi 
DNA sarmalının keşfi, insanlık tarihinin en önemli bilimsel devrimlerinden 
birisi olmuştur. Bu konudaki görüşümü belirtmek istedim.) 

“Watson ve Crick’in makalelerinde, genetik malzemenin nesilden nesile aktarıl-
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dığına ilişkin sırrın da DNA’nın yapısında saklı olduğunu bildirdiklerini belirtmiş-
tim. Şimdi birlikte, DNA’nın kopyasının nasıl yapıldığını inceleyelim.

Vücudumuzdaki yaklaşık 206 farklı hücre tipinden bazıları, devamlı olarak yeni-
lenmek zorundadır. Örneğin; bağırsaklarımızın iç yüzünü kaplayan epitelyum hüc-
releri, devamlı olarak yenilenir. Ayrıca üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta), er-
genlikle başlayan üreme çağında devamlı olarak üretilmesi gerekir. Bütün bu hüc-
reler, daha önce var olan hücrelerden meydana geldiklerinden, yeni hücrelerin üre-
tilmesi için önce, var olan hücrelerin DNA’larının birer kopyalarının yapılması ge-
rekir. Nitekim ikiye ayrılarak iki yavru hücreyi meydana getirecek olan hücre, önce 
DNA’sını kopyalar. İkiye bölündüğünde DNA kopyalarından biri, yavru hücreler-
den birine, diğeri de ikinci yavru hücreye gider. Böylece ortaya çıkan yavru hücrele-
rin, ilk hücre ile tıpatıp aynı genetik yapıyı taşıması sağlanmış olur.”*

Kaynak:
*Prof. Dr. Bahri Karaçay, Yaşamın Sırrı DNA, TÜBİTAK Popüler Bilim 

Kitapları, Kasım 2013 (4. Baskı), s. 36-38

Nobel ödülü alan ilk Türk yazarımız Orhan Pamuk oldu. Kıvançlıyız…

Nobel ödülü alan ilk Türk yazar Orhan Pamuk

1952 İstanbul doğumludur. Birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yı-
lında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak, bu ödülü alan en genç kişilerden biri 
olmuş ve Türk tarihine geçmiştir.

Kitapları altmış dile çevrilmiş, yüzü aşkın ülkede yayımlanmıştır. 2006 yılın-
da TIME dergisi tarafından, dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Pamuk, 
Nobel ödülünü alan ilk Türk’tür.

Orhan Pamuk, yazarlığa, 1974 yılında başladı. 1979 yılında, ilk romanı olan 
“Karanlık ve Işık” ile katıldığı Milliyet Roman Yarışması’nda birincilik ödülü-
nü, Mehmet Eroğlu ile paylaştı. Bu romanı, 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları 
adıyla yayımlandı. 1983 yılında, bu kitapla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne layık 
görüldü.

Pamuk’un daha sonra yazdığı kitaplar da çok sayıda ödül kazandı. İkinci roma-
nı olan Sessiz Ev, 1984 yılında Mandıralı Roman Ödülü’nü kazandı. Bu romanın 
Fransızca tercümesi de 1991 yılında Prix de la Découverte Européenne Ödülü’ne 
hak kazandı. 1985 yılında yayımlanan tarihî romanı Beyaz Kale ile 1990 yılında, 
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ABD’de Independent Award for Foreign Fiction Ödülü’nü kazandı ve yurt dışında 
tanınmaya başlandı.

Orhan Pamuk, 2002 yılında yayımlanan Kar kitabını, Türkiye’nin etnik ve politik 
meseleleri üzerine kurulu bir politik roman olarak tanımlamaktadır. “Kar” romanı, 
Amerika’da 2004 yılında, “yılın en iyi 10 kitabından biri” olarak gösterilmiştir.

Yıllar geçtikçe Orhan Pamuk’un Türkiye dışındaki ünü artmaya devam etti. 
1998 yılında yayımlanan Benim Adım Kırmızı, yirmi dört dile çevrildi ve 2003 
yılında, İrlanda’nın ünlü, International IMPAC Dublin Literary Award Ödülü’nü 
kazandı.*

Kaynak:
*Vikipedia ve çeşitli medya

Orhan Pamuk’tan sonra Nobel ödülünde ikinci bir gurur…

2013 yılı Nobel Barış Ödülü, Genel Direktörlüğünü 
Büyükelçi Ahmet Üzümcü’nün yaptığı Kimyasal 

Silahların Yasaklanması Örgütü’ne verildi. 

Türk Büyükelçisi Ahmet Üzümcü

1951’de Yalova’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde Dış İlişkiler Bölümü’nden (SBF Uluslararası İlişkiler) 1975 yılında 
mezun olmuştur. 

Suriye, Halep’te ve 28 Temmuz 1999 ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasın-
da Tel Aviv Büyükelçiliği yapmıştır. 2002-2004 NATO nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilciliği, 2004-2006 Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuş, 2006-2010 yıllarında da Birleşmiş Milletler Cenevre 
Ofisi nezdinde, Türkiye Daimi Temsilciliği görevini yapmıştır. 

Ayrıca Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörlüğü 
görevine de seçilmiş olup, hâlen bu görevdedir. 

2013 yılı Nobel Barış Ödülü’nün verildiği Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü, bu ödüle, Üzümcü’nün direktörlüğü döneminde 
layık görülmüştür.*

Kaynak:
*Vikipedia ve çeşitli medya
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 Dünya Kanser Örgütü’nün 

İlk Türk Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk

Kanser artık “amansız” değil: 
Prof. Dr. Tezer Kutluk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başlamasın-

dan tam kırk yıl sonra, işine tutkuyla bağlı olmasının ödülünü aldı: Dünya Kanser 
Kontrol Örgütü’nün Başkanı, ilk kez bir Türk bilim insanı oldu. Prof. Kutluk, 2014 
yılının Aralık ayında Melbourne’da gerçekleşen Dünya Kanser Kontrol Örgütü 
Genel Kurulu toplantısında başkanlık görevine başladı. Prof. Kutluk’u hem yeni gö-
revi dolayısıyla kutlamak hem de kanseri ve çocuk kanserlerini konuşmak üzere ziya-
ret ettik. Prof. Kutluk’a göre, kanser tedavilerinin başarı oranının artması sayesinde 
kanser artık “amansız” bir hastalık değil.

Öğrencilik yıllarında genel cerrahi bölümünde ihtisas yapmayı istese de mezun 
olduktan sonra seçimini -kişiliğine daha uygun olduğunu düşündüğü- pediatri (ço-
cuk sağlığı ve hastalıkları) bölümünden yana yaptı. Artık tüm meslek hayatı boyun-
ca kendisi için en büyük itici güç olacak mesleki tutkusunun da temelleri atılmıştı.

Konya’nın Ilgın ilçesinde doğan Prof. Dr. Tezer Kutluk, ilkokul, ortaokul ve lise 
eğitimini, o zamanlar 10.000 nüfusu olan bu küçük kasabada tamamladı. 1981 yı-
lında bitirdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Çocuk Hastanesi’nde ihti-
sasına başladı.

İdari görevlerin katkısı ihtisasının üçüncü yılında, insanlara yarar sağlama, 
araştırma ve eğitim açısından potansiyeli yüksek ve tıbbın diğer dallarına göre daha 
yeni bir dal olan onkolojiyi seçti. Prof. Kutluk, 1989 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi 
Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Onkoloji Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya 
başladı. O yıllarda Türkiye’de araştırmaya ayrılan kaynakların kısıtlı olmasına rağ-
men, klinik açıdan iyi bir eğitim aldı.

Laboratuvar araştırmaları açısından kendisinde gördüğü eksiklikleri gidermek 
için ABD’ye gitmeye karar verdi. Fulbright Bursu ile Teksas Üniversitesi M.D. 
Anderson Kanser Merkezi’nde araştırma yapma fırsatı buldu. Sekiz aylık Fulbright 
burs süresi dolduktan sonra, merkezin kadrosuna geçti ve iki yıl, beyin tümörleri ko-
nusunda araştırmalarını sürdürdü. 

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönen Prof. Kutluk, Çocuk 
Onkolojisi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda 
Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesindeki hastanelerde Çocuk Hastanesi Başhekimliği, 
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Onkoloji Hastanesi Başhekimliği, Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü, Onkoloji 
Enstitüsü Müdürlüğü ve son olarak da tüm Hacettepe Hastanelerinin Genel 
Direktörlüğünü yaptı. Bu idari görevler, kendisine, klasik tıp eğitiminin dışında 
sağlık hizmetlerinin farklı yönlerini de görme şansı verdi.

Dünya Kanser Kontrol Örgütü’ne Uzanan Yol: 
Prof. Kutluk, 1947 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski kanser örgütü olan 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği’nde asistanlığından beri gönüllü olarak 
çalışıyordu. Ardından gelen genel sekreterlik ve başkanlık görevleri sırasında, dün-
yadaki pek çok sivil toplum örgütünün, diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği yap-
tığını, sadece kendi kabukları içinde kalmadıklarını görünce, derneğin yönetim ku-
rulunun da oluruyla, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği’nin, Belçika’daki 
Avrupa Kanser Cemiyeti’nin üyesi olmasını sağladı.

Prof. Dr. Tezer Kutluk, otuz kadar derneğin üye olduğu bu cemiyetin önce yö-
netim kurulu üyeliğini, ardından da başkanlığını yaptı. Özellikle bu görevler, Prof. 
Kutluk’a başka fırsatlar getirdi. Örneğin; bu görevleri sayesinde Avrupa’daki kanser 
örgütlerinin nasıl çalıştığını, toplum sağlığına nasıl katkıda bulunduklarını, kanser 
politikaları konusunda nasıl konumlandıklarını ve nasıl politikalar ürettiklerini gör-
me şansı oldu.

Avrupa Topluluğu tarafından düzenlenen çalıştaylara katılma, bizzat çalıştay-
lar düzenleme fırsatı buldu. Avrupa Kanser Cemiyetlerinin başkanlığını yaparken 
Avrupa Topluluğu’nca yürütülen “Kansere Karşı Avrupa İş Birliği” projesinde 
derneğini temsil etti ve aktif olarak bu çalışmalara katıldı. 

Diğer yandan, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği, dünyanın en eski ve en 
büyük kanser derneği olan, Cenevre’deki Dünya Kanser Kontrol Örgütü’nün, 1969 
yılından beri üyesiydi. Prof. Tezer Kutluk, 1998 yılından itibaren bu örgütün top-
lantılarına katılıyordu. 2006 yılında ilk kez Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi dü-
zenlenmeye, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde çeşitli etkinlikler yapılmaya başlandı. 

2008 yılında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği’ne, dünyanın en başa-
rılı kanser örgütü unvanını getirdi. Prof. Kutluk, aynı yıl, Dünya Kanser Kontrol 
Örgütü’nün Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 

2012 yılında biten yönetim kurulu üyeliğinin ardından, başkanlık için tek aday 
olarak gösterildi ve gelecek dönem adayı oldu. Pof. Dr. Tezer Kutluk, 2014 yı-
lının Aralık ayında Melbourne’da düzenlenen Dünya Kanser Kontrol 
Örgütü’nün Genel Kurulu’nda Başkanlık görevine başladı. Bu görev, yıl-
lardır hiç eksilmeden süren meslek tutkusunun bir ödülüydü.*



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 547

Kaynak:
*Dr. Özlem Ak İkinci, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi Ocak 2015, Dünya 

Kanser Örgütü’nün İlk Türk Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk

Muhteşem bir kuramsal nükleer fizik bilim kariyeri, sonunda ABD’de 
ödül getiriyor. İşte hocamızın gurur tablosu:

2010 Caplenor Araştırma Ödülü

Prof. Dr. Şakir Ayık’ın 

Tennessee Teknoloji Üniversitesi, üstün nitelikte ve başarılı araştırmalar ya-
pan tam zamanlı öğretim elemanlarına, her yıl Caplenor Araştırma Ödülü veri-
yor. Ödül, üniversitenin 1979 yılında hayatını kaybeden eski dekanlarından Donald 
Caplenor onuruna ilk kez, 1984 yılında verilmiş. 

Caplenor Araştırma Ödülü’nün bu yılki sahibi, Prof. Şakir Ayık. 
Tennessee Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’ndeki görevine 25 yıl önce baş-
layan Prof. Ayık’ın araştırma alanı, kuramsal nükleer fizik ve ağır iyon fiziği. 

1947 yılında Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde doğan Prof. Şakir Ayık, 1969 yılında 
TÜBİTAK-NATO üniversite bursuyla Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 
lisans eğitimini tamamladı. Ardından gene burslu olarak Yale Üniversitesi’ne 
giderek, kuramsal fizik alanındaki doktora çalışmalarını 1974 yılında bitirdi. 
Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’nde ağır iyon araştırmaları konusunda 
dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olan GSI Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
ve Münih Teknik Üniversitesi’nde 1974-82 yılları arasında araştırma görev-
lisi olarak çalıştıktan sonra, tekrar ABD’ye döndü. Maryland Üniversitesi’nde 
araştırma görevlisi ve Western Kentucky Üniversitesi’nde misafir doçent ola-
rak görev yaptıktan sonra, 1985 yılında Tennessee Teknik Üniversitesi Fizik 
Bölümü’nde, tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Amerika’da Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, Lawarence Berkeley Ulusal 
Laboratuvarı, Fransa’da GANIL Araştırma Laboratuvarı, İtalya’da IFN-Catania 
Araştırma Laboratuvarı, Japonya’da Yukawa Araştırma Enstitüsü ve Türkiye’de 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak araştırmalar yapan Prof. Ayık; Feza Gürsey 
Enstitüsü’nde de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 
nükleer reaksiyon dinamiği ile ilgili yaz okullarında görev aldı. 
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Nükleer tepkime mekanizmalarında nükleer maddenin farklı sıcaklık ve yoğun-
luklardaki özellikleri incelenirken, atom çekirdekleri, nükleer hızlandırıcılar kullanı-
larak yüksek enerji ile hızlandırılıp çarpıştırılıyor. Prof. Şakir Ayık ise, araştırma-
larında düşük enerjili nükleer tepkimelere odaklanarak, nükleer maddenin özellik-
lerini inceliyor. Bu konuya yaptığı önemli katkılar nedeniyle de 2010 yılı Caplenor 
Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.* 

Kaynak:
*Özlem İkinci, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2011

Bir ömür boyu, Türk parçacık fiziğine gönül vermiş, İsviçre Cenevre’de 
kurulu dünyanın göz bebeği CERN laboratuvarında yıllarca Türk araştırma 
bilim ekibinin başında kalmış ve Isparta’da elim bir uçak kazasında hayatı-
nı kaybetmiş bu müstesna bilim kadınımızı, saygıyla ve rahmetle anıyorum. 
İşte başarıları:

Parçacık Fiziğine Adanmış Bir Ömür

Prof. Engin Arık (1948-2007)

Bayan Engin Arık, yaşamının ve bilgisinin en verimli döneminde, yakın çalışma 
arkadaşlarıyla birlikte bir uçak kazasında hayata veda etti. Büyük ideali olan Türk 
Hızlandırıcı Merkezi’nin Teknik Tasarım ve Test Laboratuvarları Projesi 
üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirileceği toplantıya katılmak 
için Isparta’ya gidiyordu.

Parçacık fiziğinin varlık karşısındaki tutumunu yansıtan bu belirleme, başka 
bir deyişle, bütün varlığı bir birimde, bir birimi de bütün varlıkta kavramak şeklinde 
özetlenebilir. İlk bakışta mistik bir yaklaşımı çağrıştırıyor olsa da aslında bu durum, 
bilimin özünde yatan dinamizmin ve “hakikate” ulaşma duygusunun açık bir an-
latımından başka bir şey değildir. 

Bu serüvende, ülkemiz bilim topluluğundan önemli sayıda bilgi tutkunu da yer 
almaktadır. Bunlardan birisi de Cumhuriyet Türkiye’sinin yetiştirdiği seçkin 
parçacık fizikçilerinden Engin Arık’tır.

Kısa Yaşam Öyküsü: Parçacık fiziği alanında sahip olduğu engin bilgisi ve 
çalışkanlığıyla evrensel bağlamda kabul görmeyi başaran Engin Arık, 14 Ekim 
1948’de İstanbul’da doğdu. Kendisini, geleceğin parçacık fiziği çalışmalarının ara-
nan bir temsilcisi yapacak olan eğitim sürecinin önemli bir evresini, Atatürk Kız 
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Lisesi’ni 1965 yılında birincilikle bitirerek tamamladı. 
Bu parlak mezuniyetin ardından, o yaz, TÜBİTAK’ın genç bilim insanla-

rı yetiştirmek amacıyla düzenlediği kampta eğitime gönderilen Arık, liseden sonra 
İstanbul Üniversitesi Fizik-Matematik Bölümü’ne kaydoldu ve 1969’da me-
zun olduktan sonra aynı üniversitenin Kuramsal Fizik Kürsüsü’nde öğrenci asis-
tanı olarak çalışmaya başladı. Engin Arık, 1969 yılında başlayıp 1976 yılına ka-
dar devam edecek kuramsal fizik alanındaki lisansüstü çalışmasını ise, Pittsburgh 
Üniversitesi’nde tamamladı. 

Doktora çalışmasının ana temasını da değişik elementler üzerine “hyperon de-
meti” yollanarak gözlenen Y rezonansları oluşturuyordu. Arık, bu alandaki araştır-
malarını, Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda yaptı. Böylece, en küçüğü keş-
fetme yoluna girmiş olan Arık, bundan sonra, deneysel yüksek enerji fiziğinde bü-
tün dünyanın dikkatini çekecek yüzlerce araştırma gerçekleştirecek ve sonuçlarını 
yayımlayacaktır. 

Bilimi, ülkelerin gerçek bağımsızlığının tek aracı olarak gören Arık, bilimin ve bi-
limsel zihniyetin ülkemizde benimsenmesi ve temel bir davranış kalıbı hâline gelme-
si için, bilim alanında gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden yararlanılması gerektiğini 
düşünüyordu. Arık, bu amaçla, 1976-1979 yılları arasında, doktora sonrası, araştır-
macı olarak Londra Üniversitesi ve Rutherford Laboratuvarları’nda hidrojen 
hedef üzerine yollanan pion demeti ile “exotic delta” oluşumlarını inceleyen de-
neylerde yer almayı başardı. 

1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne geçen Arık, “deneysel 
yüksek enerji fiziği” alanında yaptığı çalışmalarla, 1981 yılında doçent oldu. 

1983 yılında üniversiteden ayrılarak iki yıl boyunca Control Data firmasında ça-
lıştıktan sonra, 1985 yılında tekrar üniversiteye döndü ve 1988 yılında profesör 
oldu. 

Bilimi her zaman “gerçek bir yol gösterici” olarak gören ve gerçek ilerlemenin 
de ancak bilime dayanmakla sağlanacağına inanan Arık, bu inancını, öldüğü güne 
kadar korudu ve daha bilim yaşamının başlarından itibaren, bilimin ve bilimsel zih-
niyetin ülkemizde yerleşmesi için büyük çaba gösterdi. Bilime ve bilimsel gelişme-
lere uzak kalmamak ve bilimsel çalışmaları yakından izlemek suretiyle ülkemizin, 
bilime dayalı kalkınma modelinin izleyicisi bir ülke hâline gelmesi için çaba göste-
ren Arık, 1997-2000 yılları arasında, Viyana’da Birleşmiş Milletler’in bir kurulu-
şu olan Comprehensive Test Ban Treaty Organization’da “radionuclide” görevlisi 
olarak çalıştı. 
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Sürekli olarak yüksek enerji fiziği alanında araştırma yapmaya özen göste-
ren Arık, nükleer enerji santrallerinde uranyum yerine toryum kullanımıyla ilgi-
li çalışmalar yapan ve 33 ülkenin katıldığı, İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma 
Konseyi (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) tarafından yürü-
tülen ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) ve CAST (CERN Axion Solar 
Telescope) deneylerine katılan Türk bilim insanlarının grup liderliğini yaptı. 

Engin Arık, Avrupa Birliği’ne üye 12 ülke tarafından, dünyanın gelişmiş ül-
kelerinin yüksek bilgi, beceri ve teknoloji gerektiren deneysel araştırmalarla ger-
çekleştirdiği, doğa ve evrenin gizlerini bulma yarışında geri kalmamak amacıyla, 
1954 yılında kurulan CERN’deki çalışmalara, 1990’dan sonra katılmaya başladı. 
Burada gerçekleştirilen CHORUS (CERN Hybrid Oscillation Research appara-
tUS) ve CMS (Compact Muon Solenoid) deneylerine önemli katkılarda bulunan 
Arık, “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı”nın (Large Hadron Collider, LHC) sınandığı 
ATLAS deneyine, Boğaziçi Üniversitesi adına katıldı. 1997-2000 yılları arasında 
Viyana Üniversitesi’nde de çalışan Arık, deneysel yüksek enerji fiziği alanında 
yüzün üzerinde makale yayımlamış ve yüzlerce atıf almıştır. Aynı zamanda, Türk 
Ulusal Hızlandırıcısı Projesi’nin de yürütücülüğünü yapan Arık, ömrünü parçacık 
fiziğine adamış seçkin bir bilim insanı olarak, 30 Kasım 2007 tarihinde geçirdiği bir 
uçak kazası sonucu hayata veda etti.*

Kaynak:
*Hüseyin Gazi Topdemir, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Mart 2011

Keyif verici bir duygu… Bravo gençlerimize…

Dünya Mikro Uydu Yarışması’nda 

İTÜ HEZARFEN Takımı Şampiyon Oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü (AIAA) ve Amerikan Astronomi 
Topluluğu (AAS) tarafından ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen Dünya Mikro 
Uydu Yarışması’nda, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin takımı HEZARFEN 
birinci oldu.

Michigan Üniversitesi, Virginia Tech, UCSD ve IIT gibi dünyanın en iyi üni-
versitelerinden 21 takımın yer aldığı yarışmada İTÜ, rakiplerini geride bırakarak 
şampiyon oldu. NASA, Ball Aerospace, Naval Research Laboratory, Praxis ve Solid 
Works’ün sponsorluğu ile yapılan yarışmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ta-



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 551

kımı HEZARFEN, ilk kez hem final tasarım raporu ile hem de uçuş performansı ile 
en yüksek notu alarak rakiplerini geride bıraktı. 

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı HEZARFEN 
Takımı tarafından tasarlanıp üretilen mikro uydu, yaklaşık 5000 fit (1524 metre) 
yükseğe çıkan roketten atılarak, paraşütle başarılı bir şekilde yere indi. Fırlatma ve 
iniş sırasında yer istasyonuna GPS konum, hız, basınç, sıcaklık verilerini aktaran 
uydu; 1500 feet (457,2 metre) yüksekte iken, faydalı yük modülü ve servis modülü 
kontrollü şekilde ayrıldı ve faydalı yük modülü, zarar görmeden yere indi. 

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kontrol ve Aviyonik 
Laboratuvarı’nda üretilen uydunun takım danışmanlığını, Uçak Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan İnalhan yaptı. Takım, Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi’nden Emre Koyuncu (mentör), Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden 
Aykut Çetin (takım kaptanı), Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden Çağrı Güzay, 
Makine Fakültesi’nden Hasan Erdem Harman, İşletme Fakültesi’nden Uğur 
Özen ve Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden İsmail Ulutürk’ten oluşuyordu.*

Kaynak:
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2011

2011 TÜBİTAK Ödüllerini Kazanan 

Bilim İnsanları Açıklandı 

TÜBİTAK Bilim Kurulu, ülkemizde yaptığı çalışmalarla, bilime uluslarara-
sı düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte 
olan Bilim Ödülü’nün Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Çiğdem Kağıtçıbaşı’na verilmesine karar verdi. Sosyal psikoloji alanında ça-
lışmalarını sürdüren Prof. Kağıtçıbaşı’nın çalışma alanlarını; gelişimsel, sosyal, 
kültürel psikoloji, insan gelişimi, aile, anne-babalık, kadın, benlik konularında ku-
ramsal ve uygulamalı araştırmalar oluşturuyor. 

Amerika Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan Prof. Dr. İlhan 
Fuat Akyıldız ise, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime, uluslararası düzey-
de katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hayattaki bilim insan-
larına verilen, Bilim Ödülü eş değeri olarak oluşturulan Özel Ödül’ün bu yılki 
sahibi. 

Prof. Akyıldız, kablosuz haberleşme alanında, gelecek nesil (3G, 4G, NG) kab-
losuz haberleşme ağları, kablosuz algılayıcı ağlar ve uydu haberleşmesi konuların-
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daki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Özel Ödül’e layık 
görüldü.*

Kaynak:
*Özlem İkinci, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2011

ABD Başkanı Obama’nın elinden ödül almak... 

Optiği, Nanoteknoloji ve Biyolojiyle Birleştiren

Türk Bilim Kadını Dr. Hatice Altuğ

Lisans eğitimlerini ülkemizde başarıyla tamamlayan gençlerimizin bir kısmı, li-
sansüstü ve doktora çalışmaları için yurt dışını, çoğunlukla ABD’yi ve Avrupa’yı 
tercih ediyor ve büyük oranda da başarılı oluyorlar. Doktora sonrası akademik ha-
yatına yurt dışında devam eden ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğretim 
görevlisi olarak araştırmalarına devam eden birçok bilim insanımız var. Bu bilim in-
sanlarının aldığı üstün başarı ödülleri, hepimizi gururlandıran, Türk insanıyla bi-
lim arasında büyük mesafe olduğu yönündeki fikirleri çürüten, sevindirici başarılar. 

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Hatice Altuğ, 2007 yılından 
beri Boston Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 
Öğretim Üyesi. Doktorasını Stanford Üniversitesi’nde, yeni lazer sistemleri 
ve optik aletler üzerinde yapan Altuğ, optik konusundaki deneyimini nanotek-
noloji alanında kullanmış. 

Sonrasında biyoloji de araştırmasının bir parçası hâline gelmiş. Hatice Altuğ, en 
son, virüslerin tespiti için kullanılan optik nano-sensörler ile dikkatleri üzerine çek-
miş. ABD Başkanlığı Erken Kariyer Ödülü; ABD Başkanı tarafından, bilim 
ve mühendislik alanında üstün başarı gösteren, gelecek vadeden ve son derece üret-
ken genç bilim insanlarına verilen, ABD’deki bir bilim insanının alabileceği en yük-
sek onur olarak görülen bir bilim ödülü. 

ABD Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi’yle birlikte Enerji, Savunma, Sağlık, 
Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların belirlediği adaylar arasından seçilen ve 26 Eylül 
2011’de açıklanan ödül sahipleri arasında, Hatice Altuğ da var.

Altuğ, yine, ABD’de yayımlanan popüler bilim dergilerinden Popular 
Science’ın (Popüler Bilim) seçtiği, yılın en parlak 10 bilim insanı arasında da yer 
alıyor. Altuğ ve aralarında başka Türk bilim insanlarının da olduğu ekibi, vücuttaki 
hastalık yapıcıları, örneğin; virüsleri tespit eden bir optik biyosensör geliştirmiş. 
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Araştırmacılar, bunun için, antikorlarla kaplanmış ve üzerinde nano büyüklükte bir 
sürü delik bulunan, yarı-iletken bir ızgara kullanıyor. Izgara üzerine belli bir dalga 
boyunda ışık düşürülüyor. Işık fotonları, metaldeki elektronlarla etkileşiyor, elekt-
ronları uyarıyor ve bunun sonucunda metal ve hava ara yüzeyinde plazmonlar (yü-
zeye paralel yönde ilerleyen elektormanyetik dalgalar) oluşuyor. Oluşan dalgaların 
dalga boyu, gelen ışığınkiyle aynı. 

Araştırmayı ilginç kılan tespit şöyle: Izgaranın üzerine, içinde virüsler olan kan 
serum örneği dökülüyor. Aynı üniversiteden mikrobiyologlarla çalışan Altuğ, gene-
tik malzeme olarak, RNA’yı kullanan virüsleri kullanıyor. Nanoakışkan ızgaradaki 
deliklerden geçerken antikorlar virüsü yakalarsa, yayılan ışığın dalga boyunda kır-
mızıya kayma oluyor. Diğer bir ifadeyle, ızgara üzerine düşürülen ışıktan daha bü-
yük dalga boyuna sahip bir ışık yayılıyor. Virüslerin büyüklüğünün ve oluşan plaz-
monların, metal yüzeyine nüfuz derinliğinin aynı olduğu bu cihaz, ışığı nano-ölçek-
te kontrol eden bir biyosensör. 

Virüslerin tespiti için böyle bir yöntem ilk defa kullanılıyor. Patojenleri tespit et-
mek için kullanılmakta olan yöntemler genelde numune hazırlama, numunenin la-
boratuvara götürülmesi ve analiz edilmesi gibi uzun sürebilen aşamalar içeriyor. Bu 
yöntem ise, hem düşük maliyetli hem de daha hızlı. 

ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation), Altuğ’un ekibine, ciha-
zı klinik kullanıma hazır hâle getirmeleri için beş milyon dolar vermiş. 

New York Şehir Üniversitesi’nden Martin Moskovits, Hatice Altuğ’u, birbi-
rinden bağımsız olarak geliştirilen teknolojileri tek bir cihazda başarılı bir şekilde 
toplayabilen bir “entegre edici” olarak tanımlıyor. Boston Üniversitesi’nden 
Araştırma ve Lisansüstü ve Doktora Eğitim Dekanı Profesör Selim Ünlü 
ise, Altuğ’un, gördüğü takdiri hak ettiğini, çalışmasının; hem gündemdeki bilimsel 
prensipleri ve mühendislik kabiliyetini kullanması hem de eldeki teknolojiyi günlük 
problemlere çözüm getiren bir yeniliğe dönüştürmesi yönüyle benzersiz olduğunu 
vurguluyor.* 

Kaynak:
*Zeynep Ünalan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Kasım 2011

Günümüz Çağdaş Bilim Eğitiminden… (2012) 

Günümüz çağdaş bilim eğitimi almış yurt dışındaki bilim insanlarımı-
zı hem tanımak, onlarla iletişime geçmek ve hem de onların ağzından, eği-
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tim sistemi ile ilgili görüş ve düşüncelerini, sistemin problemlerini öğren-
mek ve bilgi alışverişinde bulunmak için, ilk defa, Türkiye’de bir kurultay 
düzenlendi.

Toplantıda söz alan bilim insanlarımız, geleceğimize kuvvetli birer ışık 
oldular. İşte o toplantıdan izlenimler:

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı Toplandı

Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde çalışan 
Türk bilim insanları, 12-13 Temmuz 2012 tarihleri arasında, “Yurt Dışındaki 
Türk Bilim İnsanları Kurultayı”nda buluştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla bu yıl ilk kez 
düzenlenen bu organizasyona, yurt dışında çalışan yaklaşık 100 kadar bilim insanı 
ve bir o kadar da ilgili kurum temsilcisi ve yakın zamanda Türkiye’ye dönmüş bilim 
insanı katıldı. Katılımcılar sadece akademisyenler değildi. Nanoteknolojiden kansere 
kadar birçok farklı dalda çalışan araştırmacılar, Ar-Ge şirket yöneticileri ve girişim-
ciler de katılımcılar arasındaydı. 

Türkiye’de, son yıllarda uygulanan politikalar ve stratejilerle bilim, teknoloji ve 
inovasyon (yenilik) alanlarında ciddi aşamalar kaydedildi. Ar-Ge personeli ve araş-
tırmacı sayısının ve araştırmaya ayrılan bütçenin, buna paralel olarak bilimsel ma-
kale sayısının artması, bu aşamalar arasında sayılabilir. Bu gelişmelere rağmen, bi-
limsel makalelere atıf sayısının ve patent sayısının aynı hızla artmaması, Ar-Ge 
harcamalarının GSYİH içindeki payı ve milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı 
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çıkan sonuç, ülkemizin, hâlen alacağı yol ol-
duğunu gösteriyor.

“Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı”, yurt dışında bu konularda 
oluşmuş birikimi Türkiye’ye taşımak için düzenlendi. Kurultayın amaçları arasında, 
Türkiye’ye bilgi ve teknoloji transferi için gerekli modelleri tespit etmek, yurt dışın-
da bilginin ticarileşmesine yönelik olarak kullanılan yöntem ve modelleri Türkiye’ye 
aktarmak, Türkiye’yi bilim, teknoloji ve yenilik alanında uluslararası bir cazibe mer-
kezi hâline getirmek, yurt dışındaki Türk bilim insanları ile kalıcı ve çok yönlü iş bir-
liği kurmak ve geliştirmek için gereken fon mekanizmalarını belirlemek de yer alıyor.

Kurultayın açılış programına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yanında, 
çeşitli bakanlıklardan yetkililer, çok sayıda üniversitenin rektör ve rektör yardımcı-
ları ile özel sektörden temsilciler katıldı. 
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Toplantıya, The Marmara otelinde ev sahipliği yapan TÜBİTAK Başkanı 
Yücel Altunbaşak; Türkiye ve TÜBİTAK’ın büyük bir atılım içinde olduğuna dik-
kat çekerek, Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların arttığına değindi. “Belki en yüksek nokta-
da değiliz, ama artış hızında, dünyada ikinciliğe oturduk. Aşağı yukarı iki katına ya-
kın bir artış oldu. Türkiye’de, geliştirilmesi gereken pek çok alan var. Makale sayıları-
mızda bir artış var, ama atıf sayılarımız, istediğimiz noktada değil. Makalelerimizin 
patente dönüşme oranında, daha katedilmesi gereken yol var. Araştırmacı sayımız, 
son on senede yirmi binden altmış dört bine çıktı. Türkiye gibi bir ülkenin, 250-300 
bin araştırmacıya ihtiyacı var. Çok hızlı koştuk, ciddi bir değişim var, ama aynı ata-
ğı, önümüzdeki on sene içinde de devam ettirmemiz gerekiyor.” dedi.

Panellerde tartışılan konular çok çeşitli olmasına rağmen, bazı konular, neredey-
se tüm panellerde öne çıktı. Panel katılımcılarının hemen hemen hepsi, Türkiye’nin 
son zamanlarda geçirdiği değişime ve yaptığı atılıma dikkat çekerken özellikle aka-
demik özgürlük konusunu öne çıkardı. Belli bir konuya odaklanmış birçok 
araştırmacı ve Ar-Ge mühendisinin bulunduğu araştırma merkezlerinin 
kurulması ve sayısının artırılması da panelistlerin ortak dileğiydi. Bu tip 
merkezlerde, yurt içindeki ve dışındaki bilim insanlarınca ortak çalışmalar yapılma-
sı, doktora öğrencileri yetiştirilmesi, bu dileğin bir devamıydı. Doktora öğrencileri-
ne ve doktora sonrası araştırma yapan akademisyenlere yurt dışı tecrübesi kazan-
dırılması gerektiği, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak tarafından dile 
getirildi. 

Bu araştırma merkezlerinde sürekli bir bilim üretimi için gerekli şartlardan birisi 
olarak “kritik kütle “ kavramı, Prof. Dr. Canan Tamerler ve diğer panelistler ta-
rafından tartışıldı. Kritik kütle, benzer konularda çalışan ve belli bir sayının üzerin-
de aktif bilim insanlarını temsil ediyor. Kritik kütleyi aşmış bilim insanlarının, hem 
birbirlerine destek olması hem de rekabet ortamı oluşturması bekleniyor. 

Kahve ve yemek aralarında, dünyanın dört bir tarafından başarılı akademisyen-
lerle karşılaştık. Çoğunun, birden fazla unvanı var. Kimisinin, akademisyenliğinin 
yanında şirketi var, kimisi, bulunduğu bölümün başkanı kimisinin de kucak dolusu 
ödülü var. 

Dört yaşında Almanya’ya gitmiş Prof. Dr.Uğur Şahin, gurbetçi bir ailenin 
oğlu ve kanser araştırmaları yapıyor. Alanında faaliyet gösteren en büyük merkez-
lerden biri olan Mainz’deki Translasyonel Onkoloji ve İmmunoloji Merkezi’nin 
(TRON) kurucusu ve müdürü. BioNTech şirketler grubunun ve Ganymed biyotek-
noloji firmasının yöneticiliğini yapıyor. Ayrıca makaleleri 4000’den fazla atıf almış, 
başarılı bir akademisyen ve araştırmacı. 
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Doktora sonrası Amerika’ya gitmiş olan Dr. Ahmet Yıldız ise, biyofizik üzerine 
çalışıyor. Motor proteinlerin yürüme mekanizmasını konu alan makalesi, Science 
dergisine kapak olmuş ve University of California’nın Berkeley Kampüsü’nde 
hem Fizik hem de Moleküler Biyoloji Bölümlerinde Öğretim Üyesi. Yıldız’ın ödül 
koleksiyonunda, Feynman Nanoteknoloji Ödülü, Gregor Weber Uluslararası Ödülü, 
Science dergisi tarfından verilen Yılın Genç Bilim Adamı Ödülü, doktora sonrası 
çalışmalarıyla kazandığı Jane Coffin Childs, Burroughs Wellcome Ödülleri ve öğre-
tim üyeliğine başladıktan sonra aldığı NSF Kariyer ve Ellison Medical Foundation 
Genç Araştırmacı Ödülleri var. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.Yücel Altunbaşak tarafından, kapanış konuş-
masında da dile getirildiği gibi, bu bir başlangıç ve tanışma toplantısı. Umuyoruz ki 
bu toplantı ve gelecek toplantılar, amacına ulaşır ve hem Türkiye’yi hem de katılım-
cıları, daha parlak bir geleceğe taşır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, yaptığı konuşmada, kamuda yeniden bir yapılanma başladığını, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurulmasının, atılan adımlar içinde en önemli-
lerden biri olduğunu söyledi. Bakan Ergün: “Artık bilimle, üniversiteyle, akademis-
yenlerimizle daha yakın bir ilişki kuran, üniversite-sanayi iş birliğine ait mekaniz-
maları daha iyi işleten bir bakanlık mevcut.” dedi. Bakan Ergün, bu yeni dönemle 
birlikte, kendilerini en çok heyecanlandıran hususlardan birinin de artık yurt dışın-
daki bilim insanları ile de çok daha yakın ve yapıcı ilişkiler kurulabilmesi olduğunu 
kaydetti. 

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya da kapanış programında yaptığı konuşma-
da, Türkiye’deki üniversite sayısındaki artışa dikkat çekerek: “1982’de sadece 27 
devlet üniversitesi varken, 2012 yılı itibarıyla yüz üçü devlet, altmış üçü 
vakıf olmak üzere 166 sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Sadece on yılda ni-
celiksel olarak yaklaşık 2,5 katlık bir artış yaşadık.” dedi. Çetinsaya, bu bü-
yümenin devam etmesine rağmen, 75 milyonluk nüfusunun büyük kısmını gençle-
rin oluşturduğu bir ülkede, bu sayıların bile yetersiz olduğunu belirtti. Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşması için, yükseköğretimin kalitesinin artmasının da gerektiği-
ni belirten Çetinsaya: “Herkes, 2023 hedeflerini tutturabilmek için, eğitimin niteli-
ğinin, araştırma altyapısının geliştirilmesi gerektiğinde hemfikir. Son yıllarda, yük-
seköğretime erişim sorununun azaldığını görüyoruz. Bu yeni girilen dönemde artık 
hedef, niceliksel büyümeyi niteliksel bir büyüme hâline dönüştürmek ve 
bunu, kaliteyle taçlandırmaktır.” dedi. Kaliteyi artırmak için, yükseköğretimin, 
misyonu, vizyonu ve hedefleri bağlamında yeniden yapılandırılmasının gerekli ol-
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duğunu vurgulayan Çetinsaya: “YÖK’ün ve YÖK kanununun değişmesi yönünde, 
artık toplumsal bir beklenti var. Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması 
konusunda tam bir uzlaşı var. İşte bu süreçte, katılımcı bir yöntemle bütün paydaş-
larımızı arkamıza alarak, çağdaş bir yükseköğretim sistemi kurulması için çalışma-
larımızı yürütüyoruz.” diyerek, yapılacak değişikliklerin işaretini verdi. 

TÜBİTAK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yunus Çengel; Türkiye’nin, bi-
lim ve Ar-Ge çalışmalarında atak yaptığını belirterek, ülke politikalarının da değiş-
mesiyle, son yıllarda hem akademik hem endüstriyel alanda Ar-Ge çalışmalarının 
ve bütçelerinin arttığına dikkat çekti. Örneğin; 1964-2004 arasında akademik Ar-
Ge faaliyetleri kapsamında 7378 projeye 170 milyon TL kaynak aktaran TÜBİTAK, 
2005-2011 döneminde 8722 projeye, 1,15 milyar TL destek sağladı. Desteklenen bi-
lim insanı sayısı, 2003 yılında 1500 iken, 2010’da 12 kat artarak 18.000’i geçti. 

Kurultayda, isimleri; “Girişimci, Rekabetçi ve Teknolojiye Dayalı Zihinsel 
Dönüşüm”, “Bilgi Temelli Ekonomiye Geçiş”, “Bir Cazibe Merkezi Olarak Türkiye”, 
“Bilim İnsanları ve Araştırma Kurumları ile Kalıcı Uluslararası İş Birlikleri” ve 
“Açık Forum” olan beş ayrı panel düzenlendi.*

Kaynak:
*Murat Yıldırım, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2012, Yurt 

Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı

Yurt Dışındaki Türk Bilim insanları Kurultayı’na katılan 
Prof. Dr. Mehmet Sarıkaya Anlatıyor: 

Moleküler Biyobenzetim ve Doğayı Taklit Ederek 
Mükemmel Malzemeler Geliştirmek

Yukarıda bahsi geçen, 12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde, İstanbul’da Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen Yurt Dışındaki 
Bilim İnsanları Kurultayı’na, yurt dışında yaşayan pek çok Türk bilim insanı katıldı.

Kurultaya katılan, aynı zamanda da bu kurultayın mimarlarından olan 
Washington Üniversitesi Genetik Mühendisliği Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği Merkezi’nin (GEMSEC) Yöneticisi Prof. Mehmet Sarıkaya, 
nanoteknoloji ve moleküler biyobenzetim konusunda, dünyanın önde gelen uzman-
larından biri. Prof. Sarıkaya’nın araştırmaları, doğadaki süreçlerin benzerlerinin, 
laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesiyle yürütülen ve kanser teşhisinden biyo-
moleküler yakıt pili üretimine, diş dolgusu üretiminden sinir hücrelerinin hasarı ve 
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kaybı sonucu oluşan Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara çare olabilecek uygu-
lamalara kadar, aslında çok geniş bir alanın sadece küçük bir kısmı. 

Yaz dönemini geçirdiği Bilkent Üniversitesi Ulusal Malzeme Bilimi ve 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’ndeki (UNAM) ofisinde görüştüğümüz 
hocamızla hayatı, projeleri, ABD’deki Türk öğrencileri, teknoloji transferi ve bilim 
politikası gibi pek çok konuda sohbet ettik.

Prof. Dr. Mehmet Sarıkaya’nın bilime olan ilgisi, ortaokul yıllarında başlıyor. 
Hatta o yıllardan itibaren iyi bir Bilim ve Teknik dergisi okuyucusu olduğunu söy-
lüyor. ODTÜ Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten son-
ra demir ve çelik konusu üzerine doktora yapmak için, Berkeley’deki Kaliforniya 
Üniversitesi’ne gidiyor.

O yıllarda henüz Türkiye’de bulunmayan elektron mikroskobu da ilgisini çekiyor. 
Kendisi ODTÜ’de ikinci sınıftayken, ABD’den Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü’ne geri dönen beş yardımcı doçenti kendisine örnek alıyor ve doktorası-
nı bitirince Türkiye’ye dönmeyi planlıyor. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, 
Kaliforniya Üniversitesi Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü’nden, 1979 ve 
1982 yıllarında alıyor. Ancak doktora sonrası çalışmalarını sürdürmek için, ABD’de 
bir süre daha kalmaya karar veriyor. Kısa süren doktora sonrası çalışma sürecinden 
sonra kendisine, yardımcı doçentlik teklifi geliyor. 

Ama aklında hâlâ ülkeye dönmek var. Bu sırada hazırladığı bir projeyi, ABD’nin 
TÜBİTAK’ı olan ABD Ulusal Bilim Vakfı’na ve ABD Enerji Bakanlığı’na sunuyor. 
Henüz yeşil kartı olmayan, sadece H1 vizesi olan Prof. Sarıkaya’nın projesi, her iki 
yerden de kabul ediliyor. Verilen desteklerden biri 850.000 dolar, diğeri 1.000.000 
dolar. O ülkenin bilime verdiği asıl önemi de işte o zaman anlıyor. 

Vatandaşı bile olmayan birine verdiği bu destek sayesinde ABD’de kalma sü-
resini uzatan Prof. Sarıkaya, doçentliğini de orada alıyor ve ardından profesörlük 
geliyor.*

Kaynak:
*Özlem Ak İkinci, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Eylül 2012, Prof. Dr. 

Mehmet Sarıkaya

Bilim, fen ve teknoloji terimleri neler ifade ediyor? Gelin bunun en güzel 
cevabını bize, hocamız versin…
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Bilim, Fen ve Teknoloji İlişkileri…

Prof. Dr. Yunus Çengel, Yıldız Teknik Üniversitesi

Fizik, bilim midir? Tabii, elbette. Sosyoloji, bilim midir? Bu soruya da aynı ke-
sinlikte olmasa da “evet” diye cevap verebiliriz. Peki, ya felsefe? Okullarda bilim 
diye okutulduğuna ve üniversitelerde felsefe profesörleri olduğuna göre o da bilim 
olmalı, ama… 

Biraz daha ileri gidelim: Edebiyat, bilim midir? Ya müzik? Ya tarih? Hele din? 
Herhâlde sorulara “evet/hayır” ile cevap vermek hayli zorlaştı ve kafa karışıklığı baş-
ladı bile. Peki, ya biri: “Matematik, fen bilimi değildir.” dese, aksini iddia edebilir 
miyiz? Veya “sosyal bilimler aslında fen bilimleridir, çünkü aynı metodolojiyi kulla-
nırlar” dense, itiraz edebilir miyiz? Herhâlde bu sorulara net cevap verebilmek kolay 
değildir. Bilimsel kaynakları kurcalamak, araştırma yapmak gereklidir. 

Bilim ve teknoloji ise, dünyanın her yerinde önemli kavramlar. Hiç, bilim ve tek-
nolojinin tam olarak ne olduğunu ve aralarındaki bağlantıların neler olduğunu me-
rak ettiniz mi? Örneğin; bilimsiz teknoloji olur mu? Ya teknolojisiz bilim? Bilim 
mi önce gelir, yoksa teknoloji mi? Bu iki kelime neden yapışık ikizler gibi genellikle 
birlikte kullanılıyor? Yoksa biri diğerinin devamı mı? Peki, bilim ve teknoloji neden 
genellikle “yenilikçilik” sözcüğü ile birlikte kullanılıyor? Yoksa bilim, teknoloji ve 
yenilikçilik (BTY), sihirli bir üçgen mi oluşturuyor?

Bilim ve teknoloji, hiç şüphesiz, zamanın önde gelen değerleri... Yaşadığımız 
çağa haklı olarak “bilgi çağı” deniyor. Toplumlar, “bilgi toplumu” olma sürecin-
den geçerken, ekonomiler de yüksek katma değer üretmek için, “bilgi tabanlı eko-
nomi” olmaya gayret ediyor. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin dünyayı bir ağ gibi sardığı çağımızda bilim, 
teknolojiyi tetikliyor, teknoloji de değişimin motorluğunu yapıyor. Eskiden, zengin-
liğin ölçüsü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı. Zenginleşmenin 
yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. Sanayi Devrimi, bu anlayışı 
değiştirdi, zenginliğin yeni ölçüsü, imal edilen sanayi ürünleri oldu. 

20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle, bilgi üre-
timi ön plana geçti ve bilgi, en değerli meta oldu. Artık refaha, güce ve itibara sahip 
olmanın yolu, bilim ve teknolojiye sahip olmaktan geçiyor. Ülkelerin gelişmişlik 
seviyesi de ulaştıkları bilim ve teknoloji seviyesi ile ölçülüyor.

Bir örnek vermek gerekirse, Japon Mitsubishi Electric firması tarafından ya-
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pılmakta olan, 2013’te ve 2014’te fırlatılacak olan TÜRKSAT 4A ve 4B uydula-
rının toplam ağırlığı 7700 kg, toplam maliyeti de 571 milyon ABD dolarıdır. Yani 
uyduların kilogram başına birim fiyatı, 74.000 dolar. Uydu yapımında kullanılan 
plastik, bakır ve cam gibi ham maddelerin birim fiyatının birkaç dolar olduğu dikka-
te alınırsa, uydu gibi yüksek teknoloji ürünlerinin, bilgi ve beceriden kaynaklanan 
katma değerinin ne kadar yüksek olduğu daha iyi anlaşılır. 

Zaten bir ülkenin ihraç ettiği ürünlerin, kilogram başına ortalama birim fiyatı, o 
ülkenin teknolojik gelişmişliği hakkında iyi bir fikir verir.

1984 yılından beri Nevada Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde görev yapan Yunus Çengel, Nisan 2010’da, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi olarak katılmıştır. Temmuz 2010’dan beri, 
Makine Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Lisans eğitimini, 
1977’de, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde, doktorasını, 1984 yı-
lında Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamlamıştır. Genel ilgi ve araştırma alanları; yenilenebilir enerji, enerji verimlili-
ği ve mühendislik eğitimidir. 

Nevada Üniversitesi’nde, 1996-2000 yılları arasında, Endüstriyel Etüt 
Merkezi’nde Direktör olarak görev yapmıştır. Türkiye’de birçok özel sektör ve 
kamu kuruluşunda danışman olarak hizmet vermiştir. 

Profesör Çengel, Mc Graw-Hill tarafından yayımlanan, yaygın olarak kul-
lanılan ve birçok dile çevrilmiş “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik” 
(Thermodynamics: An Engineering Approach), “Termodinamik ve Isı Transferine 
Giriş” (Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer), “Isı ve Kütle 
Transferi: Temeller ve Uygulamalar” (Heat and Mass Transfer: Fundamentals and 
Applications), “Isıl-Akışkan Bilimlerin Temelleri” (Fundamentals of Thermal-Fluid 
Sciences), “Akışkanlar Mekaniği: Temeller ve Uygulamalar” (Fluid Mechanics: 
Fundamentals and Applications) ve “Mühendisler ve Fen Bilimciler için Diferansiyel 
Denklemler” (Differential Equations for Engineers and Scientists) adlı kitapların 
yazarıdır. Ayrıca eğitim, mühendislik eğitimi, ABET 2000 kriterleri, yenilenebi-
lir enerji ve enerji verimliliği konularında çok sayıda konferanslar vermiş, raporlar 
hazırlamış ve makaleler yazmıştır. Prof. Çengel, Nevada eyaletinde (ABD) kayıtlı, 
profesyonel mühendistir. 1992 ve 2000 yıllarında, ASEE (Amerikan Mühendislik 
Eğitimi Birliği) tarafından verilen “Seçkin Yazar Ödülü”nü almıştır.*

Kaynak:
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2012, Bilim ve Fen, Prof. Dr. 

Tunus Çengel
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Çağımızın Olmazsa Olmazı: Yenilikçilik

Televizyon, telefon, bilgisayar derken, bir anda bir teknoloji girdabının içinde 
bulduk kendimizi... Nasıl, ne zaman oldu fark etmedik, ama internet ve cep telefonu, 
günlük hayatımızın ayrılmaz birer parçası hâline geldi. Hâlbuki hayatımıza girene 
dek internet gibi bir şey, birçoğumuzun hayaline bile girmemişti değil mi? Eskiden, 
alışverişe çıkarken yanımıza aldığımız küçük filelerin yerini, internet sitelerinde sı-
nırsız sepetler aldı. Sadece alışveriş yöntemimiz değil değişen, teknolojik gelişme-
lerle birlikte yaşamımıza dair ne varsa büyük bir hızla değişti ve değişmeye devam 
ediyor. Değişen dünyadaki yenilikleri yakalamak ve yaşamak için, çağa ayak uydur-
malıyız, hatta bu da yetmez, yeniliklere biz yön vermeliyiz. Peki, bunu ne kadar ba-
şarıyoruz? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte bulalım.

Yenilikçilik Yolunda... 
Yenilikçilik, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarından beslenir. Ar-Ge, 

bilim ve teknolojinin gelişmesi, yeni bilgiler ve projeler üretilmesi, eldeki bilgilerle 
yeni ürünler ve araçlar geliştirilmesi gibi pek çok farklı amacı olan sistematik çalış-
maları kapsar. Bütün bu çalışmalar, düşük maliyetli yeni üretim teknolojilerinin ge-
liştirilmesini ve mevcut ürünlerin kalitelerinin yükseltilmesini de sağlar.

Üniversiteler: 
Ar-Ge kapsamında, var olan bilgiyi geliştirme, yeni bilgiler üretme ve ürettiği 

bilgiyi öğretme gibi sorumlulukları olan üniversiteler, yenilenme sürecinin önem-
li bir parçasıdır. Bu nedenle, üniversitelerde yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetik-
lenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi” sıralaması hazırlanıyor. Toplam öğretim üyesi (profesör, doçent ve yar-
dımcı doçent) sayısı 50 ve üzerinde olan 136 üniversitenin değerlendirildiği ve ye-
nilikçi 50 üniversitenin belirlendiği bu çalışmada, bilimsel ve teknolojik araştırma 
etkinliği, ekonomik katkı ve ticarileşme gibi parametreler dikkate alınıyor.

Tarihte Yenilikçilik
İlk örnekleri Fransızca yayımlanan Journal des Scavans (1665) ve İngilizce ya-

yımlanan Philosphical Transactions of Royal Society olan bilimsel dergiler, bilim 
kültürüne pek çok kazanım sağladı. 

19. yüzyılda yayımlanmaya başlayan Vekayi-i Tıbbiye ve bilimler dergisi an-
lamına gelen Mecmua-i Fünûn, Osmanlı İmparatorluğu’nda yayımlanan ilk bi-
limsel dergilerdir. 

Nisan 2012’de güncellenen bilgilere göre; 74, Türkiye adresli bilimsel dergi, ISI 
Web of Science veri tabanlarında dizine girmiş durumda.
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Yenilikçilikte Kaçıncı Sıradayız?

Ülkelerin jeopolitik konumları, doğal zenginlikleri gibi, dünya üzerinde güçlü ol-
malarını sağlayacak önemli parametrelerden biri olan yenilikçilik, artık sayısal de-
ğerlere bağlanarak hesaplanıyor. Bununla birlikte, yenilikçiliği bir girdi olarak ka-
bul eden Dünya Bankası da bilgi ekonomisi kavramı kapsamında performanslarını 
analiz ettiği ülkeleri, bir sıralamaya koyuyor. Yenilikçilik sadece teknoloji üretmek 
anlamına gelmediği için, bu değerler hesaplanırken, Ar-Ge araştırmaları tek başına 
değerlendirilmez. Eğitim harcamalarından patent başvurularına, YouTube’a yük-
lenen video sayısından Wikipedia’ya, hangi aralıkta dizin girildiğine kadar pek çok 
farklı kıstas değerlendirilir. 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization, 
WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD tarafından hazırlanan ve en kapsamlı sı-
ralamalardan biri olan 2013 Küresel Yenilikçilik İndeksi’ne (Global World 
Index) göre, Türkiye, 142 ülke arasında 68. sırayı aldı. (Merak edenler için, 
bu sıralamanın son birkaç yılına bakarsak 2009’da 51., 2010’da 67., 2011’de 65., 
2012’de ise 72. sırada yer almıştık.)*

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Nisan 2014

Özellikle genç yavrularımızı, çağın gereklerinden olan bilim ve teknoloji 
ile kendi seviyelerinde tanıştırmak, bilinçli olarak yetiştirmek, hayata hazır-
lamak için tasarlanmış güzel bir proje olan “Bilim Kampı”. 

Görelim bakalım nasıl bir yermiş!

Bir Bilim Kampından Notlar
Bilim kampları, bilim şenlikleri, bilim forumları gibi etkinlikler, özellikle gelişmiş 

ülkelerde, toplumda bilime ve teknolojiye yönelik ilginin, bilim okuryazarlığının, bi-
lime ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutumların gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla, uzun yıllardır kullanılan araçlar. Bu tür etkinlikler, insanların resmiyet-
ten uzak, eğlenceli ve rahat ortamlarda, bilimsel konularda çeşitli ayrıntı düzeyle-
rinde bilgi edinmesine, düşünmesine, tartışmasına imkân sağlıyor. Dolayısıyla bir 
bakıma insanlara, bilime daha yakın olma deneyimi yaşatıyor. “Bilim ve toplum” 
kavramının önemli unsurlarından biri de aslında bu.

Toplumdaki bireylerin, bilime yönelik olumlu tutumlar geliştirmesi ve kendi ya-
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şamlarında da bilimsel ve akılcı yaklaşımlar benimsemesi, bir ülkenin her anlamda 
gelişmesi ve kalkınması için önemli. Öte yandan, bilimsel gelişmelerden, bunların 
öneminden ve insanlık için ne ifade ettiklerinden, ayrıca bunların teknolojik uygu-
lamalarından ve hâlihazırdaki ya da olası sonuçlarından ve etkilerinden haberdar ol-
mak, yine gelişmiş ülke insanının sahip olması gereken özellikler.

Üstelik işin bu kısmı iki yönlü; bilim insanlarının, toplumun ihtiyaçlarından, 
tutumlarından ve hassasiyetlerinden haberdar olması da önemli. Tüm bunları sağ-
lamak için, mevcut örgün eğitim sistemleri ve iletişim kanalları aracılığıyla gerçek-
leştirilen etkinlikler genellikle yeterli olmuyor. Dahası, örgün eğitim sistemleri, her 
yaş grubunu kapsamıyor. İşte bu durum, farklı yaş gruplarına hitap edebilecek, bi-
lim insanlarını, toplumun, bilimle doğrudan ilgilenmeyen kısmına, toplumu da bili-
me ve bilim insanlarına yaklaştıracak yeni bir eğitim ve/veya iletişim alanının doğ-
masını tetikledi.

Bilim ve toplum alanı olarak da adlandırılan bu alan, okullardaki eğitimden daha 
farklı olarak, insanların genellikle aktif olarak bir şeylere katıldığı, iletişimin daha 
“iki yönlü” olduğu, zihne olduğu kadar duygulara da hitap eden, eğlenceli, coşku, 
merak ve şaşkınlık uyandıran etkinlikler içeriyor. 

ABD’de ve birçok Avrupa ülkesinde, artık gelenekselleşmiş bilim şenlikleri yapı-
lıyor. Bilimsel içerikli boş zaman etkinlikleri, bazı ülkelerde ticarileşmiş bile. Bu tür 
etkinliklerin en yaygın olanlarından biriyse, bilim kampları. Bilim kampları, genel-
likle ilköğretim ya da ortaöğretim düzeyindeki çocukların, yoğun olarak bilimle ilgili 
çeşitli etkinliklere katıldığı kamplar. 

TÜBİTAK da yıllardır düzenlediği etkinliklerle, ülkemizde bu tür etkinliklerin 
yaygınlaşmasına öncülük etti. 2006-2008 yıllarında düzenlenen bilim kampları da 
bunlar arasında. 2007 yılında ise TÜBİTAK, ülkemizdeki bilim ve toplum projeleri-
ne destek verilmesini sağlayan bir destek programı başlattı. Bu program kapsamın-
da, şimdiye kadar çeşitli yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen bilim 
kampları ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen doğa eğitimleri olmak üzere 
yaklaşık 300 projeye destek verdi. 

TÜBİTAK’ın bir enstitüsü olan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, 
bu yaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Sevgi Evleri ve 
Çocuk Evleri’nde yaşayan ilköğretim öğrencileri için, bir bilim kampı düzen-
ledi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen kampa, toplam 160 çocuk katıldı. TÜBİTAK 
Bilim Kampı, çeşitli bilimsel ve teknolojik konularla ilgili atölye çalışmalarının ve 



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesindeki bazı enstitülerde yapılan et-
kinliklerin yer aldığı, hayli zengin bir içeriğe sahipti.* 

Kaynak:
*İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Eylül 2012, Bir Bilim Kampından

Konya Bilim Merkezi Açıldı

Konya Bilim Merkezi için ilk adım, 2008 yılında atıldı ve TÜBİTAK ile 
Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle sürdürülen bu örnek projenin ilk aşaması 
başarıyla tamamlandı. Bilim merkezinin binasını inşa eden belediye, aynı zamanda 
işletmeciliğini de yapacak. TÜBİTAK ise, sergilerin ve eğitim birimlerinin temini, 
yönetim ve organizasyon yapısının belirlenmesi, personel eğitimi ve denetlenme-
si konusunda destek sağlıyor. TÜBİTAK, proje için 31 milyon liralık bütçe ayırdı. 

Konya Bilim Merkezi, toplamda 100 bin metrekare bir alan üzerine kurul-
du. Sergi alanları, eğitim birimleri, konferans salonları, kütüphaneler, kitap satışı 
gibi alanları içeren bilim merkezi kapalı alanı ise, 25 bin metrekare büyüklüğünde. 
“Dünyamız” ve “Giriş Alanı” bölümlerinde, TÜBİTAK tarafından temin edilen 
toplam 40 sergi var. 

Buna ek olarak, MTE Studios tarafından üretilen “Bilimin Sultanları” adlı ser-
gi, Konya Bilim Merkezi’nde sergilenmek üzere TÜBİTAK tarafından kiralandı. 
Bilimin Sultanları, şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinde birçok kez sergilendi. 
Bu sergide genel olarak, İslam medeniyet tarihinde bilime katkıda bulunmuş saygın 
bilim insanlarının icatları gösteriliyor. Sergi astronomi, matematik, mimari ve tıp 
gibi önemli alanlarda elli ayrı sergi ünitesi barındırıyor.*

Kaynak:
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik, Mayıs 2014

İstanbul Teknik Üniversitesi, ülkemizin en eski ve önemli üniversite-
lerinden birisidir. Mühendislik biliminin Türkiye’deki önderlerindendir. 
Aşağıdaki haber de bunun kanıtının en iyi örneklerindendir. Tebrikler İTÜ…

İTÜ Güneş Teknesi Takımı Dünya Şampiyonu 

İTÜ İletişim Merkezi İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Teknesi Takımı, 
ABD’de düzenlenen Solar Splash yarışlarında dünya birincisi oldu. 

Türkiye’den katılan tek takım olarak, ABD’li 22 takımı geride bırakan “Odabaşı”, 
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dünya şampiyonu oldu. ABD’nin Iowa eyaletinde 18.si düzenlenen yarışlarda 
Türkiye’yi, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan Güneş Teknesi Takımı’nın Odabaşı isimli teknesi temsil etti. 

Solar Splash, disiplinlerarası yeteneklerin birleştirildiği, takım çalışmasını geliş-
tirmeye yardımcı olan bir yarışmadır. Yarışmanın temel amacı, farklı alanlarda ye-
tişen mühendis ve tasarımcı adaylarının birbirleriyle iletişimini ve beraber bir ça-
lışma yapmalarını sağlamaktır. Yarışmacılar teknik rapor, görsel sunum, sıralama 
etabı, hız etabı, manevra etabı, dayanıklılık etabı ve işçilik gibi alanlar üzerinden 
puanlandırılmaktadır. 

Güneş Teknesi Takımı, “Sıralama Etabı” ve “Manevra Etabı”nda birincilik, 
“Teknik Rapor” ve “Görsel Sunum” dalında ikincilik, “Hız Etabı”nda üçünlük ve 
Tasarımda Mükemmellik ödüllerini de aldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
Şahin: “İTÜ olarak, öğrencilerimizin uluslararası başarılarına alıştık. Biz onlara 
en iyi eğitimi, en iyi teknik altyapıyı sağladık. Öğrencilerimize güvendik, onlar da 
dünya şampiyonluğu gibi, ülkemizi de gururlandıran bir başarıya ulaştı. Daha eği-
timleri devam ederken pratik uygulamalarla tecrübe sahibi olduklarını ve dünyanın 
en iyi üniversitelerini geride bırakacak kadar iyi olduklarını görmek, ödüllerin en 
büyüğü.” dedi. 

İTÜ Güneş Teknesi Takımı yine Solar Splash’te 2007’de dünya üçüncüsü, 
2008’de dünya ikincisi olmuştu.* 

Kaynak:
* TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2012

2012 TÜBİTAK Bilim Ödülleri 

TÜBİTAK Bilim Ödülleri, ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime, uluslararası 
düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. 2012 
Bilim Ödülleri, mühendislik bilimleri alanında, Prof. Dr. Z. Özlem Keskin 
Özkaya’ya (Koç Üniversitesi); “hesaplamalı biyoloji alanında protein-protein et-
kileşimleri ve protein dinamikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli 
çalışmaları” nedeniyle verildi. 

Sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik’e (Bilkent 
Üniversitesi); “insan genetiği alanında kalıtsal hastalıklara neden olan genlerin 
tanımlanması konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nede-
niyle verildi. 
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Sosyal bilimler alanında da Prof. Dr. Şakir Ziya Öniş’e (Koç 
Üniversitesi); “Türkiye’deki ekonomi-politika etkileşimini, diğer ülkelerdeki eko-
nomi-politika etkileşimi ile karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek elde ettiği yeni ve 
özgün veriler ile uluslararası literatüre önemli katkılar sağlayan, uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle verildi.* 

Kaynak:
* Bülent Gözcelioğlu, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2012

ABD’de, yapay organ (yapay pankreas) üretimi konusunda çalışmalar 
yapan Türk bilim insanı Dr. İbrahim Tarık Özbolat’a kulak verelim:

Organ Üretimi Ne Demektir, 

Yapay Organ Üretimi Nasıl Gerçekleştirilebilir? 

Yapay organ üretimi, insandan alınan kök hücreleri kullanarak, bir organın gö-
revini yerine getirebilecek üç boyutlu, organ benzeri yapıların geliştirilmesidir. 
İşlevini çeşitli nedenlerden ötürü (örneğin, kanser ve benzeri hastalıklar veya or-
gan yaralanmaları) yitiren organların yerini alabilecek, tam anlamıyla olmasa da 
en önemli işlevini yerine getirebilecek, mevcut organın yerine nakledilebileceği gibi 
vücudun başka yerlerinde de konumlandırılabilecek organ veya organcık dediğimiz 
yapıların biyo-üretimine, organ üretimi denir.

Organ Üretiminde Hangi Noktadayız?
Dr. İbrahim Tarık Özbolat, ABD’de, yapay organ üretimi konusunda 

çalışıyor. Projelerinden biri, yapay pankreas üretimi. Embriyo kök hücrelerin-
den değişerek insülin salgılayabilme özelliği kazanan hücrelerin, 3B prototipleme 
tekniğiyle montajını ve kaynaşmasını sağlayarak, yeterli düzeyde insülin salgılayan 
pankreas yapısı üretimi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Üretilecek olan 3B pankreas benzeri yapı, ileride, insan vücudunun ana damar-
larından birine yakın herhangi bir yerine nakledilebilecek ve insülin salgılayarak 
kandaki şeker oranını dengede tutabilecek bir mekanizmada önemli yer edinecek. Şu 
anki araştırmalar, pankreasın, insülin salgılama işlevinde önemli bir yer tutan beta 
hücrelerine odaklanmış durumda. Ancak, ilerleyen yıllarda doğal bir pankreasın sa-
hip olduğu diğer hücre çeşitlerini de kapsayan heterojen bir yapının elde edilmesi 
planlanıyor. 
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Iowa Üniversitesi Hastanesi Klinik Laboratuvarlarında, insülin üre-
ten kök hücreler konusunda uzman olan Dr. Nicholas Zavazava ile ortak 
olarak yürütülen çalışmada, Biyo-Üretim Laboratuvarı’nda, yapay pank-
reas üretimi için özel olarak tasarlanmış, damar benzeri mikro-akışkan yapılar 
geliştirildi.

Kök hücrelerden oluşan canlı yapının, canlılığını sürdürebilmesi için gereken da-
mar benzeri yapıların geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.*

Kaynak:
*  Dr. İbrahim Tarık Özbolat, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 2012

“İşte gelecek bu!” Şimdi size, bir gurur tablosundan bahsedeceğim. 
Türkiye, tıbbi cihaz üretiminde dev bir imza attı. Son yıllarda robotik cerrahi-
de yoğunlukla kullanılan bir robot üretti. Adı, “Millî Robot İbn-i Sina”. Gelin 
hem bu konunun dünyada gelişimini ve ürettiğimiz robotu tanıyalım…

Robotik cerrahi ve üroloji robotik cerrahi, tüm 
dünyada giderek yaygınlaşıyor. Da Vinci ve                                             

Milli Robot İbn-i Sina...

İleri teknoloji ürünü cerrahi robotlar; üroloji, jinekoloji, genel cerrahi, kulak-bu-
run-boğaz ve kalp damar ameliyatlarında kullanılıyor. Bu yazıda, dünyada ve ülke-
mizdeki robotik cerrahi ve cerrahi robotun, üroloji ameliyatlarındaki kullanım alan-
ları anlatılıyor.

Da Vinci Cerrahi Robotu: Cerrah, konsol ismi verilen kontrol bölgesinde robo-
tu kontrol ederek ameliyatı yapıyor.

Robotik Cerrahinin En Sık Uygulandığı Ürolojik Ameliyatlar: Robotik 
cerrahi en sık, prostat kanseri ameliyatları, mesane kanseri ameliyatları, böbrek kan-
seri ameliyatları ve böbrekten çıkan ana idrar kanalı darlığı ameliyatlarında uygula-
nır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında robotik cerrahi, giderek daha çok uygulanıyor. 

Örneğin; ABD’de geçen yıl yapılan tüm prostat kanseri ameliyatlarının büyük 
çoğunluğu, Da Vinci robotu kullanılarak yapılmış. Aynı durum, Avrupa için de ge-
çerli. Bunun en önemli nedeni, cerrahi robotun sağladığı teknolojik üstünlükler ne-
deni ile ameliyatı yapan konsol cerrahının, prostat ile çok yakın komşu olan damar-
ları ve sinirleri görmesi ve koruyabilmesi. 
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30. Dünya Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 2012: 30. Dünya Endoüroloji 
Kongresi, 4-8 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Dünyadaki en 
büyük üroloji kongrelerinden biri olan bu toplantının başkanlığını, İstanbul’dan 
Prof. Dr. Ali Rıza Kural yaptı. Yaklaşık 2000’i yurt dışından olmak üzere 
2500’den çok kişinin katıldığı kongre sırasında, son teknolojinin kullanıldığı çok sa-
yıda canlı ameliyat yapıldı. 

Bu ameliyatlar arasında, çok sayıda robotik ürolojik ameliyatlar da vardı. Robotla 
yapılan ameliyatlar, en çok prostat kanseri ve böbrek kanseri hastaları üzerinde uy-
gulandı. Bu ameliyatları canlı olarak izleme fırsatı bulan katılımcılar, dünyaca ta-
nınmış robotik cerrahların tekniklerini izleme ve öğrenme fırsatı buldu.

Ülkemizde ilk kez Prof. Dr. M. Derya Balbay ve robotik üroloji ekibimiz, 
robotik cerrahi ile bu ameliyatları yapmaya başlamış ve özellikle bu konu ile ilgili 
uluslararası literatürde, kendi tekniğimizi ve sonuçlarımızı anlatan çok sayıda bi-
limsel yayınlar, konuşmalar ve sunumlar yapmıştır.

Türkiye’de Robotik Cerrahinin Gelişimi: 
Ülkemizde 2005’te, robotik cerrahiyi başlatan ve bu konunun öncüsü olan kişi, 

Prof. Dr. Ali Rıza Kural’dır. Daha sonra sırasıyla, 2008’de İstanbul’da TC 
Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009’da Ankara’da TC 
Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul’da TC 
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011’de 
Ankara’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
ve son olarak 2012’de, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, robotik cerrahiye baş-
ladı. Bu merkezlerden ayrı olarak, başta İstanbul’da olmak üzere çeşitli özel hasta-
nelerde ve özel vakıf üniversitesi hastanelerinde de 10 cerrahi robot var. Bu sayının 
önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin ediliyor.*

Kaynak:
*Abdullah Erdem Canda, Robotik Cerrahi ve Üroloji Robotik Cerrahi tüm dün-

yada giderek yaygınlaşıyor, Bilim ve Teknik dergisi Ocak 2013 

 Millî Robot İbn-i Sina (Avicenna)

Türk bilim insanı Prof. Dr. Remzi Sağlam ve ekibi tarafından, böbrek taşla-
rını lazer tekniğiyle toz hâline getiren millî robot “İbn-i Sina”, on iki bin uzmanın 
bir araya geleceği Avrupa toplantısında görücüye çıkacak.

Türk bilim insanı, Medicana International Ankara Doktoru Remzi 
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Sağlam ve ekibi tarafından icat edilen, böbrekteki taşları, açık cerrahiye gerek kal-
madan kuma dönüştüren millî robot İbn-i Sina (Avicenna), on iki bin uzmanın 
katılacağı Avrupa toplantısında görücüye çıkacak. Sağlam, Türk robotu İbn-i Sina 
ile çok sayıda ameliyat yaptıklarını, yurt içinden birçok bilim insanının ameliyatlara 
katıldığını belirterek, yurt dışından da alanında isim yapmış hekimlerin, uygulama-
yı görmek için Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Gelecek Budur: Robotu kullanmak için, “ABD’den Norveç’e, İngiltere’den 
Romanya ve İran’a kadar çok sayıda bilim insanının, Türk robotu ile yapılacak ame-
liyata girmek için beklediğini” belirten Sağlam, geçen günlerde, dünyanın önde ge-
len hekimleri arasında gösterilen Fransız Prof. Olivier Traxer’ın da Türkiye’ye 
geldiğini bildirdi. Sağlam, Fransız hekimin, İbn-i Sina robotu ile gerçekleştirilen 
ameliyata katıldığını ve operasyon sonrasında “işte gelecek bu” yorumunda bu-
lunduğunu anlattı. 

Fransız bilim insanının, Türk ekibi, Paris Üniversitesi’ne davet ettiğini anlatan 
Sağlam, robotun, Tenon Hastanesi’ne kurulması için ön görüşme yapıldığını dile 
getirerek, “Türk robotu, Fransız hastanesinde olacak” dedi.*

Kaynak:
*Hürriyet gazetesi, 31.01.2014

İklim değişikliği konusunda bir dünya rekoru ve bir başarı hikâyesi… 

 Türk Bilim İnsanlarından Dünya Rekoru

İklim değişikliğinde önemli rol oynayan karbondioksidin, santral ya da fabri-
ka bacaları gibi kaynaklardan ayrıştırılarak atmosfere salınmasının önlenmesi yö-
nünde çalışmalar, tüm dünyada devam ediyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren 
üç Türk bilim insanı da bir dünya rekoruna imza attı. Güney Kore’deki 
KAIST Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Cafer Yavuz ve 
Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun ve Katar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mert 
Atilhan, küresel ısınmaya karşı önlem almayı çok kolaylaştıran önemli buluşlar 
gerçekleştirdi.

Küresel ısınmanın en önemli aktörü olan karbondioksit gazı, en çok kömür, doğal 
gaz ve petrolle çalışan termik santrallerden yayılıyor. Bu gazın, bacadan atmosfere 
salınmadan önce yakalanması, en başarılı çözüm. Ancak eldeki teknoloji çok masraflı 
olduğu için kurumlar ve devletler, böyle bir uygulama yapmıyor. Ayrıca karbondi-
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oksit, bacalardan karışım olarak çıktığı için, ayrıştırılması gerekiyor. İşte üç Türk 
bilim insanı, sadece karbondioksidin yakalanma oranında dünya reko-
ru kırmakla kalmayıp aynı zamanda, karbondioksidi hidrojen gazından 
ayırmada da dünyadaki en yüksek oranlara ulaşmayı başardı. Son olarak 
da karbondioksit ve azot gazlarını ayırmada dünya rekoru kırdı. Makaleleri 
Nature Communication ve Journal of Material Chemistry gibi dergilerde yayım-
lanan ekibin şimdiki hedefi de ayrıştırmayı başardıkları karbondioksitten, faydalı 
ürünler elde etmek.*

Kaynak:
*Özlem Ak İkinci, Bilim ve Teknik dergisi Nisan 2013, Türk Bilim İnsanlarından 

Dünya Rekoru

Sabancı Üniversitesi “Geleceğin Yükselen                   
Teknolojisi” Projelerinde

Avrupa Komisyonu’nun, AB 7. Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
(ICT) alanında destek verdiği, Avrupa’nın ilk 10 yıllık ve 1 milyar avroluk “AB 
Geleceğin Yükselen Teknolojisi” (FET) olarak tanımlanan iki projesinin ekibinde, 
Sabancı Üniversitesi’nden araştırmacılar da yer alıyor.

Projelerden ilki, 80’den fazla uluslararası araştırma kurumunun gerçekleştirece-
ği İnsan Beyni Projesi. 2013’ün sonlarında başlayacak ve on yıl sürecek projenin 
tahmini maliyeti ise, 1,19 milyar avro. Proje, İsviçre’nin Lausanne Federal Teknik 
Üniversitesi’nden (EPFL) nörobilimler uzmanı Prof. Henry Markram koordinatör-
lüğünde, Almanya Heidelberg Üniversitesi’nden Karlheinz Meier’in ve Lausanne 
Üniversitesi (UNIL) ve Vaudoise Üniversite Hastanesi’nden (CHUV) Richard 
Frackowiak’ın katkılarıyla yürütülecek. 

İnsan Beyni Projesi’nin merkezinde, bilişim ve bilgi işleme teknolojileri (BİT) ya-
tıyor. Proje, dünyanın her yerinde üretilen nöro-bilim verilerinin toplanmasını, bir-
leştirici modeller ve simülatörler üzerinde bütünleştirilmesini, bu verilerin, biyolo-
jiden elde edilen verilerle karşılaştırılarak kontrolünü ve bilim dünyasına açılmasını 
ve bu bilgilerle nöro-bilişim, nöro-benzetimli sistemler, beyin simülasyonu ve süper 
bilgisayar uygulamaları geliştirilmesini kapsıyor. 

Beyin simülatörü, bir uçuş simülatörü gibi çalışarak, insan beyninin üzerinde iş-
lem yapmadan, beynin çalışmasının daha iyi anlaşılması, beyin hastalıklarının tanı 
ve tedavisi için yöntemlerin, sanal ortamda denenmesi gibi alanlarda etkili olacak. 
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Projenin nihai hedefi, bilim insanlarının genler, moleküller ve hücrelerden yola çıka-
rak, insanın bilişsel yeteneklerine ve davranış modellerine ulaşması. 

Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Volkan Özgüz ve Prof. Yaşar Gürbüz ön-
derliğindeki teknik ekip, TÜBİTAK desteği ile nöro-benzetimli bilgi işlem mimarile-
ri, çok düşük enerjilerle çalışan yeni bilgi işlem tümleşik devreleri ve donanım plat-
formları geliştirerek, araştırmacıların, insan beyninin mimarisine ve devre yapısına 
dayalı, yeni robotik sistemleri tasarlamasına öncü olacak.

Sabancı Üniversitesi’nin yer alacağı ve 2013 yılında başlayacak olan diğer bir 
proje ise, Grafen Amiral Gemisi Projesi. İlk 30 ay için 54 milyon avro bütçeyle, 
17 Avrupa ülkesinden 126 akademik ve endüstriyel araştırma grubu bir araya gele-
cek. Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel’in yürütücü, Dr. Burcu Saner Okan’ın 
da araştırmacı olduğu ekip, TÜBİTAK desteği ile grafenin, enerji uygulamaları, 
özelikle de yakıt pillerindeki kullanımları konusunda yapacağı çalışmalar ile proje-
ye katkı sağlayacak. Projeden yakıt pili konusunda çıkacak sonuçlar, ülkemizin bu 
alanda hem bilimsel hem de teknolojik açıdan gelişimine katkıda bulunacak. Bu pro-
je, Sabancı Üniversitesi’nin, grafen alanında hâlihazırda yürüttüğü çalışmalara kat-
kı sağlayarak, bu alanda bir yetkinlik merkezinin ve yeni ortaklıkların oluşturulma-
sına da imkân sağlayacak.*

Kaynak:
*Özlem Ak İkinci, Bilim ve Teknik dergisi, Mayıs 2013, Sabancı Üniversitesi 

“Geleceğin Yükselen Teknolojisi” projelerinde

Kuzey Doğa Derneği’ne 2013 yılı “Liderlik Ödülü” 

Ülkemizde özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu Bölgelerinde araştırmalar yapan ve 
bu araştırmaları hem Türkiye hem de dünya gündemine sokmayı başararak, doğa 
koruma bilincinin artmasına önemli katkılar yapan Kuzey Doğa Derneği, ulusla-
rarası alanda genç doğa korumacılara verilen en önemli ödüllerden biri olan “CLP 
2013 Liderlik Ödülü”nü aldı. Ödül, Kuzey Doğa Derneği’ne, “Kuyucuk Gölü 
Ramsar Alanının Toplum Tabanlı Korunması” projesi dolayısıyla verildi. 

Bu proje, dünyanın en önemli doğa koruma kuruluşları arasında yer alan 
Conservation International, Fauna & Flora International, Birdlife International ve 
Wildlife Conservation Society’den hakemlerin oluşturduğu bir heyet tarafından, 22 
ülkeden 305 kuruluşun projeleri arasından seçildi. 
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Bir kuruluşun Liderlik Ödülü’ne aday olması için, daha önce iki alt kademe ödül 
kazanması ve her iki projeyi de başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bu gibi ödüller, 
ülkemizde, doğa korumaya önem verildiği ve bu konuda önemli çalışmalar yapıldı-
ğının en önemli göstergesi.*

Kaynak:
*Bülent Gözcelioğlu, Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 2013, Kuzey Doğa 

Derneği’ne 2013 yılı “Liderlik Ödülü”

2013 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Sahiplerini Buldu 

2013 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS 
(Gelişmekte Olan Dünya İçin Bilimler Akademisi) Teşvik Ödülü’ne ilişkin değer-
lendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2013 yılında 2 Bilim 
Ödülü, 2 Özel Ödül, 11 Teşvik Ödülü ve 1 TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü veril-
mesine karar verdi. 

Bilim Ödülü, ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli 
katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına; Bilim Ödülü’nün eş değeri ola-
rak oluşturulmuş Özel Ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası 
düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insan-
larına; Teşvik Ödülü ise, yaptığı çalışmalarla bilime, gelecekte uluslararası düzeyde 
önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün ve-
rildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. 

Yıllar itibarıyla fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında dönüşümlü olarak 
verilmekte olan TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, 2013 yılında biyoloji ala-
nında verildi. Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu; “katı 
hâl ve femtosaniye lazerleri alanında, kızılaltı (infrared) bölgesinde çalışan birçok 
özgün katı hâl lazeri geliştirilmesi ve bu lazerler ile femtosaniye süreli optik darbe 
üretimi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle, 
mühendislik alanında Bilim Ödülü’ne layık görüldü. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cihan Yurtaydın’a, 
sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü; “karaciğer hastalıklarının ekstra he-
patik manifestasyonları ve viral hepatit, özellikle delta hepatit konularındaki ulusla-
rarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle verildi. 

Özel Ödül, mühendislik alanında, Prof. Dr. Yüksek Altıntaş, sosyal bi-
limler alanında ise, Prof. Dr. M. Utku Ünver’e verildi.* 
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Kaynak:
*Özlem Ak İkinci, Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2013, 2013 Yılı TÜBİTAK 

Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dünyada ve Türkiye’de Güneş Enerjisi

Yeryüzüne 90 dakikada vuran güneş ışığının, tüm dünyanın bir yıllık enerji ih-
tiyacını karşılayacak miktarda olduğunu söyleyen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
2012 raporunda, küresel enerji sisteminin hiçbir şekilde sürdürülebilir bir düzene 
oturmadığının altını çiziyor. 

Rapora göre, enerji talebi ve karbondioksit yayılımı, artarak devam ediyor. Dünya 
çapında fosil yakıt enerji sistemlerine verilen devlet desteği, yenilenebilir enerji des-
teğinden altı kat fazla. IEA’nın Haziran 2013 ortalarında yayımladığı, enerji-çevre 
konulu bir başka raporda ise, küresel ısınmanın üçte ikisinden sorumlu aktör olarak 
enerji sektörü gösteriliyor. Dolayısıyla, iklim değişikliğine sebep olduğu bilinen fosil 
kaynakların, hâlâ dünyanın bir numaralı enerji ham maddesi olması (%78,3) endi-
şe verici. 

Bununla beraber, son yıllarda dünya çapında hızla yaygınlaşmakta olan yenile-
nebilir enerji sistemleriyle, bu gidişin geri çevrilmesine çalışılıyor. 2012 sonu itiba-
rıyla yenilenebilir enerjinin küresel enerji arzı içindeki payı %21,7’ye ulaştı. Önceki 
yıllarda daha çok sıcak su sistemleriyle sınırlı kalan güneş enerjisi, son on yılda uy-
gulanan temiz enerji teşvikleriyle, ülkelerin elektrik talebine de cevap veriyor. 

Günümüzün en hızlı büyüyen ve maliyeti en fazla düşen enerji teknolojisi duru-
mundaki güneş enerjisi, hidro enerji (%16,5) ve rüzgâr enerjisinin ardından üçüncü 
en geniş kapasiteli teknoloji durumunda. Sonsuz enerji kaynağı olarak güneş, gele-
cek nesillerin sağlığı, barışı ve ekonomisi için âdeta bir can simidi görevi üstleniyor.

Adı “Güneşin Ülkesi” demek olan Anadolu, maliyeti, son beş senede nükleer 
enerji santrallerinin de altına düşen güneş enerjisi kurulumları için önemli bir üs 
hâline getirilebilir mi?*

Kaynak:
Emine Sonnur Özcan Dr., Uzman, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Dünyada 

ve Türkiye’de Güneş Enerjisi 
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Konusunda bir Türk dehası, Ord. Prof. N. Serdar Sarıçiftçi.

Güneş Gözelerine Renk Geliyor

Organik fotovoltaikler arasında yer alan plastik güneş gözeleri, esneklik, ge-
niş alanlara uygulanabilme ve uygun maliyet nedeniyle, yakın geleceğin en heyecan 
verici organik elektronik kullanım alanı olarak değerlendiriliyor. 

Bu konuda ilk patent ve yayın, Ordinaryüs Prof. Niyazi Serdar 
Sarıçiftçi’ye ait. Prof. Sarıçiftçi, fulleren ile yarı-iletken polimerleri birleştirerek, 
güneşten yapay fotosentezle elektrik elde edebilen plastik güneş gözeleri yaparak, gü-
neş enerjisinin kullanılmasında yeni bir alan açtı.

Plastik güneş gözelerinin mucidi Ordinaryüs Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ile 
organik güneş gözeleri üzerine bir söyleşi yaptık. 

BTD: Organik güneş gözelerini ve bu konudaki çalışmalarınızı kısaca açıklaya-
bilir misiniz? 

NSS: Güneş gözeleri, içerdikleri maddelere göre organik ve inorganik olabilir. 
İnorganik güneş gözelerinde silisyum, galyum, arsenik gibi kristal yapıda inorganik 
elementler kullanılır. Organik güneş gözeleri ise, adından da anlaşılacağı üzere, or-
ganik yarı-iletkenler kullanılarak üretilmiş güneş gözeleridir. Bu güneş gözelerin-
de kullanılan organik maddeler, küçük moleküller veya polimerler olabilir. Küçük 
moleküller içeren güneş gözelerinde, porfirin gibi maddeler kullanılır. Bu tip güneş 
hücreleri üzerinde, daha önceden detaylı olarak çalışıldı, hatta bu konuyla ilgili ilk 
patenti, Ching Tang, 1978 yılında Kodak adına aldı. Güneş gözelerinde kullanılan 
küçük organik maddelerin bazı dezavantajları var. Mesela; bu maddeler çözünmez, o 
nedenle, daha çok vakum kullanılarak ince katmanlar hâlinde elde edilebilirler, bu da 
maliyeti yükseltir. Benim uzmanlık alanım ise, plastik güneş gözeleri olarak da bili-
nen polimerik yarı-iletkenler içeren güneş gözeleri. Bu konudaki ilk yayınımı, 1992 
yılında Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara’da Prof. A. J. Heeger’in yanında ça-
lışırken yaptım ve hemen, çalışmanın patentini aldık. Bu çalışmada, iletken polimer-
ler, uyarılmış hâllerinde yeteri kadar yük taşıyamadıkları için, onları fullerenle he-
terojen olarak karıştırdım. Bu, fotolektron aktarımını sağladı, böylece polimerlerden 
güneş gözesi üretebildik. Zaman içinde çok gelişme gösteren plastik güneş gözeleri, 
günümüzde boya gibi çözünebiliyor, bu da bir gazete basar gibi geniş alanlara uy-
gulanabilmesini sağlıyor. 
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BTD: Güneş enerjisinin, elektrik ve ısı enerjisine, hatta kimyasal enerjiye dönüş-
türülmesi üzerine pek çok çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların içinde, plastik güneş 
gözelerinin, silisyum güneş gözelerine göre yeri nedir? 

NSS: Silisyum güneş gözeleriyle organik güneş gözelerinin kıyaslanması, aslın-
da bugün hâlâ temel bir soru. Silisyum güneş gözelerinin çok iyi özellikleri var. 
Mesela; ömürleri uzun, 30-40 sene dayanabilirler, fakat cam gibi serttirler ve ko-
lay kırılırlar. Mekanik özellik açısından bakacak olursak, hiçbir zaman polimerlerin 
sağlayacağı esnekliğe sahip olamazlar. Plastik güneş gözelerinin mekanik özellikle-
ri çok daha yüksektir, bu nedenle mesela; yere düştüğünde kırılmayan bir güneş pa-
neli yapabilirsiniz. Dahası, silisyum güneş gözeleri, genellikle koyu siyah ya da gri 
olur, polikristalinden yapıldıkları zaman, en fazla mavimsi olurlar. Renklerini değiş-
tirmek çok zordur. Hâlbuki organik yarı-iletkenler kullanıldığı zaman kırmızı, sarı, 
mavi fark etmez, sadece sentez yöntemi değiştirilerek, istenen renkte güneş gözesi 
yapılabilir. Bu nedenle, plastik güneş gözeleri, mimarların da ilgisini çekiyor. 

BTD: Bir de bu iki tür güneş gözesinin verimliliği üzerine konuşmak istiyo-
ruz. Günümüzde plastik güneş gözelerinin verimliliği, silisyum güneş gözelerin-
den daha düşük. Plastik güneş gözelerinin, silisyum güneş gözelerinin verimliliğine 
ulaşması mümkün olacak mı? 

NSS: Tabii, o konuda en ufak bir şüphemiz yok. Bizim ilk ürettiğimiz güneş gö-
zelerinin verimliliği, %0,1 civarındaydı, yakın zamanda Mitsubishi, %13 civarında 
rekor bir randımanla üretime geçeceğini açıkladı. Bu da yaklaşık 100 kat bir artışa 
denk geliyor. Bu büyük artışı, bu konunun tüm dünyada ilgi görmesi ve çalışmala-
rın çok yaygın olmasına bağlayabiliriz. Bugün normal bir silisyum gözesi, %18-20 
arası verimle çalışır. Buna ulaşmakta bir sorun yok, hatta geçilmesi bile mümkün. 
Fakat her güneş gözesinin de aşamayacağı, kendi matematiksel ve fiziksel verimlilik 
sınırı var. Plastik güneş gözeleri için bu sınır, termodinamik olarak bakacak olur-
sak %30’un biraz üstünde, oralara ulaşmaya bence daha çok var, hem zaten oralara 
ulaşsak, bu limite seve seve katlanırız. 

BTD: Günümüzde organik güneş gözelerinin endüstriyel kullanımı var mı? 
NSS: Birtakım ön üretimler başladı. Konarka adında bir şirket, büyük baskı ma-

kineleriyle organik güneş gözeleri üretti. Almanya’da Heliatek diye bir firma var, 
onu da sanırım bir Japon firması satın aldı, %10’luk organik güneş gözeleriyle ça-
lışıyorlar. Ayrıca Japonya’da Mitsubishi firması, 2013’te büyük üretime geçeceğini 
açıkladı. Bunlar, aktif maddesi organik maddeler olan organik güneş gözeleri, bir de 
bunun yanında Gratzel teknolojisi dediğimiz, aktif madde olarak titanyum dioksi-
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telektrotu kullanan, ama yine yapısında organik molekül bulunduran gözeler var. 
Bazılarına göre bunlar da organik güneş gözeleri sınıfına giriyor. Bu fotoelektrokim-
yasal dediğimiz güneş gözeleri, Michael Gratzel tarafından bulundu. Bu sistemin 
en büyük dezavantajı, sıvı bir elektrolit kullanmak gerekmesi, bu sıvılar da genellik-
le zehirlidir. Bu teknoloji, plastik güneş gözelerinden daha önce bulunmuş olmasına 
rağmen, üretimdeki zorluklardan dolayı hâlâ tam anlamıyla piyasaya çıkamadı. Bu 
konuda Sony’nin ve Eight19’un çalışmaları var.

Bu konuda ilk patent ve yayın, Ordinaryüs Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi’ye ait. 
Prof. Sarıçiftçi, fulleren ile yarı-iletken polimerleri birleştirerek, güneşten, yapay fo-
tosentezle elektrik elde edebilen plastik güneş gözeleri yaparak, güneş enerjisinin 
kullanılmasında yeni bir alan açtı.

Dünya Barışı İçin Güneş Enerjisi

Bugün başlıca enerji kaynağımız olan fosil yakıtlar, hem dünyanın doğal denge-
sine zarar veriyor hem de giderek tükeniyor. Ekonomik ve politik problemlere de ne-
den olan fosil yakıtlara alternatif olabilecek ve bağımsız enerji sağlayabilecek birçok 
enerji kaynağı var. Bunlar arasında daha temiz enerji kaynağı olarak görülen yeni-
lenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar, her geçen gün hız kazanıyor. Daha 
barışçıl ve daha temiz bir dünya için temel enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin 
kullanılmasını savunan Ordinaryüs Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi’nin düzen-
lediği “Dünya Barışı İçin Güneş Enerjisi” isimli konferans, 2013 Ağustos ayında 
İstanbul’da gerçekleşti. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de 
katıldığı bu konferansta, Nobel Kimya Ödülü almış W. Kohn’un (1998) ve 
A.J. Heeger’in (2000) yanı sıra, bu konuda önemli çalışmalar yapmış pek çok bilim 
insanı da vardı.

Ord. Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi 

St. Georg Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra gittiği Viyana Üniversitesi’nde, 
fizik lisans eğitimini ve doktora programını tamamladı. Doktora eğitiminin ardın-
dan, 1989-1992 yılları arasında Stuttgart Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, 1992-1996 
yılları arasında da Prof. A.J. Heeger’in davetiyle gittiği Kaliforniya Üniversitesi’nde 
çalıştı. Burada yarı-iletken polimerleri kullanarak, güneş gözelerini keşfetti ve 1992 
yılında bu konuda ilk patenti aldı. 1996 yılında Avusturya Hükümeti tarafın-
dan Ordinaryüs unvanı verilen Sarıçiftçi, Johannes Kepler Üniversitesi 
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Fizikokimya Enstitüsü Başkanı olarak göreve başladı. Bugün bu görevle bir-
likte, aynı zamanda kurucusu da olduğu Linz Organik Güneş Gözeleri Enstitüsü 
Müdürlüğü’nü de yürütüyor. 500’den fazla yayını ve birçok patenti olan Sarıçiftçi, 
yedi bilimsel kitap yayımlamıştır. 2000-2010 yılları arasında yapılan yayımların al-
dığı atıf sayılarına göre, malzeme bilimi konusunda çalışan bilim insanları arasın-
da, dünyada 14. sırayı almıştır (ISI Thomphson Reuter Material Science Ranking). 
Güneş enerjisi ve plastik güneş gözeleri üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı al-
dığı ödüller arasında “Grünpreis” (2001), “Energy Globe Oberösterreich” (2003), 
TÜBİTAK Bilim Ödülü (2006), Avusturya’da “Yılın Bilim İnsanı Ödülü” (2008) 
ve Avusturya’nın Nobel ödülü diye bilinen “Wittgenstein Ödülü” (2012) vardır.*

Kaynak:
* Zeynep Bilgici Dr., Uzman, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Güneş 

Gözelerine Renk Geliyor

Böylesine değerli bir Türk bilim insanına sahip olduğumuzdan dolayı 
gurur duyuyorum. Umarım hocamız, bu olağanüstü çalışmalarına, ülkemiz 
üniversitelerinden birisinde devam eder ve genç bilim insanlarımızı yetişti-
rerek, geleceğimizi güçlendirir…

ABD’de Bir Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Metin Sitti ve 
Onun, Büyük İşler Başaran Küçük Robotları

Günlük yaşamımıza pek çok kolaylık ve yenilik getiren robotlar, sağlık alanın-
da üstlendikleri önemli rollerle, tıp dünyasının da vazgeçilmez kahramanları olacak 
gibi görünüyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi Makine Mühendisliği Robotik Enstitüsü’nde kur-
duğu Nanorobotik Laboratuvarı’nda çalışan Prof. Dr. Metin Sitti; sağlık, uzay ve 
çevre gibi alanlarda kullanılabilecek küçük robotlar üzerine çalışıyor. Ürettiği ro-
botlarda genellikle doğadan ilham alan Prof. Sitti’nin, su üzerinde yürüyebilen ro-
botlardan, uçan böcek robotlara kadar pek çok ilginç çalışması var. Şimdiye kadarki 
çalışmalarıyla robot teknolojisine çok farklı bir yön veren Prof. Sitti, 2013 Dünya 
Bilim Festivali’nde, sağlık alanında kullanılabilecek yeni küçük robotları tanıttı.

Küçük olmanın getirdiği büyük avantajları olan bu marifetli robotlar, yumuşak 
bir kapsül şeklinde ve vücuda, ağız yoluyla alınıyor. İlaç taşımada kullanılabilecek 
bu küçük robotlar, endoskopi bile yapabiliyor. Bunların yanı sıra, içlerine yerleşti-
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rilmiş özel bıçaklar sayesinde, vücudun istenen yerinden kesit alabiliyor. Böylece, 
biyopsi uygulamalarına da yeni bir soluk getiriyor. Cerrahi müdahale yapabilen bu 
robotlar, doğadan ilham alınarak başlanan bu serüvenin, hayal gücümüzü zorlaya-
cak sınırlara ulaşacağını, daha şimdiden gösteriyor.

Prof. Dr. Metin Sitti Kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi Fizik ve Elektrik Elektronik Bölümlerini eş zaman-

lı bitiren Prof. Dr. Metin Sitti, yüksek lisans eğitimini, yine aynı okulun Elektrik 
Elektronik Bölümü’nde tamamladı (1994). 1994-1996 arasında TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi’nin Robotik Bölümü’nde çalıştıktan sonra, doktora eğitimini 
Tokyo Üniversitesi’nde bitirdi (1999). Sonrasında bir süre Kaliforniya Üniversitesi 
Berkeley’de araştırmalarına devam eden Sitti, 2002 yılından bu yana, Carnegie 
Mellon Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Robotik Enstitüsü’nde, kuru-
cusu olduğu Nanorobotik Laboratuvarı’nda ve Biyorobotik Merkezi’nde çalışıyor. 
Prof. Sitti, yaptığı ses getiren çalışmalarla, SPIE Nanoengineering Pioneer Ödülü 
(2011), National Science Foundation CAREER Ödülü (2005) ve IBM Smarter 
Planet Ödülü (2012) gibi pek çok ödüle layık görülmüştür.*

Kaynak:
*Zeynep Bilgici Dr., Uzman, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 2013, 

Büyük İşler Başaran Küçük Robotlar

ABD’deki Türk Bilim İnsanından Fizik Dünyasına 
Önemli İki Katkı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görevli, Doç. Dr. Nuh Gedik, ya-
kın zaman önce, fizik dünyasında ses getiren iki çalışma yayımladı. Bu çalışmalar-
dan birinde, kuramsal olarak var olan yeni bir manyetizma çeşidinin optik özellikle-
ri incelendi, diğer çalışmada, lazer ışınlarıyla malzemelerin yüzey özelliklerinin de-
ğiştirilmesine imkân sağlayan bulgulara ulaşıldı. Doç. Dr. Nuh Gedik’in, Harvard 
Üniversitesi’ndeki bilim insanlarıyla yaptığı ortak çalışmada, düşük frekanslı lazer 
kullanılarak daha önce kuramsal olarak varlığı gösterilen ve deneysel olarak yakın 
zamanda bulunan bir manyetizma çeşidi ile ilgili önemli sonuçlar elde edildi.

Doç. Dr. Nuh Gedik Kimdir?

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
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doktora eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de tamamladı (2004). Doktora 
eğitimi süresince deneysel katı hâl fiziği üzerine yaptığı çalışmalarda, ultra hızlı op-
tik yöntemlerini kullanarak, yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde elektron dinamikle-
rini inceledi. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) doktora sonrası çalışma-
lar yapan Dr. Gedik, 2008’den beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT), 
ultra hızlı lazerleri kullanarak topolojik yalıtkanlar ve yüksek sıcaklık süperiletken-
leri üzerine araştırmalar yapıyor.*

Kaynak:
*Zeynep Bilgici Dr., Uzman, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Aralık 2013, 

Türk Bilim İnsanından Fizik Dünyasına Önemli İki Katkı

Prof. Mehmet Öztürk, Vücudumuzun Yedek Parçaları, 
Moleküler Saatimiz, GDO’lu Gıdalar...

Aslında bilimden çok sanata düşkündü, ama yine de hayalinde, eczacı olmak var-
dı. Sağlık memuru olarak yatılı, Yenişehir Sağlık Koleji’nden mezun olan bu genç 
memur, bir yandan mecburi hizmetini yaparken bir yandan da liseyi dışarıdan bi-
tirdi. Ardından da Ankara Anadolu Eczacılık Yüksekokulu’na girdi. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın bursuyla, biyokimya doktorası yapmak üzere Fransa’ya gitti. Doktora 
sonrası ABD’ye giderek çalışmalarına, Harvard Tıp Fakültesi’ne bağlı bir hastanede 
devam etti. Ülkesine vefa borcu duyuyordu ve Türkiye’ye döndü. 

1994’te Bilkent Üniversitesi’nde, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kur-
ma çalışmalarına başladı. Çok kısa bir süre öncesine kadar Bilkent Üniversitesi’nde 
öğretim üyeliği görevini sürdüren Prof. Mehmet Öztürk, artık Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nü kurmak üzere çalışmaları-
na başladı.*

Kaynak:
*Özlem Ak İkinci Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 

dergisi, Prof. Mehmet Öztürk

Üstün Başarı Gösteren Türk Bilim İnsanı, 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldız’a ABD’de Ödül

ABD Başkanı tarafından bilim ve mühendislik alanında üstün başarı gösteren 
ve gelecek vadeden bilim insanlarına verilen Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler 
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Başkanlık Kariyer Ödülü’nün yeni sahipleri açıklandı. Bu yıl 102 araştırmacının la-
yık görüldüğü bu ödülü almaya hak kazananlar arasında, Kaliforniya Üniversitesi 
(Berkeley) Fizik ve Moleküler Hücre Biyolojisi Bölümlerinde araştırmalarına devam 
eden Türk bilim insanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldız da var.

Dr. Yıldız, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra, Illinois Üniversitesi’nde biyofizik alanında yaptığı doktora süresince, flo-
resan boyaları, 1 nm (metrenin milyarda biri) ölçeğinde gözlemleyen bir yöntem ge-
liştirdi ve bu yöntemle, hücre içindeki motor proteinlerin nasıl yürüdüğünü keşfe-
derek, 2005 yılında, Science dergisi tarafından, Yılın Genç Bilim Adamı Ödülü’ne 
layık görüldü. 

Araştırmalarında moleküler biyoloji ve biyofizik tekniklerini birleştiren Dr. 
Yıldız, miktrotübül motor proteinlerin çalışması ve birbirleriyle etkileşimlerinin, 
hücre içi taşıma sisteminde üstlendiği önemli görevleri ve hücre içi taşımacılığın 
koordinasyonunu inceliyor. Araştırma konuları arasında yaşlanma ve kanserde et-
kisi olduğu düşünülen telomerlerin ve hücre içindeki kromozom yapısının, yüksek 
çözünürlüklü görüntüleme yöntemleri kullanılarak incelenmesi de bulunan Dr. 
Yıldız’ın, Science, Cell, PNAS gibi seçkin bilimsel dergilerde yayımlanmış pek çok 
çalışması var.*

Kaynak:
*Zeynep Bilgici, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2014

2013 TÜBİTAK ÖDÜLLERİ

Bilim Ödülleri:

Mühendislik Bilimleri: 

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu: “Katı hâl ve femtosaniye lazerleri alanında, kı-
zılaltı (infrared) bölgesinde çalışan birçok özgün katı hâl lazerlerin geliştirilmesi ve 
bu lazerler ile femtosaniye süreli optik darbe üretimi konusundaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: 
Koç Üniversitesi. Alanı: Fizik ve elektrik-elektronik mühendisliği 

Sağlık Bilimleri: 
Prof. Dr. Cihan Yurdaydın: “Karaciğer hastalıklarının ekstra hepatik manifes-

tasyonları ve viral hepatit, özellikle delta hepatit konularındaki uluslararası düzeyde 
üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Ankara. 
Üniversitesi Alanı: İç hastalıkları. 
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Özel Ödül:
Mühendislik Bilimleri: Prof. Dr. Yük. Müh. Yusuf Altıntaş: “Talaşlı ima-

lat alanında mekanik, titreşim ve kontrol konularındaki uluslararası düzeyde üstün 
nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir. Görev Yeri: British Columbia 
Üniversitesi. Alanı: Makine mühendisliği. 

Sosyal Bilimler: 
Prof. Dr. M. Utku Ünver: “Pazar tasarımı alanında merkezî eşleştirme ve böb-

rek takası konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 
Özel Ödül verilmiştir. Görev Yeri: Boston College. Alanı:Ekonomi. 

Bilim Teşvik Ödülleri: 
Yrd. Doç. Dr. İnanç Adagideli: “Katı hâl fiziği alanındaki mezoskopik fizik, 

spintronik ve grafen fiziği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli ça-
lışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi. 
Alanı: Fizik.

Prof. Dr. Sibel Akar: “Kimya ve çevre alanında biyosorpsiyon ve adsorpsiyon 
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik 
Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Alanı: Kimya.

Doç. Dr. Zübeyir Çınkır: “Matematik alanında aritmetik geometri ve met-
rik çizgelerin değişmezleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalış-
maları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Zirve Üniversitesi. Alanı: 
Matematik. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler: “Kimya, nanoteknoloji ve malzeme bi-
limi alanlarında biyomalzemeler ve nanomalzemeler konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: 
Bilkent Üniversitesi. Alanı: Kimya. 

Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş: “Nanoelektronik alanında karbon nanotüp ve 
grafen tabanlı elektronik aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli 
çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi. 
Alanı: Fizik mühendislik bilimleri. 

Doç. Dr. Selçuk Aktürk: “Optik ve lazerler alanında lazer ışığının uzayda ve 
zamanda kontrolü ve uygulamaları konusundaki uluslararası düzeyde üstün nite-
likli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: İstanbul Teknik 
Üniversitesi. Alanı: Fizik mühendisliği. 

Doç. Dr. Seda Keskin Avcı: “Yeni nesil nano-gözenekli malzemelerin enerji 
uygulamalarındaki potansiyellerinin atomik düzeydeki hesaplamalarla belirlenme-
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si konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik 
Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Koç Üniversitesi. Alanı: Kimya mühendisliği. 

Doç. Dr. Haluk Külah: “Mikrosistemler ve MEMS alanında ‘Mikro-Ölçekli 
Enerji Hasadı’ (Energy Harvesting), ‘Mikro-Akışkan Sistemler ve BiyoMEMS’ ve 
‘Mikro-g Hassasiyetli İvmeölçerler’ konularındaki uluslararası düzeyde üstün nite-
likli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi. Alanı: Elektrik ve elektronik mühendisliği. 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Burç Mısırlıoğlu: “Ferroelektrik tabakalı yapılar ve 
ince filmler alanında sürekli ortam limiti benzetim ve deneysel yaklaşımlar konusun-
daki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü ve-
rilmiştir. Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi. Alanı: Malzeme bilimi sağlık bilimleri. 

Prof. Dr. Münire Erman Akar: “Dünyada multipl organ donöründen yapı-
lan ilk rahim naklinin gerçekleştirilmesi ve tekniğinin tanımlanması, infertilite ve 
kanser hastalarında güvenli ovulasyon indüksiyonu konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: 
Akdeniz Üniversitesi. Alanı: Kadın hastalıkları ve doğum. 

Doç. Dr. Zekai Halıcı: “Farmakoloji alanında inflamasyon, oksidatif stres, sep-
sis, gastrik ülser, miyokart enfaktüsü, iskemi reperfüzyon hasarı, diyabet komplikas-
yonları ve osteoporoz gibi durumların fizyopatolojisi ve farmakolojik tedavisi konu-
larındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü 
verilmiştir. Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi. Alanı: Tıbbi farmakoloji. 

Doç. Dr. Turgay Ünver: “Bitki moleküler biyolojisi alanında genom, trans-
kriptom ve mikro RNA konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışma-
ları” nedeniyle TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmiştir. Görev Yeri: Çankırı 
Karatekin Üniversitesi. Alanı: Moleküler biyoloji.*

Kaynak
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2014

Ülkemizin İlk Transgenik Kuzusu “Çimen” Dünyaya 
Geldi 

Genetik ve biyoteknoloji alanlarında önemli çalışmaların yapılmasına katkı sağ-
layan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama 
Anabilim Dalı araştırmacıları, Türkiye’nin ilk transgenik kuzusunu üretti. 
Çimen’in doğumu ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçla-
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rın üretilmesinde önemli bir aşamanın başarı ile tamamlandığını belirten ekip, yakın 
bir gelecekte de sütünden biyofarmasötik maddeler üreten hayvanlar elde edebilecek-
lerinin müjdesini verdi.

Ülkemizin ilk klon canlıları olan Oyalı ve Zarife’yi, ardından da ilk transgenik 
tavşanlarını üreten, İÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema 
Birler başkanlığındaki ekip, bir ilke daha imza atarak ülkemizin ilk transgenik çift-
lik hayvanını da üretti.*

Kaynak:
*Özlem Kılıç Ekici, Bilim ve Teknik dergisi, Şubat 2014

CERN Kullanıcıları Danışma Kurulu’nda Türk Temsilci;

Doç. Dr. Bilge Demirköz,

II. Dünya Savaşı sonrası dağılan Avrupa’yı bilim çatısı altında toplamak ama-
cıyla kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire, CERN), 1954 yılından beri dünyanın birçok yerinden gelen 
araştırmacılar çalışabiliyor. CERN’e 21 ülke üye. Türkiye, CERN’e üye değil, fakat 
kullanıcı durumunda. Ülkemizdeki fizikçiler, birçok CERN deneyinde görev alıyor. 
ALICE, CMS, ATLAS, AMS-02 ve CAST deneyleri bunların arasında sayılabi-
lir. TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, dergimize de yazılarıyla katkıda bulunan Doç. 
Dr. Bilge Demirköz CERN Kullanıcıları Danışma Kurulu’na (ACCU, Advisory 
Committee of CERN Users) Orta Doğu Ülkeleri Temsilcisi olarak seçildi. 
Uzun yıllar CERN’deki deneylerde başarılı çalışmalar sürdüren Dr. Demirköz, iki 
buçuk yıl CERN’in kadrosunda çalıştı. 2011’den bu yana çalışmalarına ODTÜ 
Fizik Bölümü’nde devam ediyor.*

Kaynak:
*Zeynep Bilgici, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Mart 2014

Havadaki Nemden Elektrik Elde Edilebilir mi?

Fosil yakıtların azalması, fiyatlarının devamlı artması ve yanmaları sonucu, çev-
remize ve sağlığımıza verdikleri zararlar nedeniyle güneş, rüzgâr ve jeotermal ener-
ji gibi çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için 
yeni teknikler geliştirilmesine olan gereksinim artıyor.

F arklı kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanmasını ve uygun maliyetli tek-



İlhan Küçükbiçmen584

nolojilerin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da 
alternatif enerji kaynakları geliştiriliyor. Bugün ağaçlardan, bitkilerden, nehirlerden 
hatta çöplerden bile enerji elde ediliyor. Bu kaynaklara bir yenisi de yakın za-
man önce Doç. Dr. Özgür Şahin tarafından eklendi. Çalışmalarına Columbia 
Üniversitesi’nde devam eden Dr. Özgür Şahin, havadaki nem değişimlerinin kayna-
ğı olan buharlaşmadan elektrik elde edebilen bir jeneratör geliştirdi.

Doç. Dr. Özgür Şahin kimdir?

2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Dr. Şahin, yüksek lisans ve doktorasını Stanford Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra Harvard Üniversitesi tarafından az 
sayıda kişiye verilen Rowland Junior Fellowship desteğini kazandı ve çalışmalarına 
bir süre Harvard Üniversitesi’nde devam etti. 2011’de Columbia Üniversitesi’ne ge-
çen Dr. Şahin, fizik ve biyoloji temelli disiplinlerarası araştırmalar yapıyor. Seçkin 
dergilerde pek çok yayını olan Dr. Şahin, harmonik kuvvet mikroskobu da dâhil ol-
mak üzere pek çok farklı cihaz geliştirdi. Bu cihazlar, endüstriyel ve akademik labo-
ratuvarlarda kullanılıyor. “Ailem her zaman, araştırmacı olmanın önemini vurgu-
lamıştır.” diyen Dr. Şahin’in kazandığı ödüller arasında, Packard Fellowships in 
Science and Engineering (2013) ve Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tara-
fından verilen New Innovator Ödülü sayılabilir.*

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Nisan 2014

Kalbimizi Üç Boyutlu Görüntüleyen Çip Üretildi

Kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde kullanılan kateter yön-
temleri, kalbin sadece belli bir kesitini görüntüleyebildiği için, çoğu zaman yeterli ol-
muyor. Hâlbuki bir damardaki tıkanıklığın nedenini ve ne boyutta olduğunu anlaya-
bilmek için, damarların çok daha kapsamlı incelenmesi gerekir. Georgia Institute 
of Technology’den Prof. Dr. Levent Değertekin ve arkadaşları, mevcut gö-
rüntüleme sistemlerine alternatif olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem-
le, toplu iğne ucu büyüklüğünde bir çip kullanılarak kalbin, atardamarların ve diğer 
kan damarlarının eş zamanlı ve üç boyutlu görüntüleri elde edilebilecek.

Prof. Dr. F. Levent Değertekin Kimdir?
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan 
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Prof. Değertekin, yine aynı alanda yaptığı yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi’nde, 
doktora eğitimini ise Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. Üç yıl Stanford 
Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra katıldığı Georgia Institute of Technology’de (GIT), 
G.W. Woodruff Mekanik Sistemler Kürsüsü Profesörü olarak çalışıyor. Bugün 
GIT’de hem Makine Mühendisliği hem de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümlerinin ortak öğretim üyesi. Atomik kuvvet mikroskobu ve tıbbi ultrason gö-
rüntüleme alanlarında başarılı pek çok çalışması olan Prof. Değertekin’in aldığı ödü-
ler arasında; NSF CAREER Ödülü (2004) ve IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics and 
Frequency Control Society’nin (UFFC) “yılın en iyi makalesi” ödülleri de sayılabi-
lir. Prof. Değertekin’in 51 patenti ve 150’nin üzerinde bilimsel yayını var.*

Kaynak:
Dr. Zeynep Bilgici Dr., Uzman, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi

Çeçe Sineğinin Gen Haritası Çıkarıldı

Afrika kıtasında yaşayan çeçe sinekleri, taşıdıkları trypanosoma parazitinden do-
layı özellikle kırsal yörelerde insan ve hayvan sağlığını tehdit ediyor. Tedavi edilme-
diğinde ölümcül olabilen uyku hastalığı, çeçe sineğinin bulaştırdığı hastalıkların ba-
şında geliyor. Her yıl en az 60.000 kişi, bu hastalıktan hayatını kaybediyor.

Henüz aşısı olmayan uyku hastalığının teşhisi ve tedavisi hem çok zor hem de 
pahalı. Bu nedenle, hastalığın önüne geçebilmek için farklı pek çok araştırma yapılı-
yor. Bu çalışmalardan biri de ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Serap Aksoy ve arkadaşları 
tarafından yapıldı. Science dergisinin nisan sayısında yayımlanan bu çalışmada, 
ölümcül uyku hastalığının önüne geçebilmek için çeçe sineğinin gen haritası tespit 
edildi.

Prof. Dr. Serap Aksoy Kimdir?

Robert Koleji mezunu olan Serap Aksoy, 1978 yılında Vassar Koleji (ABD) 
Biyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra doktora eğitimini Columbia Üniversitesi’nde 
tamamladı (1982). Daha sonra Yale Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yap-
maya başlayan Dr. Aksoy, 2001 yılında profesörlüğe yükseldi. 2002-2010 arasında 
Mikrobiyal Hastalıklar Epidemiyoloji Bölümü’nün başkanlığını yaptı. 

Çalışmalarına Yale Üniversitesi’nde devam eden Dr. Aksoy, konak-patojen ilişki-
sinin biyolojisini incelediği çalışmalarında özellikle çeçe sineğini ve Afrika’daki tro-
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pik hastalıkları araştırıyor. Dr. Aksoy, Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Ulusal Sağlık 
Enstitüsü (National Institutes of Health) Entomoloji programlarına başkanlık etmiş 
Çin ve Kolombiya’da yürütülen geniş kapsamlı vektör mücadelesi çalışmalarını da 
düzenlemiştir. 

Dünyanın birçok yerinde konferans ve ders veren Dr. Aksoy, National Livestock 
Research Institute (NaLIRRI) ve Gulu Üniversitesi (Uganda), Trypanosomiasis 
Research Center (Kenya), Pavia Universitesi (İtalya) ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (IAEA, Avusturya) gibi merkezlerle ortak çalışmalarını sürdürüyor. Hâlen 
Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Çeçe Sineği Genom Girişimi’nin yö-
neticiliğini de yapan Dr. Aksoy’un çalışmaları, ABD Sağlık Bakanlığı’nın dışın-
da Li Foundation, Ambross Monell Foundation ve Robert Leet and Clara Gutherie 
Patterson Trust tarafından desteklenmektedir. 

Dr. Aksoy, yakın geçmişte, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ve mart 
ayında Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin misafiri olarak Türkiye’ye gelip, “21. Yüzyılda Vektör 
Kontrolü” başlıklı konferansa ve “Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği” konulu pa-
nele katılmıştır.*

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 2014

Daha Uzun Ömürlü Bataryalara Doğru

Taşınabilir elektronik cihazların çeşitliliğinin ve sayısının günden güne artma-
sıyla birlikte bu cihazların işlevlerini uzun süreli ve etkin olarak gerçekleştirmesini 
sağlayacak yüksek enerji yoğunluklu, güvenli, uzun ömürlü, bakımı kolay, kısa sü-
rede şarj edilebilen ve çevreye zarar vermeyen bataryalara da ihtiyaç artıyor.

Artan talebe bağlı olarak li-ion piller ile ilgili araştırmalar da her geçen gün daha 
çok önem kazanıyor. Li-ion pillerin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar-
dan biri de California Üniversitesi Riverside Kampüsü’nde görevli Prof. 
Dr. Cengiz Özkan ve arkadaşları tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Cengiz S. Özkan Kimdir?
Doktora eğitimini Stanford Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Bölümü’nde tamamlayan Dr. Özkan, California Üniversitesi Riverside Kampüsü’nde 
Makine Mühendisliği, Biyomühendislik ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği prog-
ramlarında öğretim üyesidir. Applied Micro Circuits Corporation, Intel Corporation 
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ve Analog Devices gibi şirketlerde 5 yılın üstünde endüstri tecrübesi edindi. 
Nanomalzeme sentezi ve işlenmesi, 2D grafen ve dikalkogenit malzemeler, karbon 
nanotüpler, yarı-iletken nanoteller, hiyerarşik ve çok katmanlı nanoyapılar, enerji 
depolama aygıtları ve biyosensörler üzerinde pek çok çalışması olan Dr. Özkan’ın 
bilimsel dergi, konferans bildirisi ve kitap bölümlerinden oluşan 200’den fazla tek-
nik yayını var. Otuzdan fazla ödül almış, 100’den fazla sunum gerçekleştirmiş ve 
50’den fazla patent bildirimi ve patenti bulunan Dr. Özkan, ABD’de geçtiğimiz ni-
san ayında San Francisco’da düzenlenen Materials Research Society Kongresi’ndeki 
De Novo Graphene sempozyumu dâhil olmak üzere birçok bilimsel ve uluslararası 
konferansta organizatörlük yaptı. Hâlen Nano Communications dergisinde baş edi-
tör olarak görev yapıyor.*

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2014

2014 TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLLERİ

Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Timur Doğu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

“Ben ve ekibim, biyoatıklardan dizel alternatifi olabilecek değerli bir yakıt üreti-
mi (dimetil eter gibi), bu üretim işleminde küresel ısınmaya neden olan karbondiok-
sidin reaktan (tepken) olarak kullanılabilmesi, biyoetanolden alternatif motorlu taşıt 
yakıtlarının ve etilen gibi petrokimya endüstrisinin önemli bir girdisinin üretilebil-
mesi, yakıt pili ile çalışan araçlara yönelik olarak alkollerin, araç üzerinde reformlan-
ması ile gerekli hidrojenin üretimi gibi konularda araştırmalar yapıyoruz. Tüm bu 
süreçlerdeki kimyasal dönüşümlerin hızlı ve yüksek verimle yürütülebilmesi, yeni 
heterojen katalizörlerin ve yüksek verimli kimyasal reaktör sistemlerinin geliştiril-
mesini gerektiriyor. Bu nedenle, gözenekli yeni katalizörlerin geliştirilmesi, katalitik 
ve katalitik olmayan gaz-katı reaksiyon sistemlerinde difüzyon ve ısı transfer etki-
lerinin de dikkate alındığı modellerin geliştirilmesi, kimyasal reaktörlerin tasarımı, 
ısıl verimi yüksek mikrodalga reaktörler ve reaksiyon/saflaştırma işleminin aynı üni-
tede yapıldığı çok fonksiyonlu reaktörler gibi yeni yaklaşımların uygulanma çalış-
malarını da gerçekleştiriyoruz.”
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Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı

“Yaptığım bilimsel çalışmaların evrensel bilime sağladığı en önemli katkı, kafa 
travmasına bağlı nöroendokrin değişiklikler ile ilgili araştırmalardan oluşuyor. Kafa 
travması, günümüzde en yaygın sağlık problemlerinden biri. Travmaya maruz ka-
lan hastaların, prospektif olarak hormonal değişiklikler bakımından en uzun süreli 
takibini ilk defa ben ve ekibim gerçekleştirdik.” 

Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Zeynep Aycan: Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
“Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında yaptığım çalışmaları, üç temel başlık al-

tında toplamak mümkün. Bunlardan ilkinde, insan kaynakları ile ilgili uygulama-
larda (örneğin; eleman seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, ücretlen-
dirme ve ödüllendirme, kariyer planlama) kültürün etkilerini inceliyoruz. Bu ko-
nuda ben ve ekibimin literatüre kazandırdığımız Kültüre Uyum Modeli ile insan 
kaynakları uygulamalarının kültürden nasıl ve ne oranda etkilendiğini kuramsal 
olarak açıkladık ve 10 ülkeden toplanan verilerle sınadık. 

Bir diğer araştırma konum ise, kültür ve liderlik üzerine. Geliştirdiğim Babacan 
Liderlik Kuramı, Batı literatüründe yıllardır babacan liderlik konusunda ifade 
edilmiş olumsuz görüşlerin aksine bu liderlik tipinin, bazı kültürel bağlamlarda ve 
iş koşullarında etkili olabileceğini gösterdi. Bu kuramın ve geliştirdiğimiz ölçeğin 
geçerliliğini, altı ülkede sınadık. 

Üçüncü bir çalışma konusu olarak, iş-aile dengesi üzerine yaptığım kuramsal ve 
görgül çalışmalarda, Üç Boyutlu Hayat Dengesi kavramını geliştirdik. Kültürün 
etkisini anlamak için 10 ülkeden 3000’in üzerinde kişi ve aileden veri topladığımız 
bu çalışma kapsamında kişilerin iş, aile ve özel hayatlarını dengelemelerinin iş per-
formansları, psikolojik sağlıkları ve ailedeki diğer bireyler (eş ve çocuklar) üzerindeki 
olumlu etkilerini gösterdik.” 
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ÖZEL ÖDÜL

Temel Bilimler

Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu; Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü
“Soyları tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerin biyoçeşitliliği ve ekosis-

tem hizmetleri üzerinde yoğunlaştırdığım çalışmalarımda, insanların baskın olduğu 
çevrelerde insan ve diğer canlıların, bir arada yaşamlarını nasıl sürdürebildiğini in-
celiyorum. Bu çalışmalar kapsamında özellikle kuş çeşitliliğinin günden güne azal-
masının nedenleri ve sonuçları ile yok olma eğilimi arasındaki ilişkiyi araştırıyorum. 
Ben ve ekibim, Kosta Rika, Etiyopya, Türkiye ve Utah’ta, son 15 yıl içinde ger-
çekleştirdiğimiz çalışmalardan elde ettiğimiz verilerle, bu bölgelerdeki kuş türlerinin 
soylarının devamlılığını sağlayacak doğa koruma stratejileri belirliyoruz. 

Bunun yanı sıra, dünyadaki 10.000’den fazla kuş türünün ekolojik özellikleri ile 
ilgili bir milyondan fazla girdi kapsayan dünyanın en geniş kuş ekolojisi veri taba-
nını oluşturduk. Bu veri tabanına dayalı olarak, dünya kuşlarının ekolojisi, evrimi, 
biyocoğrafyası, soylarını tehlikeye atan özellikler ve diğer sorular üzerine küresel 
araştırmalar yapabiliyoruz. 

Bu çalışmaların yanı sıra, Türkiye’nin doğusunda bozayı, kurt, vaşak gibi etçil 
memeliler ile küçük akbaba ve büyük kamışçın gibi kuş türlerini, vericiler ve diğer 
takip cihazları ile takip ediyoruz. Bu sayede, ülkemizde çok az araştırılmış ve çoğu 
daha önce takip edilmemiş bu canlı türlerinin ekolojilerini, alan kullanımlarını, da-
ğılımlarını, hareketlerini, göçlerini ve diğer özelliklerini araştırıyoruz. 

Bu çalışmalarımız sayesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kars Kuyucuk 
Gölü’nü, Doğu Anadolu’nun ilk ramsar sulak alanı ilan etti ve 2008’de önerdi-
ğim Türkiye’nin ilk yaban hayatı koridorunu, Sarıkamış Allahuekber Dağları Millî 
Parkı’nda hayata geçirdi.” 

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Hayat Önyüksel: Illinois Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 

Biyoilaç Bilimleri Bölümü
“Eczacılık eğitimi almış bir bilim insanı olarak, çalışmalarımı, ilaç veriliş sis-

temleri üzerine yoğunlaştırdım. Her ilacın iyileştirici etkisinin yanı sıra istenmeyen 
yan, hatta toksik (zehirli) etkileri vardır. Onun için ilaç dozu, etkili dozun üzerinde 
ve toksik dozun altında olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Kanserin ilaçla tedavisinin daha etkili olabilmesi için, nano boyutta ve vücuda 
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zararsız yeni bir ilaç taşıyıcı sistemi geliştirdik. Bu ilaç taşıyıcı sistemini kullanarak 
hayvanlar üzerinde yaptığımız çalışmalar, ilaçları, sağlıklı dokulara zarar vermeden 
hastalıklı dokuya göndermenin mümkün olabileceğini gösterdi. Geliştirdiğimiz taşı-
yıcı sistemle verilen ilaç, kanda bu taşıyıcı içinde duruyor, kan hücreleri ve sağlıklı 
dokularla etkileşmeden kanserli dokuya gidiyor, orada açığa çıkıp etkisini gösteriyor. 
Toksik etkilerin ortadan kaldırıldığı bu yöntemle, tüm kanserli hücrelerin ölmesini 
sağlayacak yüksek dozun verilmesi mümkün olabiliyor. Patentini aldığımız bu kan-
ser nanoilacını (nanomedicine), bu sene maddi destek bulabildiğimiz için, hastalar 
üzerinde denenebilecek bir safhaya getirmeye çalışıyoruz. 

Ayrıca son senelerde yayımladığımız çalışmalarımızda, geliştirdiğimiz taşıyıcı 
sistemi kullanarak romatizma gibi iltihabi hastalıkların da çok etkili tedavi edilebile-
ceğini gösterdik.”*

Kaynak:
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik mecmuası, Eylül 2014

Beyin Araştırmalarında Dev Bir Adım Olarak fMRI

Doç. Dr. Hüseyin Boyacı, Bilkent Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan 
Ulusal Manyetik Rezonans Merkezi’nde (UMRAM), fMRI destekli görsel 
algı çalışmaları yapıyor. Prof. Dr. Ergin Atalar öncülüğünde sunulan bir pro-
je kapsamında, TC Kalkınma Bankası desteğiyle 2009 yılında Bilkent Cyberpark’ta 
kurulan UMRAM, kâr amacı gütmeyen ve kamuya açık bir biyoteknoloji araştırma 
merkezi.

UMRAM’da, ileri MR görüntüleme teknikleri kullanılarak temporal lob epilepsi-
si, kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nevrit, şizofreni, nörodejeneratif hastalıklar, 
hareket bozuklukları ve felç sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon konularında çok sa-
yıda çalışma yürütülüyor.* 

Not: Bu projede yeğenim, Tıbbi Cihazlar Tek. Yıldıray Gökhalk da görev 
almış ve bizleri gururlandırmıştır. 

Kaynak:
*Dr. Emine Sonnur Özcan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 2014

 
Kanserle Mücadelede Kullanılabilecek
Gözenekli Nano Kafesler
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Kanser vakalarının ve bu hastalığa bağlı ölüm oranının günden güne artması 
nedeniyle, insan kaynaklı olmayan enzimlerin tedavideki etkinliğini artırmaya yö-
nelik araştırmalar hız kazanmış durumda. Bu konuda önde gelen çalışmalardan biri 
de California Üniversitesi San Diego Kampüsü’nde Nano-Mühendislik, 
Elektrik ve Bilgisayar bölümlerinde ve Moores Kanser Merkezi’nde çalış-
malarına devam eden Prof. Dr. Sadık Esener ve ekibi tarafından yapıldı. 
Tıbbi bir probleme mühendislik yaklaşımıyla çözüm sunan bu çalışmada Dr. Esener 
ve ekibi, anti-tümör etki gösterebilen enzimlerin, vücutta bağışıklık sisteminden et-
kilenmeden işlevlerini devam ettirebileceği, nanoteknoloji kökenli yeni bir yöntem 
geliştirdi.

Prof. Dr. Sadık Esener kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon 
Mühendisliği Bölümü’nde (1979), aynı alanda yaptığı yüksek lisans eğitimini 
ise Michigan Üniversitesi’nde (1981) tamamladı. Doktora eğitimini, California 
Üniversitesi San Diego Kampüsü’nde (UCSD) Uygulamalı Fizik ve Elektrik 
Mühendisliği Dalı’nda yaptıktan sonra aynı üniversitede öğretim üyeliğine (1987) 
başlayan Dr. Esener, 1991’de doçent, 1996’da profesör oldu. Çalışmalarıyla fotonik, 
optoelektronik gibi konularda uluslararası ün kazanan Dr. Esener, optik veri depo-
lanması, ışık modülasyonu, optoelektronik bileşenlerin heterojen entegrasyonu, bi-
yofotonik gibi pek çok konuya öncü katkılar yaptı. 

2005 senesinden bu yana kanser hücrelerinin tespiti, izlenmesi ile erken kan-
ser teşhisi ve tedavisi üzerine de nanoteknoloji kökenli araştırmalar yapıyor. Hâlen 
UCSD Jacobs School of Engineering, Nano-Mühendislik, Elektrik ve Bilgisayar bö-
lümlerinde profesör olan Dr. Esener, Nanotıp ve Mühendislik Merkezi ile UCSD’de 
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından kurulmuş olan Nano-Tümör Kanser 
Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi’nin başkanlıklarını yürütüyor. UCSD’nin 
Tıp Mühendisliği Enstitüsü’nün kurucu üyeliğinin yanı sıra Amerikan Optik 
Topluluğu’na ve Uluslararası Nanotıp Akademisi’ne de üye olan Dr. Esener, Sabancı 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevine de devam ediyor. 

Daha önce “Optoelektronik Bileşik Prosesörler” Endüstri/Üniversite 
Konsorsiyumu’nun (1997-2002), “Hızlı Okunabilen Optik Bellekler” Endüstriyel 
Konsorsiyumu’nun (1998-2003), DARPA tarafından kurulmuş CHIPS İleri Fotonik 
Sistemler Merkezi’nin (2000- 2005) başkanlığını yapan Dr. Esener, UCSD’de iki 
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defa yılın hocası seçildi (2006 ve 2009). 
Dört yüzden fazla bilimsel makalesi ve yaklaşık 20 patenti bulunan Dr. Esener’in 

laboratuvarında geliştirilen teknolojiler, farklı şirketlerin kurulmasına da önayak 
oldu. Bu şirketler arasında gen çipleri ile ilgili çalışmalar yürüten Nanogen, çok kat-
manlı optik disk depolama teknolojileri geliştiren Call/Recall, optik anahtarlama ve 
serbest uzay optik haberleşmesi teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapan Optical Micro 
Machines ve Ziva ile biyooptik ile ilgili teknolojiler geliştiren Genoptix sayılabilir. 
Dr. Esener, bu şirketlerin kurucu ortaklarından olduğu gibi, aynı zamanda yönetim 
ve bilimsel danışma kurulu üyeliğini de yapıyor.*

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici,TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Kasım 2014, Kanserle 

Mücadelede Kullanılabilecek Gözenekli Nano Kafesler

Dünya Çapında Bir Başarı, El Titreten Gene Suçüstü!

Dünya nüfusunun yaklaşık %1’inin elleri titriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 14 
milyon kişi, ABD’de 10 milyon kişi, ülkemizde ise 1,5-2 milyon kişi bu dertten muz-
darip. Hepsinin ortak özelliği esansiyel tremor, yani el titremesi hastalığı.

Nörodejeneratif olarak adlandırılan bu tür hastalıklarla ilgili araştırmalar sürü-
yor. Bu çalışmalardan biri de Bilkent Üniversitesi, Washington Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından yapıldı. Proceedings of the 
National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma 
ekibi, Parkinson ve esansiyel tremor hastalıklarından sorumlu geni buldu.

Uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projenin belki de en önemli parçası, 
kökenlerinin 400 yıl öncesine gittiği bilinen ve Orta Anadolu’da yaşayan bir ailey-
di. Bilim insanlarının bulmaya çalıştığı cevap, bu ailedeydi. Araştırmacılar, yakla-
şık beş yıl süren projenin sonucunda, mitokondrilerde görev yapan bir serin proteaz 
olan HTRA2 geninin, her iki hastalığın da ortak nedeni olduğunu gösterdi.

Proje sürecini ve elde edilen bu önemli sonuç ile ilgili merak ettiklerimizi, pro-
je ekibinden Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Tayfun Özçelik’e ve Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Ayşe Begüm Tekinay’a 
sorduk. Prof. Dr. Tayfun Özçelik, ilk aşaması 11 yıl önce biten Genom Projesi’nin, 
sağlık sektörü açısından önemli iki kapı açtığını belirterek başlıyor sözlerine. 
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Bunlardan biri, hastalıkların sebeplerine ulaşma şansı, bir diğeri de sebebi bulunan 
hastalıklar için tedavi geliştirilebilmesi. Prof. Özçelik, hâlihazırda bilim insanları-
nın, 2020-2025 yılına kadar -belki de daha önce- insan genom bilgisi sayesinde pek 
çok hastalığın sebebinin bulunacağı konusunda hemfikir olduğunu vurguluyor. 

Prof. Dr. Tayfun Özçelik 

Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi. 
Araştırmalarında, insanlarda hastalıklara neden olan genlerin bulunmasına odak-
lanıyor. Prader-Willi sendromu, kalıtsal nöropati CMT1A ve farklı lösemi türleri-
ne neden olan genleri tanımladı. İnsanlarda el ve ayak üzerinde yürüme ile sonuç-
lanan Üner Tan Sendromu’na yol açan üç gen buldu. Ülkemizde Adli Tıp’ta DNA 
incelemelerini başlattı. Avrupa ve ABD Genetik Topluluklarının Yönetim Kurulu 
Üyesi’dir. Uluslararası Nadir Genetik Hastalıklar Konsorsiyumu ve Avrupa Birliği 
Genetik Hastalıklar Komisyonu Bilim Kurulu Üyesi. 2012 TÜBİTAK Bilim Ödülü 
sahibi. 

Doç. Dr. Ayşe Begüm Tekinay: 

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 
tamamlayan Ayşe Tekinay, doktorasını Rockefeller Üniversitesi’nde yaptı. ABD’den 
HHMI, Avrupa Birliği’nden Marie Curie ve ülkemizden TÜBA-GEBİP olmak üze-
re, genç araştırmacılar için verilen en prestijli ödüllerin sahibi. Araştırmaları, nöral 
doku rejenerasyonu, nörodejeneratif hastalıklar, hücre dışı matriks etkileşimleri, kök 
hücre biyolojisi ve ilaç sunum platformları üzerinde yoğunlaşıyor.*

Kaynak:
*Dr. Özlem Ak İkinci, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Aralık 2014, El 

Titreten Gene Suçüstü!

Yerbilimci Prof. Dr. Ali Polat

1963 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına köy il-
kokulunda başladı, daha sonra, akrabalarının desteği ile okudu. Önce Fırat 
Üniversitesi’nde, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geçerek jeoloji okudu. 
Okulunda çok sevdiği ve etkilendiği, hocaların hocası olarak bilinen Prof. Dr. İhsan 
Kent’in de teşvikiyle, 1988’de mezun olarak İngilizce öğrenmek için İngiltere’ye git-
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ti. 1990’da ABD Houston Üniversitesi’nde mastır, 1994’te Kanada Saskatchewan 
Üniversitesi’nde doktora yaptı. Doktorasını bitirmeden önce, Almanya’nın dün-
yaca ünlü Max-Planck Enstitüsü’nde Prof. Dr. W. Hofmann’ın yanında çalışmak 
için Alman Devleti’nin verdiği Alexander von Humboldt araştırmacı bursuna baş-
vurdu ve 1998’de kazandığı bu bursla, Grönland’daki 3,7-3,8 milyar yıl yaşlı ka-
yaçların jeolojik evrimini çalışarak görevi 2001 yılında bitirip, Kanada’da Windsor 
Üniversitesi’nde açılan bir öğretim üyeliği görevine profesör olarak atandı. 

“Kanada’yı neden tercih ettiniz?” sorusunu ise, değerli bilim insanı hocamız, 
şöyle cevaplıyor: “Kanada’yı tercih etmemin üç ana sebebi oldu: Birincisi; Kanada, 
yerbilimlerinde çok önemli bir yere sahip, dünyaya açılmak daha kolay olacaktı. 
İkinci olarak, Türkiye’de yeterince araştırma olanağı bulamayacaktım. Üçüncüsü 
ise, çocuklarımın da daha iyi bir geleceğe sahip olacağını düşündüm.

Kanada’da yürüttüğüm çalışmaları, Türkiye’de yapabilmem çok zor olurdu. 
Maalesef, Türkiye’nin bilim konusunda ciddi bir politikası ve hedefi yok. Bilim kül-
türü ve bilim ahlakı olmadan, akılcı ve sorgulayıcı eğitim sistemi yaygınlaşmadan 
bilim üretmek imkânsız. Ülkemizde elbette çok iyi bilim insanlarımız var ama sayı-
ları, ülke nüfusuna göre son derece düşük.” 

Prof. Dr. Ali Polat’a, 2010’da, Çin’in Wuhan Yerbilimleri Üniversitesi’nden, 
birlikte proje çalışmaları önerisi gelince, o da dört yıl süreyle yaz aylarında Çin’de 
jeolojik çalışmalar yaptı. Kendisine, bu başarılı çalışmaları nedeniyle, Almanya’daki 
hocası Prof. W. Hofmann’ın tavsiyesi üzerine Wuhan Yerbilimleri Üniversitesi’nde 
Kürsü Profesörlüğü önerildi. Bu öneriyi kabul etmedi ama Çin Millî Eğitim 
Bakanlığı onu, Çin’de yaptığı bilimsel çalışmalarının karşılığı olarak, Çin’in bütün 
bilim dallarını kapsayan, büyük “Chang Jiang” ödülüne layık gördü.*

Kaynak: 
*11 Şubat 2015 tarihli HÜRRİYET gazetesi/Nuran Çakmakçı/Esra Ülkar

Doç. Dr. Utkan Demirci ve Ekibi Sayesinde,

Dünyada Hastalıkların Teşhisi Kolaylaşıyor

Tıp alanındaki gelişmelerin hayatımıza getirdiği yeniliklerden biri de tıbbi öl-
çümlerin, hatta testlerin bir kısmının, kendimizin yapabileceği kadar basitleşme-
si. Evde yapılabilen gebelik testi ve şeker ölçümü, bunun akla gelen ilk örnekleri. 
Analizlerin hızlı yapılması ve maliyetlerinin düşmesi, büyük cihazların götürülme-
sinin mümkün olmadığı ülkelerde de bu testlerin güvenilir bir şekilde yapılmasını 
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sağlıyor. Bu sayede, maddi imkândan yoksun, gelişmemiş ülkelerde pek çok hastalı-
ğın teşhisi mümkün oluyor. 

Bir yandan hâlihazırda hızlı yapılan testlerin daha basit ve daha düşük maliyetli 
yapılmasına yönelik çalışmalar sürerken diğer yandan farklı hastalıkların da bu şe-
kilde teşhis edilmesi üzerinde araştırmalar devam ediyor. Bütün bu bilimsel araştır-
malar sayesinde az bir idrar veya kan örneğiyle bile, farklı hastalıkların teşhis edile-
bileceği testler geliştiriliyor. 

Bu çalışmalardan biri de Stanford Üniversitesi’nde 
çalışan Doç. Dr.Utkan Demirci ve ekibi tarafından 

yapılıyor. 

Doç. Dr. Utkan Demirci Kimdir?

1995 yılında Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde okumaya hak kaza-
nan Doç. Dr. Utkan Demirci, aynı yıl, Millî Eğitim Bakanlığı burslusu olarak, eğiti-
mine Michigan Üniversitesi’nde devam etti. 1999’da yüksek başarı derecesi ile elekt-
rik mühendisi olarak mezun oldu. Stanford Üniversitesi’nden elektrik yüksek mü-
hendisliği ve yönetim bilimi ve mühendisliği alanlarında iki yüksek lisans ile elektrik 
mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. 

Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. 
Demirci, Harvard Medical School’da ve Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarına de-
vam ediyor. Tıbbi uygulamalarda kolaylık ve yenilik getirecek nano ve mikro tek-
nolojiler üzerine araştırmalarını sürdüren Dr. Demirci’nin çalışma konuları ara-
sında tüp bebek, HIV, doku mühendisliği, kanser, kök hücre gibi konular var. 

Çalışmalarıyla uluslarası pek çok başarı kazanan Dr. Demirci’nin aldığı ödül-
ler arasında; National Science Foundation Kariyer Ödülü (2012), IEEE EMBS 
Kariyer Erken Başarı Ödülü (2012), Junior Chamber International Ödülü (2009), 
Dünyanın En Başarılı 10 Genç İnsanı Ödülü (2009), Harvard Tıp Fakültesi Genç 
Araştırmacı Ödülü (2008), Coulter Foundation Biyoteknoloji Araştırmacı Ödülü 
(2007), TÜBİTAK ve TÜSİAD Nano Biyoteknoloji Ödülü (2007), MIT Teknoloji 
Dergisi 35 Yaş Altı Yenilikçi Ödülü sayılabilir.* 

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 2015
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Yürüyüş Terapisinin Yerli Robotu

RoboGait: İnsanoğlu için yürüme ve koşma becerisi, diğer tüm motor beceriler 
gibi en temel becerilerden. Herhangi bir kaza sonucunda yürüme işlevini kısmen ya 
da tamamen yitirenler ya da doğuştan bu işleve sahip olmayanlar içinse, bu alanda 
geliştirilen yeni teknoloji ve tedavi yöntemlerinin önemi çok büyük. Bu kapsamda 
uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de lokomotor tedavi. Bu yöntemde, hasta-
ların karmaşık yürüyüş biçimleri, sürekli tekrarlanan, standart bir yürüme mode-
line sokuluyor. Tekrarlanan bu yürüme hareketi, beyin ve omuriliğin çalışmasına 
yardımcı oluyor ve motor öğrenmeyi destekleyici bir tedavi gerçekleşiyor.

Lokomotor tedavi yöntemi yoluyla hastaların tedavisine yardımcı olan robot des-
tekli sistemler, 2000’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış. Bu sistemin ilk 
üreticisi de bir İsviçre firması olmuş. Ancak robotik rehabilitasyon sistemi olarak da 
bilinen bu sistem pahalı olduğu için, Türkiye’de, bundan beş yıl öncesine kadar, çok 
az sayıda sağlık kuruluşunda bulunuyordu. 

Ta ki 2010 yılında fizikçi Murat Topcu, fizyoterapist Birol Topcu, makine mühen-
disleri Akay Öztürk ve Can Mehmet Ali Çifçi, böyle bir sistemin, RoboGait adlı yerli 
üretimini geliştirmek üzere bir araya gelene kadar. Bu birliktelikle BAMA Teknoloji 
adlı şirketin kuruluş temelleri atılmış oldu. RoboGait de şirketin kuruluş amacını 
oluşturuyordu. 2010 yılında KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteğiyle kurulan şirket, 
bir yıl sonra, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 
1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurdu. Bu program kap-
samında yürüttüğü RoboGait projesi 2012’de sonlandığında, şirketin elinde, satışa 
hazır bir ürün vardı. RoboGait, günümüzde devlet hastaneleri ve özel rehabilitas-
yon merkezleri dâhil olmak üzere toplam 25 hastanede kullanılıyor. Şirketin bu yıl 
yaptığı anlaşmalarla, yıl sonuna kadar bu sayı 40’a ulaşacak. Şirketin Ar-Ge faali-
yetleri, ODTÜ Teknokent’te, üretim çalışmaları ise Ankara Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tesisinde yürütülüyor. 

RoboGait, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanı-
lan robot destekli bir yürüyüş rehabilitasyon sistemi olarak tanımlanıyor. Bu sistem-
de, yürüme zorluğu çeken hastaların, bir askı yardımıyla yürüyüş bandı üzerinde, 
doğal yürüyüş biçimine uyarak yürümesi sağlanıyor. Öncelikle hastalar, vücutları-
na geçirdikleri taşıyıcı giysi yoluyla cihazın içine alınıyor. Bu sırada vücut ağırlığı, 
vinç yardımıyla tamamen sisteme aktarılıyor. Ardından, hastanın cihazda doğru şe-
kilde durabilmesi için gerekli bağlantılar yapılıyor ve hasta, yürüyüşe hazır duruşa 
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geçiyor. Hastanın durumuna göre askı sistemi kısmen ya da tamamen hastanın ağır-
lığını taşıyacak şekilde ayarlanıyor ve hastanın bant üzerinde yürümesi sağlanıyor. 
Yürüyüşe başlanmasıyla birlikte hastanın karşısında yer alan ekranda, görsel moti-
vasyon sistemi çalışmaya başlıyor. Bir bilgisayar oyunu şeklindeki bu motivasyon 
sisteminde hasta, oyundaki avatarı yöneterek, örneğin; oyunun kuralı gereği belli 
yerlerden para toplayarak, tedaviye aktif olarak katılıyor. Ağırlığı yaklaşık 1 ton olan 
makine, boyu en fazla 2 metre ve ağırlığı en fazla 140 kg olan hastalar için de kulla-
nılabiliyor. Ayrıca yürüyüş hızı ve oyunun zorluk derecesi seçilebiliyor. Elbette has-
taların yürüme yeteneği kazanması, uzun bir fizik tedavi süreci gerektiriyor. Ancak 
RoboGait, süreklilik gerektiren ve yorucu olan fizik tedavi sürecinde hem hastalara 
hem de fizyoterapistlere büyük kolaylık sağlıyor. Robot yardımıyla yapılan bu çalış-
maların, robotsuz olarak yapılan çalışmalardan daha hızlı sonuç verdiği belirtiliyor. 
Sistem, tedavinin her aşamasında uzman doktorların gözetiminde ve fizyoterapist-
lerin yardımıyla kullanılıyor. 

Yazıya katkılarından dolayı, BAMA Teknoloji’de kalite uzmanı olarak görev yap-
makta olan Duygu Batık’a teşekkür ederiz.*

Kaynak:
*Pınar Dündar TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2015 

Rüzgâr Enerjisinde Yerli Teknoloji İçin MİLRES Projesi

Küresel iklim değişikliğinin, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettirdiği gü-
nümüzde, alternatif enerji kaynakları da giderek önem kazanıyor. Bu alternatif kay-
nakların en önemlilerinden biri, rüzgâr enerjisidir. Son yıllarda tüm dünyada rüz-
gâr enerjisi kullanımına yönelik kurulu kapasitede kayda değer bir artış gözlemlen-
di. Buna ülkemiz de dâhil. Ancak ülkemizde, sadece kurulu kapasitenin artırılması 
değil, aynı zamanda rüzgâr enerjisi kullanımına yönelik yerli teknolojilerin gelişti-
rilmesi de önem taşıyor. 

Geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan TÜBİTAK destekli büyük bir kamu Ar-Ge 
projesi olan MİLRES’te yapılmak istenen de bu. Rüzgâr enerjisi, başlıca alternatif 
enerji kaynaklarından biri olarak tüm dünyada yaygın olarak benimsenmiş durum-
da. Küresel Rüzgâr Enerjisi Kurumu (GWEC) 2013 sonu verileri, dünyada 90’dan 
fazla ülkede, toplamda 318 GW güce sahip ticari rüzgâr enerjisi tesisi bulunduğunu 
ve bunların, küresel elektrik üretiminin yaklaşık %3’ünü karşıladığını gösteriyordu. 
2014 yılı, 51 GW gücünde yeni kapasite kurulumu ve toplamda erişilen 370 GW’lık 
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kapasiteyle rüzgâr endüstrisi açısından parlak bir yıl oldu. Türkiye de 2014 yılın-
da yeni kurulan kapasite sıralamasında ilk onda yer aldı. Dünya çapında gi-
derek artan sayıda pazarda, elektrik şebekelerine yeni kapasite eklenmesi söz konusu 
olduğunda, rüzgâr enerjisinin, en düşük maliyetli seçenek olduğu ve fiyatların düş-
meye devam ettiği de yine GWEC raporlarında yer alıyor. Ülkemiz, zengin rüzgâr 
enerjisi kaynaklarına sahip. Özellikle Çanakkale-İzmir, Balıkesir ve Hatay havzala-
rı, potansiyel bakımından öne çıkıyor. AB ülkeleri arasında İrlanda ve İngiltere’den 
sonra rüzgâr potansiyeli açısından üçüncü sıradayız. Son yıllarda rüzgâr enerjisi 
kullanım kapasitemizde kayda değer artışlar olmuşsa da henüz sahip olduğumuz po-
tansiyelin, ancak küçük bir kısmını değerlendiriyoruz. 

MİLRES’le, yerli teknoloji alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, fosil yakıt-
ların hem tükenebilir olmasından hem de çevreye zarar vermesinden dolayı küresel 
ölçekte yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Ancak enerji, uluslararası platformda önemli 
bir stratejik unsur olduğu için, sadece alternatif enerji üretiminin yaygınlaşması de-
ğil, ülkelerin kendi yerli teknolojilerini geliştirmesi de önem taşıyor. “Millî Rüzgâr 
Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Üretilmesi” (MİLRES) projesi, hem ül-
kemizdeki rüzgâr potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine katkıda bu-
lunmak hem de rüzgâr teknolojileri konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmak ama-
cıyla, 2011 yılında başlatıldı.

Ülkemizdeki rüzgâr enerji santrallerinin tamamı, dışa bağımlı olarak kurulan 
(1 MW başına ortalama 1 milyon dolar maliyetle) teknolojiler ve sistemler içeri-
yor. Yerli lisanslı parça ve türbin üretimi başlamışsa da bunlar, Avrupa’da hız-
la gelişen teknolojinin gerisinde kalıyor. Ülkemizde üretilenler, genellikle dünya-
da terk edilmeye başlamış olan küçük kapasiteli sistemler. Ülkemizde rüzgâr ener-
jisi üretimi için 2023 hedefinin 20 GW olduğu göz önüne alındığında, büyük ka-
pasiteli yerli teknolojiler geliştirilmesi gündeme geliyor. MİLRES projesinde 
500 kW ve 2,5 MW güçlerinde endüstriyel ölçekte elektrik üretimi yapan 
rüzgâr türbinlerinin, tamamen özgün ve yerli teknoloji ile geliştirilmesi 
ve prototiplerinin üretilmesi hedefeniyor. Cumhuriyet Tarihinin En Büyük 
Bütçeli Sivil Ar-Ge Projesi TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 
Projeleri Destekleme Programı (KAMAG 1007) tarafından desteklenen ve başladı-
ğı tarih itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli sivil Ar-Ge projesi olan 
MİLRES, geçtiğimiz ay yapılan bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Müşteri ku-
rumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olan projenin farklı kısımları, farklı 
yetkinliklere sahip farklı araştırma kurumları tarafından gerçekleştiriliyor. Sabancı 
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Üniversitesi, hem projenin bütün olarak yürütülmesinden hem de mekanik sistem-
lerin geliştirilmesinden sorumlu. Diğer paydaşlardan TUSAŞ/TAİ, türbin kanat-
larının, İstanbul Ulaşım AŞ kontrol sistemlerinin ve elektronik sistemle-
rin, TÜBİTAK MAM jeneratör ve elektrik sistemlerinin, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ise, rüzgâr analizi ve yapı sistemlerinin geliştirilmesinden 
sorumlu. Projenin 500 kW’lık türbin sisteminin geliştirildiği birinci aşamasında, 
dokuz üniversite ve kurumdan, yirmisi Sabancı Üniversitesi’nden olmak üzere top-
lam doksan sekiz araştırmacı, ayrıca on üçü Sabancı Üniversitesi’nden top-
lam yirmi üç lisansüstü öğrenci görev alıyor. 500 kW’lık sistemin tüm bile-
şenlerinin üretimi, montajı ve yer testleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de 
Terkos Gölü kıyısındaki İSKİ tesislerinin arazisinde oluşturulacak olan pilot tesis 
alanında, 500 kW gücündeki prototipin kurulumuna başlanacak. 500 kW’lık proto-
tip türbin tesisteki pompa istasyonunu besleyecek. 

MİLRES projesinin ikinci aşamasındaysa yine tamamen özgün ve yerli tekno-
lojiyle 2,5 MW gücünde rüzgâr türbinlerinin geliştirilip prototiplerinin üretilme-
si hedefeniyor. Projenin uzun vadeli temel amacı, ülkemize ait dünya standartla-
rında rekabetçi bir rüzgâr enerjisi sanayisinin kurulması için altyapı oluşturmak. 
Bu yolla, Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nin belirlediği uzun vadeli hedefimiz olan 40 
GW’lık üretim kapasitesinin kurulumu sırasında yurt dışına çıkması beklenen 40 
milyar dolar civarındaki kaynağın %25’inin yerli türbin teknolojilerine harcanması, 
Türkiye’de rüzgâr türbini alt sistemlerinin üretim ve test altyapısının geliştirilme-
si, Türkiye’de rüzgâr enerjisi alanında istihdam yaratılması, bu alanda iş gücü ye-
tiştirilmesiyle yerli üretimin canlandırılması ve benzer pazarlara ihracat potansiyeli 
oluşturulması, rüzgâr santralleri için kule, kanat, jeneratör ve ilgili güç elektroniği 
sistemleri geliştirilmesi gibi pek çok yan fayda sağlanması hedefleniyor.*

Kaynak:
*İlay Çelik TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2015, MİLRES projesi

Karı koca iki değerli (Prof.) bilim insanımızın çalışmaları:

Diyabetle Mücadelede Önemli Adım
Biyo-Yapay Pankreasta Kullanılabilecek                                   

Seçici Geçirgen Zar

İnsülin salgılanmasını düzenleyerek, kandaki glikoz seviyesini kontrol eden pank-
reasın, görevini tam olarak yerine getirememesi sonucunda diyabet hastalığı ortaya 
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çıkar. Doğuştan olabileceği gibi yaş ve kilo nedeniyle de görülebilen bu hastalığın, 
farklı tipleri var. İnsüline bağlı diyabet olarak bilinen Tip 1 diyabet, bunlardan biri.

Pankreatik beta hücrelerin, bağışıklık sistemi tarafından yok edildiği bu hastalık-
ta, insülin üretilememesi nedeniyle kalpte, damar ve sinir sisteminde ciddi hasarlar 
oluşabilir. Bu durumda, vücuttaki kan şekeri ve insülin seviyeleri kontrol edilebilir-
se, hastanın, şikâyetlerinden kurtulması mümkün olabilir. 

Bu nedenle Tip 1 diyabet hastalarının, düzenli olarak kandaki şeker seviyesini 
kontrol etmesi ve dışarıdan insülin alması gerekiyor. Ancak sürekli insülin takviye-
si, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastaları, dışarıdan insülin alma zorunluluğun-
dan kurtarmak için, yeni yaklaşımlar geliştiriliyor. Pankreasın insülin düzenleme 
görevinin üstlenildiği bu yöntemlerden biri de biyo-yapay pankreas. Bu yöntem-
de, insülin üretebilecek pankreatik hücre kümeleri görev alıyor. 

Pankreas işlevi görecek bir cihazın içine yerleştirilen bu hücre kümelerinin, vü-
cutta yaşayabilmesi ve insülin üretmesinin yanı sıra, üretilen insülinin, vücut ta-
rafından kullanılabilmesi gerekiyor. Bu amaçla, pankreatik hücrelerin vücuda yer-
leştirilmesi esasına dayalı bu alanda, mikro ve makro enkapsülasyon (bir maddenin 
veya karışımın başka bir madde veya sistem içine hapsedilmesi) ile ilgili çalışmalar 
yapılıyor. Bu çalışmalardan biri de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü ve 
Polimer Araştırma Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Nihan Nugay ve Prof. 
Dr. Turgut Nugay’ın da aralarında olduğu bir grup araştırmacı tarafından ya-
pıldı. Akron Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. 
Mükerrem Çakmak ve Polimer Bilimi Bölümü’nden Prof. Dr. Joseph P. 
Kennedy ile ortak gerçekleştirilen bu çalışmada, grubun, daha önce pa-
tentini aldığı zarlara göre çok daha yüksek mekanik dayanıma ve seçicili-
ğe sahip yeni nesil bir zar geliştirildi. 

Hassas olarak kontrol edilebilen gözenekleri olan ve kolayca sterili-
ze edilebilen bu zar, insan vücuduyla uyum gösterdiği gibi oksijen ve su 
da geçirebiliyor. Patenti alınan bu yeni nesil zarın, seçici geçirgen yapısı, 
yüksek insülin geçirgenliğine izin verirken pankreatik hücreleri yok eden 
bağışıklık sistemindeki proteinlerin geçmesine izin vermiyor. Yüksek ıs-
lak dayanım sağlamış olması açısından da hayli önem taşıyan bu zarın 
klinik deneyleri, Clevand Clinic’te (ABD) devam ediyor. Uzun bir süreç so-
nunda tamamlanması planlanan deneylerin olumlu sonuçlar vermesi hâlinde, yeni 
nesil zarın tıp dünyasında kullanılması mümkün olacak. Bu sayede, çağımızın en 
yaygın hastalıklardan biri olan diyabetle mücadelede önemli bir adım atılmış olacak. 
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Prof. Dr. Nihan Nugay Kimdir? 

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan son-
ra (1981), ODTÜ Kimya Bölümü’nde yüksek lisans (1985) ve doktora (1992) eği-
timlerini aldı. Doktora sonrası araştırmalarını, Liege Üniversitesi (Belçika), Ecole 
National Superieure de Chimie de Mulhouse (Fransa), Ferrara Üniversitesi (İtalya) 
ve Boğaziçi Üniversitesi Polimer Araştırma Merkezi’nde gerçekleştiren Dr. Nugay, 
1997’de yardımcı doçent olarak katıldığı Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde, 
2003’ten bu yana profesör olarak görev yapıyor. Araştırmalarını polimerik malze-
meler, polimerik nanokompozitler alanlarında yoğunlaştırmış olan Dr. Nugay, bir 
süre, Akron Üniversitesi’nde araştırma amaçlı misafir öğretim üyesi olarak görev 
yaptı. Dr. Nugay, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birçok yayın ve pa-
tentin de sahibi. 

Prof. Dr. Turgut Nugay Kimdir?

Lisans (1981), yüksek lisans (1983) ve doktora (1991) eğitimlerini ODTÜ Kimya 
Bölümü’nde tamamladıktan sonra, doktora sonrası araştırmalarını Belçika’daki Liege 
Üniversitesi’nde, Fransa’daki Ecole National Superieure de Chimie de Mulhouse’ta 
ve İtalya’daki Ferrara Üniversitesi’nde yaptı. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Kimya Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlayan ve 2002 yılından bu 
yana görevini profesör olarak devam ettiren Dr. Nugay, polimer kimyası alanında, 
özellikle kontrollü polimerizasyon ve polimerizasyon başlatıcıları üzerinde araştır-
malar yapıyor. Bir süre Ecole Nationale Superior de Chemie de Montpellier’de ve 
Akron Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak da görev yapan Dr. Nugay’ın 
birçok patenti ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri var.*

Kaynak:
*Dr. Zeynep Bilgici, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos

Şayet derinlemesine, detaylı bir araştırma yapılmış olsaydı, inanın bu lis-
te daha çok uzayıp giderdi. Günümüzde 180’i aşkın üniversitemiz ve bu bi-
lim yuvalarında daha nice değerli öğretim görevlilerimiz ve bilim insanları-
mız var. 

Bu konuda ülkemizin, bölgesinde hatırı sayılır bir düzeyde olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Ama yukarıda bahsettiğimiz bilim insanlarımızın 
ortak bir özelliğini de burada vurgulamadan geçemeyeceğim. Sizin de dik-



İlhan Küçükbiçmen602

katinizden kaçmadığını umuyorum. Evet, bu ortak özellik; hemen hemen 
tamamına yakın bilim insanımız, Türkiye’de yaptıkları lisans ve lisansüs-
tü eğitimlerinden sonraki, kendilerini doçent ve profesörlüğe götürecek eği-
timlerini ve bilimsel çalışmalarını, genellikle ya ABD ya da Avrupa üniver-
sitelerinde yapmışlardır. 

Bir bölümü ise, yüksek kazanç ve bilimsel araştırma olanaklarının üst dü-
zeyde olması nedeniyle, çalışmalarını hâlâ bulundukları ülkelerde sürdür-
mektedirler. Umarım yakın gelecekte, ülkemizin bu konulardaki cazibesi ar-
tar da beyin göçünü hem önler hem de belki tersine bile çevirir. 

Neden olmasın?
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25. BÖLÜM
GELECEK UMUDUMUZ 

GENÇLERİMİZ

M. Kemal ATATÜRK, bu ülkeyi gençlere emanet etmişti. Onun açtığı 
çağdaş gelişmişlik hedefi yolunda, bu kutlu yürüyüş, hiç hız kes-

medi. Başarının, çok çalışmaktan, bilgiden, yenilikten ve kaliteli üretimden 
geçtiğinin bilincinde olan aileler, varını yoğunu, evlatlarının bu hedefe ulaş-
ması için harcadılar ve harcamaya da devam ediyorlar.

Şimdi sizlere, ülkemizin dünya arenasında çıktığı bu zorlu yarışta, bizleri 
gururlandıran, göğsümüzü kabartan gençlerimizin, günümüzde gösterdik-
leri başarılardan bazı örnekler sunacağım:

TÜBİTAK’ta Dereceye Giremeyen Küçük Kızımızın 
Dünya Birinciliği!

Daha önce TÜBİTAK’ın yarışmasına da gönderdiği projenin, burada dereceye 
giremediği öğrenildi. İlayda Şamilgil, Polonya’da bu yıl 22’ncisi düzenlenen ya-
rışmaya, üzerinde bir yıldır çalıştığı “Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen 
Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem” adlı projesi ile katıldı. Şamilgil, fizik alanında 
dünyanın en prestijli fizik proje yarışması olarak kabul edilen yarışmanın, dünyaca 
ünlü akademisyenlerden oluşan jürisinden, 70’e yakın ülkeden 5 bin fizik projesini 
geçerek, tam puan alarak dünya birincisi oldu.

Buluş Ne İşe Yarayacak?

Şamilgil: “Bu projede, suyun manyetik özelliğinden yararlandım. Suyun içine 
bir mıknatıs yerleştirdiğinizde, suyun üzerinde gözle görülemeyecek deformasyon-
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lar oluşur. ‘Ne kadar deformasyon varsa o kadar su olur.’ tezinden yola çıkarak yap-
tığım deneylerde sonuca ulaştım.” dedi. Buluşunun, tarım ve gıda endüstrisinde ra-
hatlıkla kullanılabileceğini düşünen Şamilgil, buluşu sayesinde, günlük hayatta tü-
kettiğimiz süt, meyve suyu ve benzeri sıvıların içindeki su miktarının kolayca tespit 
edilerek, kalite-fiyat dengesinin kurulmasına yardımcı olacağını söylüyor.*

Kaynak:
*12 Nisan 2009 tarihli HÜRRİYET gazetesi

Aşağıdaki, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılan ve madalyalar alan 
tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum.

Uluslararası Bilim Olimpiyatı Başarılarımız

TÜBİTAK tarafından yapılan sınavlar ve olimpiyat kampları sonucunda, olim-
piyat takımına seçilerek ülkemizi temsilen, uluslararası olimpiyatlara gönderilen öğ-
rencilerimiz altın, gümüş ve bronz madalyalarla döndüler. 

28 Nisan-4 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kragujevac/Sırbistan’da düzenle-
nen 26. Balkan Matematik Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Melih Üçer, 
Süreyya Emre Kurt, Ufuk Kanat, Fehmi Emre Kadan, Umut Varolgüneş ve Vefa 
Göksel gönderildi. Olimpiyat sonunda Süreyya Emre Kurt ve Fehmi Emre 
Kadan altın; Melih Üçer, Ufuk Kanat, Umut Varolgüneş ve Vefa Göksel, 
gümüş madalya kazandı. 

25-30 Haziran 2009 tarihleri arasında Saraybosna/Bosna-Hersek’te düzen-
lenen 13. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Ufuk 
Kanat, Yunus Emre Demirci, Mehmet Efe Akengin, Ömer Burak Onar, Ahmed 
Furkan Özkalay ve Berfin Şimşek gönderildi. Olimpiyat sonunda Ufuk Kanat, 
Yunus Emre Demirci ve Mehmet Efe Akengin altın; Ömer Burak Onar ve 
Berfin Şimşek gümüş; Ahmed Furkan Özkalay bronz madalya kazandı.

12-19 Temmuz 2009 tarihleri arasında Tsukuba/Japonya’da düzenlenen 20. 
Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Enes Karabacak, 
Alime Gökçe Kocaarslan, Osman Aykan Kargın ve Şükrü Söğüt gönderil-
di. Tüm öğrencilerimiz bronz madalya kazandı. 

11-19 Temmuz 2009 tarihleri arasında Yucatan/Meksika’da düzenlenen 40. 
Uluslararası Fizik Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Ahmet Barış Özgüler, 
Yasin Kaya, Kübra Işık, Ahmet Can Musabeyoğlu ve Naime Göksel Karaçaylı gön-
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derildi. Olimpiyat sonunda Ahmet Can Musabeyoğlu, altın; Yasin Kaya ve 
Naime Göksel Karaçaylı, gümüş; Kübra Işık, bronz madalya; Ahmet Barış 
Özgüler, mansiyon ödülü kazandı. 

18-27 Temmuz 2009 tarihleri arasında Cambridge/İngiltere’de düzenlenen 
41. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Abdurrahman 
Türksoy, Melih Bacı, Hüseyin Ergüven ve Barışcan Çimen gönderildi. Olimpiyat 
sonunda Abdurrahman Türksoy ve Hüseyin Ergüven gümüş; Melih Bacı, 
bronz madalya kazandı. 

10-22 Temmuz 2009 tarihleri arasında Bremen/Almanya’da düzenlenen 
50. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Melih Üçer, 
Süreyya Emre Kurt, Ufuk Kanat, Fehmi Emre Kadan, Umut Varolgüneş ve Vefa 
Göksel gönderildi. Olimpiyat sonunda Umut Varolgüneş ve Süreyya Emre 
Kurt, altın; Melih Üçer, Ufuk Kanat, Fehmi Emre Kadan ve Vefa Göksel, 
gümüş madalya kazandı. 

08-15 Ağustos 2009 tarihleri arasında Plovdiv/Bulgaristan’da düzenlenen 
21. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’na, ülkemiz adına bu yıl Ahmet Kerim 
Şenol, Barış Kaya, Emre Süneçli ve Osman Aka gönderildi. Olimpiyat sonun-
da Barış Kaya gümüş; Ahmet Kerim Şenol, Emre Süneçli ve Osman Aka, 
bronz madalya kazandı.*

Kaynak:
*Duran Akca, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Eylül 2009

Bazen, bir konuyu sizlere aktarırken inanın mutluluktan nefes almakta 
güçlük çekiyorum. Göğsüm kabarıyor, gençlerimizle iftihar ediyorum. 

Etmeyeyim mi! Gerilerde o kadar akıl almaz, o kadar üzüntü verici konu-
lara değindim ki… Şimdi mutluyum işte… Çocuklar gibi seviniyorum. 

Nedeni: 

Genç Bilim İnsanlarımız Türkiye’ye Ödüllerle Döndü

Geleneksel hâle gelen Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı 
(ISEF), bu yıl 9-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde-
ki San Jose kentinde düzenlendi. 

Dünyanın dört bir yanından gelen projelerin yarıştığı fuarda, Türkiye’yi tem-
sil eden üç genç bilim insanı, ödül aldı. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası 
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Araştırma Projeleri Yarışması’nda derece alarak yarışmaya katılan Ankara Fen 
Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Bilge Zeren Aksu, “Oksijen Plazmasının 
Biyolojik Sistemler Üzerindeki Etkileri” başlıklı projesi ile mühendislik kategori-
si biyomühendislik alt kategorisinde, Plazma Bilimi Koalisyonu (CPS) ve Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından iki ayrı birincilik ödülüne layık gö-
rüldü. Projesi kapsamında günümüzde uygulanan tedavilerden farklı olarak cilt 
kanserini, sağlıklı hücrelere zarar vermeden daha hızlı yok eden bir plazma bulan 
Aksu, bu başarısıyla para ödülünün yanı sıra, tüm masrafları CERN tarafından 
karşılanmak üzere CERN’e bir geziye hak kazandı.

On beş yaşındaki İzmir Özel Fatih Fen Lisesi öğrencisi İdil Özdamar, 
“Yeni Nesil Güneş Pilleri İçin Üç Bölümden Oluşan Yarıiletken Nanokristallerin 
Sentezi” adlı projesiyle, mühendislik kategorisi termodinamik ve güneş enerjisi alt 
kategorisinde üçüncülük elde etti. Çevre dostu, düşük toksik etkili ve yüksek verimli 
güneş pilleri elde etmek için yarı-iletken nanokristaller sentezleyen, bu maddelerin 
elektriksel özellikleri ve test sonuçlarını inceleyen Özdamar, güneş pillerinde kulla-
nılacak en uygun materyalin, CuInSe2 olduğunu belirledi, bu maddenin, yeni nesil 
güneş pillerinde umut vadettiğini kanıtladı. 

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nda 
derece alarak, Türkiye’yi ISEF’te temsil eden, 17 yaşındaki Ankara Fen Lisesi 
öğrencisi Bayram Safa Çiçek de “Barizantrik Koordinatlar ve Uygulamaları” 
başlıklı projesi ile yarışmadaki en önemli ödüllerden biri olan Büyük Ödül yarış-
masında dördüncü oldu. Çiçek, cebirsel yollardan çözümü uzun ve zor olan sorula-
rın, barizantrik koordinatlarla kolay yollardan çözülebileceği gerçeğinden hareketle 
gerçekleştirdiği çalışma ile barizantrik koordinatlar yardımıyla bilinen kuramların 
yeni ve kolay ispatlarını yaptı ve üçgen geometrisinde bilinmeyen yeni özellikler elde 
etti.*

Kaynak:
*TÜBİTAK, Bilim ve Teknik, Temmuz 2010

Bu Olimpiyatlarda Çok Madalyamız Var

Olimpiyatlar dendiğinde aklımıza, dünyanın en büyük spor organizasyonu gelir. 
Her ne kadar spor olimpiyatları kadar ses getirmese de uzun yıllardır devam eden 
bilim olimpiyatları, pek çok başarılı öğrencinin, ülkelerine, farklı bilim alanlarında 
madalyalar götürmesine vesile oluyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Bu ay, Bilkent 
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Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azer Kerimov ile yap-
tığımız söyleşide, özellikle son yıllarda, ülkemizin 100 ülke arasında 7. sırada yer al-
dığı matematik olimpiyatlarının tarihi, katılma koşulları ve bu olimpiyatların başa-
rılı gençleri hakkında bilgi aldık.

Prof. Dr. Azer Kerimov, uzun zamandır, Uluslararası Matematik 
Olimpiyatlarında (IMO) ülkemizi temsil edecek gençleri hazırlayan ekipte yer alı-
yor. Prof. Kerimov ile sohbetimize, Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nın tarih-
çesini sorarak başlıyoruz. İlk kez 1959 yılında Romanya’nın Braşov kentinde ya-
pılan Uluslararası Matematik Olimpiyatı’na, Almanya Demokratik Cumhuriyeti, 
Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin katıldığını öğreniyoruz. İlerleyen yıllarda katılımcı ülke 
sayısı artmış, ama Uluslararası Matematik Olimpiyatlarının, şimdiki şeklini al-
ması, 1993 yılında 73 ülkenin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası 
Matematik Olimpiyatı’yla olmuş. Geçen yıl Arjantin’in Mar del Plata kentinde 
yapılan Matematik Olimpiyatı’na katılan ülke sayısı 100’e ulaşmış. Diğer bilim 
olimpiyatlarına katılan ülke sayısının 60 civarında olduğu göz önüne alındığında, 
Uluslararası Matematik Olimpiyatlarının, küresel bir yarışma olduğunu söylemek, 
sanırız yanlış olmaz.*

Kaynak:
*Özlem Ak İkinci, Bilim ve Teknik dergisi, Haziran 2013, Bu Olimpiyatlarda 

Çok Madalyamız Var

16 Yaşındaki Türk Öğrenciden Biyoplastik Projesi 

Scientific American dergisi tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenen Science in 
Action Award adlı organizasyon çerçevesindeki yarışmayı bu yıl, “Geleneksel 
Petrol Kaynaklı Plastiklerin Yerine Biyoplastiklerin Üretiminde Muz Kabuğunun 
Kullanılması” projesi ile İstanbul Koç Lisesi öğrencisi, 16 yaşındaki Elif 
Bilgin kazandı. 

Elif Bilgin tarafından geliştirilen projeye göre, evlerimizde daima çöpe atılan muz 
kabuklarını, elektrik kabloları için yalıtım malzemesi olarak kullanmak mümkün. 
Bilgin, bu projenin, petrol türevleri kullanılarak üretilen plastikler nedeniyle olu-
şan çevreye zararlı maddelerin miktarını azaltmaya yardımcı olabileceğini, aynı za-
manda doğa dostu ve düşük maliyetli bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu araştırma-
da, muz kabuğundaki nişasta ve selüloz kullanılarak biyoplastik malzeme üretiliyor. 
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Elif Bilgin, 50.000 dolarlık ödüle ek olarak, Google’ın Kaliforniya’daki merkezin-
de eylül ayında düzenlenmesi planlanan Google Bilim Fuarı’nda, 15-16 yaş katego-
risinde yarışmak üzere davet edildi.*

Kaynak:
*Tuba Sarıgül, Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2013, 16 Yaşındaki Türk 

Öğrenciden Biyoplastik Projesi

Şimdi, genç bir bilim insanı kızımızın, çok ilginç bir projesi gelecek 
önünüze…

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olup, Erasmus 
değişim programıyla İngiltere Cambridge Üniversitesi’ne giden ve yaptığı 
bilimsel çalışmalarla ülkemizin yüzünü ağartan bu genç kızımızla gurur 
duydum. 

İşte dünyanın, Türk insanından beklentisi ve görmek istenilen bilimsel 
gerçek bu ve tabii ki benzerleri…

 Selin’in Tek İşi Afrika Mirketi (Çöl Faresi)

Etolog (hayvan bilimci) Selin ERSOY, Afrika’nın güneyindeki Kalahari 
Çölü’nde, mirketlerinin peşinde koşan genç bir Türk bilim kadını. İngiltere 
Cambridge Üniversitesi’nde okurken dâhil olduğu proje için gittiği ve çalışmala-
rına başladığı bu uçsuz bucaksız çölde, toplam bir yıl kalacakmış. 

Mirketler üzerinde, davranış ekolojisi, etoloji, zihin ve davranışın evrimsel belir-
leyiciliği konularında bilimsel çalışmalar yapıyor. En yakın yerleşim birimine altı 
saat mesafedeki, bu çöl farelerinin yaşadığı Kuruman Nehri yatağındaki araştırma 
istasyonuna, kamyonetle taşıdığı tüm malzemeleri yerleştiriyor ve her gün (geceleri 
dondurucu soğuk, gündüzleri cehennem sıcağı), konakladığı çadırından çıkıp, 20 
km.lik alanı, radyo alıcısı ve anteniyle tarıyor.*

Kaynak:
*11 Şubat 2014 tarihli Hürriyet gazetesi

NASA’dan Türk Gençlerine Gurur Veren Ödül!

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanına dünya çapında pek çok 
proje ile katkı sağlayan Intel’in sponsorluğunda ABD’de gerçekleştirilen geleneksel 
Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (ISEF) çerçevesinde düzenlenen yarışma-
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lar sonuçlandı. Fuarda Türkiye’yi temsil eden projelerden ikisi, toplam dört ödüle 
layık görüldü.

Intel ISEF yarışması, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dalla-
rına ilgisini artırmak için düzenleniyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen 66. ISEF’te, 
bu sene 70’in üzerinde ülkeden 1700’ü aşkın öğrenci, toplam 4 milyon dolarlık ödül 
ve burs için yarıştı. Türkiye adına yarışan dokuz proje, TÜBİTAK Ortaöğretim 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndan seçilmişti. Türkiye’den katılan 
projelerden olan, radyasyondan koruma amacıyla geliştirilen kıyafet, American 
Chemical Society’den ikincilik ve NASA’dan üçüncülük ödülleri alırken kimya ala-
nında da ikincilik büyük ödülüne layık görüldü. Proje kapsamında geliştirilen yeni 
radyasyon önleyicinin, gelecekte başta tıbbi uygulamalar olmak üzere endüstri, ta-
rım ve askerî alanlarda da geniş bir kullanım alanına sahip olacağı öngörülüyor. 
“Altın Telde Direnç ve İletkenliğin Kuantize Özelliğinin Görüntülenmesi” projesi 
ise, fizik ve astronomi alanında üçüncülük büyük ödülüne layık görüldü.*

Kaynak:
*Özlem Kılıç Ekici, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Haziran 2015-07-26

Son olarak size, 1966 yılında mezun olduğum As. Hv. Lisesi’ne ait gu-
rur verici bir başarı öyküsünden bahsedeceğim. O yıllar okulumuz, İzmir-
Güzelyalı’daydı. Daha sonra, şimdiki yeri olan Bursa’ya nakledildi. 

9 Temmuz 2015 tarihli Hürriyet gazetesinde şöyle yazıyor:7

Radyasyona Millî Kalkan 

Bursa’daki Işıklar Askerî Hava Lisesi öğrencilerince, “Milli Kalkan: Sodyum 
Pentaborat Projesi” kapsamında geliştirilen radyasyondan korunmaya yönelik 
materyal, ABD’de düzenlenen Dünya Liseler Arası Proje Yarışması’nda, 
1700 proje arasından, kimya dalında ikinci seçildi. Proje, Amerikan Uzay ve 
Havacılık Dairesi (NASA) ve Amerikan Kimya Derneği Ödülü’ne layık görüldü. 
Hava Öğretmen Binbaşı Mustafa Şefik, iki yıldır yürüttükleri projenin, “Dünyanın 
sorunu olan ve etkisi giderek artan radyasyonun zararlı etkilerine karşı insanlığı 
korumak için ne yapabiliriz?” sorusuyla ortaya çıktığını söyledi.

Yüzde Yüz Koruma: Proje kapsamında, bir bor türevini kullanarak nötron tu-
tucu materyal geliştirdiklerini belirten Şefik, bunun, radyasyon testlerine tabi tu-
tulması neticesinde çıkan sonuçlara göre yüzde yüze yakın bir koruma sağlandığını 
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bildirdi. 
Kurşundan 10 kat hafif: Çalışmalara geçen yıl on ikinci sınıf öğrencisiyken başla-

dığını belirten Seyit Alp Herdem ise: “Bu materyalin, başta tıp olmak üzere endüst-
ri, havacılık ve uzay sanayi, nükleer gibi, radyasyonun var olduğu her türlü alanda 
radyasyondan korunmak için kullanabileceğimizi öngörüyoruz. Çünkü ürettiğimiz 
madde, günümüzde radyasyondan korunmak amacıyla kullanılan kurşundan 10 kat 
daha hafif, 136 kat daha ucuz, çevreye ve insan sağlığına zararsız.” dedi.*

Kaynak:
*Hürriyet gazetesi, 9 Temmuz 1915
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26. BÖLÜM
GÜNÜMÜZ DÜNYASI ALDI 

BAŞINI GİDİYOR 

Olağanüstü, sınır tanımaz teknoloji yarışı…

Dünyada, 20. yüzyılın ikinci yarısını ve içinde bulunduğumuz 21. yüz-
yılı kapsayan ve hâlâ yükselerek devam eden, âdeta devrim niteliğinde bir 
gelişme oldu. Bu, insanlık tarihinin tartışmasız en önemli çıkışlarındandı. 
İnternet ve bilgisayar yazılım programı Windows…

İşte, günümüz dünyasına yön veren ve neredeyse tüm ülkelerin, hükü-
metlerin, devlet birimlerinin, tüm sosyal yapıların, şirketlerin ve eğitimcile-
rin, velhasıl neredeyse bilgisayar kullanan herkesin olmazsa olmazı, vazge-
çilemezi olan Internet ve Windows’un yıldızı, ABD’li Bill Gates ve firması 
Microsoft: 

Eli tüm dünyanın cebinde olan bir dâhi… 

Microsoft’un Sahibi Bill Gates

Bill Gates, 1955 yılında ABD Seattle’da doğmuş, günümüzün en zengin ve 
ünlü iş adamıdır. Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şirketin hem 
başkanlığını ve hem de baş yazılım mimarlığını yapmaktadır. Forbes dergisine göre, 
2015 yılı itibarı ile dünyanın en zengin (79,2 milyar $) kişisidir.

Amerikalı girişimci Gates, iki kişilik şirketini (Microsoft), başta gelen bir yazı-
lım şirketine dönüştürdü. Gates, 20. yüzyılın son döneminde, en başarılı şirket pat-
ronlarından biri oldu. Gates, henüz on iki yaşındayken özel bir okulda ilk informatik 
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(bilişim) kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte, boş zamanlarını ço-
ğunlukla bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Yakınlarındaki bir şirketin, büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek 
için, iki arkadaş, kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekil-
de bilgisayar konusunda uzmanlaşan öğrenciler, 1972’de ilk şirketlerini (Traf-O-
Data) kurdular. Bu şirket, bir trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar ürete-
rek hemen 20.000 dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra, TRW adlı silah 
işletmesinde staj gördü. 

Gates ve Allen’ın, Altair için 1974’te geliştirdikleri yazılım dili BASIC sayesin-
de bilgisayar kullanıcıları, programlarını kendileri yazabiliyorlardı. MITS şirketi, 
genç araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın alarak, kendilerine, sistemi daha 
da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine, tahsilini bırakarak Allen ile 
birlikte, New Mexico’da Microsoft adlı şirketi kurdu.

Microsoft, kendini sebatla, mikrobilgisayarlar için yazılım geliştirmeye adayan 
ilk işletmelerden biridir. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, General Electric gibi 
şirketler, devamlı müşterileri arasında bulunmaktaydı. Gates, 1977’de, aletlerini 
BASIC ile donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve Commodore gibi PC (Personal 
Computer-Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı.

Ayrıca, FORTRAN,COBOL ve PASCAL gibi yazılım dillerini geliştirmek-
le, Microsoft’a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını 
sağladı. 

PC’ler için yazılması gereken işletim sistemi teklifinin, Gary Kildall tarafından 
reddedilmesinin ardından IBM, Gates’e yöneldi. Gates, Seattle Computer Products 
(SCP) şirketinden 50.000 USD karşılığında DOS işletim sistemini satın aldı ve 
SCP’de DOS yazılımcılarından biri olan Tim Paterson’ı, kadrosuna dâhil etti. DOS 
işletim sistemi, IBM’nin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilerek, MS-DOS adını 
aldı. MS-DOS (Microsoft Disc Operating System-Diskli İşletim Sistemi), 80’li yıl-
larda, dünya çapında satış rekorları kırdı (120 milyon nüsha). Gates, akıllıca bir ön-
görüyle, haklarını mahfuz tutarak, diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi.

Gates, işletim sistemine paralel olarak, uygulama yazılımları alanında da son de-
rece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan Çizelge Hesap Yazılımı’ndan 
(1982) sonra, 1983’te ilk kez fareyi (mouse) kullanan Word adlı metin işleme sis-
temini başlattı. Özellikle Word, Avrupa’da çok satılırken, ABD’de Lotus-1-2-3 ve 
Word Perfect adlı rakipleri karşısında ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi.

Microsoft’un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple şirketinin, kendilerine ver-
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dikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri, örnek oluşturacak nitelik-
teki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri (örneğin Word ve Exel) geliştirildi. 
Gates, şirketini, 1986’da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden, yalnız kendi 
payının (%45) borsa değeri 1 milyar doların üzerindeydi.

MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows’un geliştiril-
mesi çalışmalarına Gates, 1985 yılında başlamıştı. Windows’u piyasaya sürdükten 
(1987) üç yıl sonra, bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft, bu 
sistemi sürekli olarak daha ileri yazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Gates, özel-
likle Windows’u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. 
Microsoft, 1993’te tartışmasız piyasanın lideriydi (yıllık ciro: 36 milyar dolar; borsa 
değeri: 140 milyar doların üstünde).

İnternet: Microsoft’un tarayıcı ve internet servis sağlayıcı pazarına tam olarak 
girmesi, ticarete dayalı internetin sınırlarının gelişmesinde başlıca rolü oynamıştır. 
1998 yılında, Microsoft’un Windows 98 sürümü işletim sistemi, internet tarayıcı-
sı ile masaüstü kişisel bilgisayarlara iyi entegre oldu. Bu sayede, internet çok hızlı 
yayılmaya başladı. Microsoft’un başarısı o kadar yüksek oldu ki ABD mahkemeleri, 
rekabeti düzenlemek için, Microsoft’un faaliyetlerini ayırarak küçültme kararı aldı.

İnternetin, dünya üzerinde herhangi bir yerden her an kullanılabilmesi, gerek tü-
keticilerin gerekse işletmelerin ticari amaçla internet ortamına gelmesine neden ol-
muştur. İnternetin son 10 yıllık dönemdeki adaptasyonu o kadar hızlı olmuştur ki fi-
ziki ortamda yer alan hemen her şey, internet ortamına taşınmıştır. İnsanlar için ta-
nışma, sohbet etme, alışveriş yapma, müzik dinleme, film seyretme veya satın alma, 
bilgi arama vb. çok çeşitli amaçlar için, dünyanın her yerinde birçok ülkede, çok sa-
yıda işletme ve tüketici, internet ortamında boy göstermektedir.

Bütün bu hızlı gelişimine rağmen, internet ile ilgili gelişmelerin sonuna gelin-
diği anlaşılmamalıdır. İnternetin, verimli bir pazar ortamı olabilmesi için, önünde 
daha birçok engeller mevcuttur. Bağlantı hızlarının artırılması, internete yönelik 
güvenin oluşturulması, işletme ve tüketicilerin internet ortamına adaptasyonları 
vb. birçok alanda yapılması gereken birçok çalışma mevcuttur.*

Kaynak:
*Wikipedi

Aşağıda göreceğiniz gibi, 2009 yılında Nobel ödülünü almaya hak kaza-
nan bilim insanları, neredeyse devrim niteliğinde yeni buluşlara imza attılar.

Ne diyelim, darısı bizim bilim insanlarımızın başına…
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2009’un Nobel Bilim Yıldızları

Fizyoloji veya Tıp: “Kromozomların Uçlarındaki Gizem, Fizyoloji veya Tıp” 
alanındaki Nobel ödülü, bu yıl, biyolojideki çok önemli bir problemi çözen üç bilim 
insanına verildi. Dr. Elizabeth H. Blackburn, Dr. Carol W. Greider ve Dr. 
Jack W. Szostak, kromozomların telomerler ve telomeraz enzimleri tarafından na-
sıl korunduğunu keşfetti. Kromozom uçlarının, tekrarlanan hücre bölünmeleri sıra-
sında aşınmasının ve DNA’yı yeniden düzenleyen mekanizmalarla değişikliğe uğ-
ramasının nasıl önlenebildiği, uzun süre anlaşılamamıştı. Üç bilim insanı, çok ze-
kice tasarladıkları deneylerle, kromozomların uçlarının, evrimsel olarak korunmuş 
bir yapıya ve işleve sahip olduğunu gösterdi. Yaptıkları biyokimya analizleri, kromo-
zomların uçlarındaki telomer denen bu özel yapıları sentezlemekle görevli bir enzi-
min varlığını, “telomeraz”ı ortaya çıkardı. 

Fizik: 
Bilgi ve İletişim Teknolojisinde Devrim 
Bu yılın Nobel Fizik Ödülü, modern bilgi teknolojisine yaptıkları katkılardan do-

layı üç bilim insanına, Charles Kuen Kao, Willard Sterling Boyle ve George 
Elwood Smith’e verildi.

Ödülün yarısını alan Kao, neredeyse günümüzde tüm telefon ve veri iletişimin-
de kullanılan optik fiber teknolojisinin yolunu açtı; ödülün diğer yarısını paylaşan 
Boyle ve Smith ise, bugün fotoğrafçılığın hemen her alanında kullanılan, bir sayısal 
kamera algılayıcısı olan CCD’yi geliştirdi. 

Nobel ödülleri Stockholm’de açıklanır açıklanmaz, dünyanın büyük bir kısmına 
bu haber neredeyse anında ulaşıyor. Mesajlar, ışık hızına yakın bir hızla iletiliyor. 
Metinler, resimler ve videolar, optik fiberler içinde ve uzay boşluğunda taşınarak, 
anında alıcılara ulaşıyordu.

İletişim alanında kaydedilen bu çok hızlı gelişme, Charles Kao’nun, kırk yıl ka-
dar önce öngördüğü gibi, optik fiberlerin geliştirilmesine bağlıydı. Sadece birkaç yıl 
sonra Willard Boyle ve George Smith, fotoğraf dünyasında radikal değişiklik yara-
tan bir buluş yaptı. Görüntüleri elektronik olarak yakalayan algılayıcı sayesinde ar-
tık film kullanma şartı ortadan kalkıyordu. Elektronik bir göz olan CCD adlı algı-
layıcı, görüntüleri elektronik ortama aktarmada gerçek anlamda başarı sağlayan ilk 
teknoloji oldu. Böylece, optik fiber kabloları dolduran günlük görüntü akışının yolu 
açılmış oldu.
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Kimya: 
Yaşamın Atomik Düzeydeki Anahtarı
Yirminci yüzyılın başlarında, yaşamın kimyasal temelleri henüz bir sırdı. 

Bugünse en önemli süreçlerden pek çoğunun, atomik düzeye kadar nasıl işlediğini 
biliyoruz. 

2009 Nobel Kimya Ödülü; hücrelerin protein fabrikaları olan ribozomları, atom-
lar düzeyinde ayrıntılı olarak haritalamayı başardıkları için, Ada E. Yonath, 
Thomas A. Steitz ve Venkatraman Ramakrishnan’a verildi.* 

Kaynak:
*İlay Çelik, TUBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Kasım 2009

Japonya Uzay Ajansı Üretimi IKAROS,                                  
Uzaya Yelken Açtı 

Uzun ve düşük maliyetli uzay uçuşlarının yapılabilmesi için, geleneksel roket 
motorlarına alternatif itki yöntemleri geliştirilmesi, uzun süredir gündemde. İşte 
bunlardan biri, biraz da efsanevi olan “uzay yelkenlisi” nihayet gerçek oldu. Uzay 
yelkenlisi, güneş rüzgârının ve ışınımının oluşturduğu zayıf ama sürekli itkinin, 
aracı ivmelendireceği prensibiyle çalışıyor. 

Japonya Uzay Ajansı’nın, Yunan mitolojisindeki İkaros adlı kahramandan 
da esinlenerek IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the 
Sun-Güneş Işınımıyla İvmelenen Gezegenler Arası Yelkenli) adını verdiği ve 21 
Mayıs 2010’da fırlattığı uzay aracı, 11 Haziran’da, yelkenlerini başarılı bir şekilde 
açtı.

IKAROS’un, kenar uzunluğu 20 metre olan kare şeklindeki yelkeni, 0,0075 mm 
kalınlığında, çok ince bir zardan oluşuyor. Bu kadar ince bir yelkeni açmak için de 
basit ama akıllıca bir yöntemden, merkezkaç etkisinden yararlanıldı. Bunun için, 
araç, kendi çevresinde yavaş yavaş döndürülürken yelken serbest bırakıldı. Yelkenin 
tamamen açılması, birkaç gün sürdü. 

IKAROS’un, Venüs’e doğru yapacağı yolculuk sırasında yelkenin ne derece et-
kin çalıştığı incelenecek. Japon Uzay Ajansı, bu projeden edineceği deneyimden de 
yararlanarak önümüzdeki on yıl içinde 50 metre çaplı bir yelkeni olan bir uzay aracı-
nı, Jüpiter ve onun yörüngesi yakınlarındaki küçük gezegenleri (asteroit) incelemek 
üzere fırlatmayı planlıyor. 

Henüz başarılı bir denemeleri olmasa da NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın da 
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uzay yelkenlileri konusunda çalışmaları var. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllar-
da Güneş sisteminde birçok uzay yelkenlisi, pupa yelken, gezegenlere doğru gidiyor 
olacak.*

Kaynak:
*Alp Akoğlu, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Temmuz 2010

2010’un Bilim Nobelleri

Tıp ve Fizyoloji 
Tüp Bebeğin Babası: Dünyada çiftlerin %10’undan fazlası kısırlık sorunu ya-

şıyor. Pek çoğu için bu durum büyük bir hayal kırıklığı yarattığı gibi, etkileri ya-
şam boyu sürecek psikolojik sarsıntıya da sebep olabiliyor. Geçmişte, çocuk sahi-
bi olamayan çiftler için, tıbbın elinden pek fazla şey gelmiyordu. Oysa bugün du-
rum çok farklı. Ülkemizde “tüp bebek” olarak bilinen in vitro dölleme (IVF) tek-
nolojisi, sperm ve yumurtanın vücut içerisinde birleşemediği durumlarda çözüm 
sağlayan yerleşmiş bir tedavi. Bu yılın tıp ve fizyoloji alanındaki Nobel ödülü, tüp 
bebek teknolojisinin geliştirilmesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Robert G. 
Edwards’a verildi.

Fizik 
Grafen: Mükemmel Düzenlilikte Bir Atom Ağı İncecik... 
Sadece bir atom kalınlığındaki bir karbon tabakası, bu yılın Nobel Fizik Ödülü’ne 

konu oldu. Andre Geim ve Konstantin Novoselov, karbonun, bu yassı biçim-
deyken, parçacık fiziğinin çarpıcı dünyasından kaynaklanan sıra dışı özelliklere sa-
hip olduğunu gösterdi.

Kimya 
Kimyacılar İçin Anahtar Bir Tepkime... 
Karmaşık kimyasal maddelere giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor. İnsanlık, 

kanseri tedavi edebilecek ya da ölümcül virüslerin vücuttaki yıkıcı etkisini durdura-
bilecek yeni ilaçlar talep ediyor. Elektronik endüstrisi, ışık yayabilen; tarım endüst-
risi, tarım bitkilerini koruyabilen maddelerin arayışında. Bu yılın kimya dalındaki 
Nobel ödülü, kimyacıların tüm bu talepleri karşılamasını kolaylaştıran bir araç olan 
paladyum katalizli çapraz kenetlenmeyi (paladdium-catalyzed cross-coupling) 
geliştiren üç bilim insanı, Richard Heck, Eiichi Negishi ve Akira’ya verilecek.*
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Kaynak:
*İlay Çelik, Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 

dergisi, Kasım 2010, 2010’un Nobel Bilim Ödülleri

2011’in Bilim Nobelleri

Tıp veya Fizyoloji Ödülü: Bu yılın tıp veya fizyoloji alanındaki Nobel ödü-
lü, bağışıklık sistemimizin etkinleşmesindeki temel prensipleri keşfederek, bağışıklık 
sistemine ilişkin anlayışımızda bir devrim yaratan üç bilim insanına verildi. Bilim 
insanları, uzun süredir insanların ve diğer hayvanların kendilerini, bakterilerin 
ve başka mikroorganizmaların saldırılarına karşı savunmasını sağlayan, bağışık-
lık sisteminin bekçi konumundaki elemanlarını arıyordu. Bruce Beutler ve Jules 
Hoffman, vücuda saldıran mikroorganizmaları tanıyarak, vücudun bağışıklık tep-
kisindeki ilk basamak olan doğuştan bağışıklığı etkinleştiren almaç proteinleri keşfet-
ti. Ralph Steinman da bağışıklık sistemindeki dendritik hücreleri ve bu hücrelerin, 
bağışıklık tepkisinin mikroorganizmaların vücuttan temizlendiği sonraki aşaması 
olan kazanılmış bağışıklığı etkinleştirmeye ve düzenlemeye yönelik eşsiz yeteneğini 
keşfetti. Bu üç araştırmacı, bağışıklık tepkisinin bu iki aşamasının nasıl etkinleştiği-
ni ortaya çıkararak, hastalık mekanizmalarına ışık tuttu. Çalışmaları enfeksiyonla-
rın, kanserin ve yangılı hastalıkların önlenmesine ve tedavisine yönelik araştırma-
ların önünü açtı.

2011 Nobel Fizik Ödülü: 2011 Nobel Fizik Ödülü, 1990’lardaki süpernova göz-
lemleriyle evrenimizin genişleme hızının arttığını keşfeden bilim insanlarına verildi. 
Sağda, ödülün yarısının sahibi olan Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan 
Saul Perlmutter. Perlmutter, Süpernova Kozmoloji Projesi ekibinin başkanıydı. 
Ödülün diğer yarısı ise, Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Yüksek-Z süperno-
va araştırma ekibinin başkanı Brian P. Schmidt ve araştırmada kilit rol oynayan 
Johns Hopkins Üniversitesi’nden Adam G. Riess arasında paylaşıldı.

Nobel Kimya Ödülü: “Altın Oran”a Sahip Kuazi Kristallerin Keşfi 
Dan Shechtman, 8 Nisan 1982’de laboratuvarında, kendisine 2011 yılında 

Nobel Kimya Ödülü’nü kazandıracak olan keşfini yaptığında çok şaşkın durumday-
dı. Çünkü incelediği kristalin yapısı, o zamana kadar imkânsız olarak kabul edilen 
bir simetri gösteriyordu. Shechtman’ın, keşfini bilim dünyasına kabul ettirmesi ko-
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lay olmadı. Shechtman’ın zaferi, genel kabulleri sorgulanamaz ve değişmez kabul et-
menin, bilimin ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dair iyi 
bir ders niteliğinde.*

Kaynak:
*Zeynep Ünalan, İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Kasım 2011

Curiosity Mars’ta

NASA’nın bugüne kadar Mars’a gönderdiği en gelişmiş araç olan Curiosity 
(Merak), 567.000.000 kilometrelik yolculuğun ardından, planlandığı gibi 6 Ağustos 
sabahı saat 07.31’de Mars yüzeyine başarıyla indi. İnişten hemen sonra, Mars yüze-
yinin ilk fotoğraflarını çekmeye başlayan Curiosity, bunları daha ilk günden itibaren 
dünyaya göndermeye başladı. Yüksek çözünürlüklü bu fotoğraflar sayesinde Mars 
yüzeyi ilk defa bu kadar net görüntülenmeye başlandı. Gelen ilk fotoğrafları değer-
lendiren NASA yetkilileri, Mars yüzeyinin şaşırtıcı derecede dünyamıza benzediği-
ni açıkladı. Mars yüzeyinde en az bir Mars yılı (687 dünya günü) sürmesi planla-
nan bu görevi sırasında Curiosity, Mars’a 2004 yılında gönderilmiş olan Spirit ve 
Opportunity gibi, NASA’nın ünlü “suyu takip et” ilkesine göre, Mars’ta var ol-
duğu düşünülen hayata ait izleri bulmaya çalışacak. Projenin toplam maliyetinin 
2.500.000.000 dolara ulaşması bekleniyor. 19 Ağustos’ta Mars yüzeyinde bulunan 
yumruk büyüklüğündeki bir kayaya ChemCam (Chemistry and Camera) lazerini 
ateşleyerek ilk kimyasal deneyini gerçekleştiren Curiosity, 20 Ağustos tarihinde ilk 
defa iki metre uzunluğundaki robotik kolunu hareket ettirerek, bilim insanlarına ra-
hat bir nefes aldırdı. Robotik kolun ana görevi, Curiosity tarafından analiz edilmesi 
planlanan örnekleri Mars yüzeyinden toplayıp, aracın içindeki ilgili analiz birimine 
aktarmak.* 

Kaynak:
*Börteçin Ege, “Curiosity”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2012

Bu Ödülü Al, Nobel’i de Kap! 

Albert ve Mary Lasker Vakfı’nın verdiği ödüller, “Temel Tıp Araştırma 
Ödülü”, “Klinik Tıp Araştırma Ödülü” ve “Tıp Biliminde Özel Başarı Ödülü” 
olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. ABD’nin Nobel’i de denilen bu ödülle-
rin her birine, 250 bin dolar eşlik ediyor. Bu sene 21 Eylül’de New York’ta ya-
pılan bir törenle verilen ödüllere, klinik tıp dalında karaciğer naklinin gelişti-
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rilmesiyle ilgili çalışmaları nedeniyle Pittsburg Üniversitesi’nden Dr. Thomas 
Starzl ve Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Roy Calne; temel tıp araştırmaları da-
lında, “biyolojik motorlar” üzerine gerçekleştirdiği keşifler nedeniyle Columbia 
Üniversitesi’nden Michael Sheetz, Stanford Üniversitesi’nden James Spudich ve 
California Üniversitesi’nden Ronald Vale layık görülürken, Tıp Biliminde Özel 
Başarı Ödülü, biyotıp alanındaki gelişmelerin desteklenmesini sağlayan genetik bu-
luşları nedeniyle, Carnegie Bilim Enstitüsü’nden Donald Brown ile Columbia 
Üniversitesi’nden Tom Maniatis’e verildi. 

Öyle bir ödül düşünün ki o ödülü alınca Nobel’e bir adım daha yaklaşıyorsunuz. 
1945’ten beri Lasker Vakfı tarafından verilen Lasker Ödüllerini alan 81 kişi (29’u 
son yirmi yılda olmak üzere) Nobel’i de almış. Örneğin; DNA çift sarmalını bu-
lan Watson ve Crick, hücre yaşlanması ile ilişkili telomerleri keşfeden Elizabeth 
Blackburn, ölümünden sonra Nobel alan tek kişi olan Ralph Steinman, tüp be-
beğin mucidi sayılan Robert Edwards, hücrede parçalanma ve geri dönüşüm 
sistemini (ubikitin sistemi) bulan Aaron Ciechanover, bunlardan sadece birka-
çı. Lasker Ödülü’nü alıp Nobel’i bekleyenler de var. Örneğin; 2005’te DNA par-
mak izini adli bilimlere uygulayan Alec Jeffreys, 2008’de mikro RNA’ları keşfe-
den Victor Ambros, kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan statinleri keşfeden 
Akira Endo, 2009’da tetiklenen kök hücreleri (iPS) bulan Shinya Yamanaka ve 
2011’de sıtma hastalığında “artemisin bazlı kombinasyon” tedavisinde kullanılan 
artemisia annua bitkisinden elde edilen artemisin maddesini bularak milyonlarca ki-
şinin hayatının kurtulmasını sağlayan Tu Youyou, Lasker’den sonra Nobel alması 
da beklenen araştırmacılardandı. 

Nitekim beklenen oldu, Shinya Yamanaka, Lasker Ödülü’nü aldıktan üç yıl son-
ra Nobel’e uzandı. Tom Maniatis Donald D. Brown Roy Calne, Nobel ödül-
lü fizikçi Feynman, 1959 yılında Caltech Laboratuvarları’nda nanoteknoloji ta-
rihindeki ünlü konuşmasını yapar. Konuşmanın sonunda şöyle söyler: “Bir kredi 
kartının yarısı büyüklüğünde bir motor yapan kişiye 1000 dolar ödül vereceğim.” 
Feynman’ın hayallerinin de ötesinde olan bir şey var: Hücrelerimizde nano büyük-
lükte on binlerce moleküler motor var. 

Bu yıl temel tıp ödülünü alan üç kişi, hücrelerimizdeki bu moleküler motorları 
keşfetti ve mekanizmalarını çözmeye başladı. Hücrelerimizde üç tip motor protein 
var: miyozin, kinezin ve dinein. Miyozinler, “aktin” adlı protein lifleri üzerinde 
tek yönde hareket ederken, kinezinler ve dineinler, mikrotübül adı verilen hücre oto-
yollarında, karşıt yönlerde yol alır. Bu motorlar, kargo taşımacılığı yapar. 
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Klinik Tıp Ödülü’nü alan araştırmacıların işi ise daha zor gibi. Çünkü bundan 
50 yıl önce karaciğer naklinin, teknik, fizyolojik ve immunulojik engeller yüzünden 
imkânsız olduğu sanılırdı. Karaciğer çok damarlı, damarlar arası bağlantıların sıkı 
olduğu, kompleks bir organ. Kanama problemine ek olarak nakildeki en büyük sorun, 
alıcının, nakledilen organı reddetmesidir. İlk karaciğer nakilleri 1950-1960 yılların-
da köpeklerde ve domuzlarda denendi. İnsanda ilk nakil 1963’te yapıldı ve sonuç ba-
şarısızdı. 1967’de ve 1968’de bu yılki ödül sahiplerinin yaptığı nakillerle ilk kez, has-
talarda bir yıllık yaşam süresi elde edildi. Günümüzde ABD’de her yıl 6000 kişinin 
karaciğer nakli olduğu biliniyor. Beş yıllık yaşam oranı %89, iki yıllık yaşam oranı 
%80 ve on yıllık yaşam oranı %60. 

İki araştırmacı, rekombinant DNA alanına yaptıkları katkılar nedeniyle özel 
ödülün sahibi oldu. Yaptıkları paradigma değişiklikleri, yetiştirdikleri doktora ve 
doktora sonrası öğrencileri ile yazdıkları kitaplar, bu ödülün verilmesinde etkili 
oldu. Örneğin; Donald Brown, genlerdeki kontrol elementlerinin, bilinenin aksi-
ne, genin üst tarafındaki promotor dışında da olabileceğini gösterdi. Bu bir para-
digma değişikliğiydi. Tom Maniatis ise, 1982’de “Molecular Cloning: A Laboratory 
Manual” adında bir kitap yazdı. İki yüz elli bin adet satılan bu kitap, 1980’li ve 
1990’lı yıllarda, tüm moleküler biyologların baş ucu kitabıydı. Lasker Ödülü gibi 
prestijli başka ödüller de var. Robert Koch Ödülü, Kyoto Ödülü, Shaw Ödülü, 
Milenyum Teknoloji Ödülü ve Gairdner Ödülü gibi. Bu ödülleri alanlar-
dan bazıları, Nobel’e daha da yaklaşıyor. Örneğin; Susumu Tonagawa, 1986’da 
Koch Ödülü’nü, 1987’de de Nobel ödülünü kazandı. Özellikle Lasker ve Koch 
Ödüllerinin, Nobel komitesini etkilediği düşünülüyor. 

Peki, bu ödülleri almak için ne yapmak gerekiyor? 1962’de yayımlanan “Bilimsel 
Devrimlerin Yapısı” adlı kitabın yazarı Thomas Kuhn’a göre, bir “paradigma de-
ğişikliği” gerekli. Rutin, günlük bilimsel etkinlikler, yorucu bilgi elde etme müca-
delesi, verilerin yayımlanması, yeni buluşlarla gelen ve Kuhn tarafından “normal 
bilim” olarak adlandırılan çalışmalarla, büyük bilimsel buluşlar ve devrimler yapı-
lamaz. Örneğin; Kuhn’a göre, Higgs parçacığının varlığının kabul edilmesi, “nor-
mal bilim”, ama Higgs parçacığının bulunması için paradigma değişikliği gerek-
li. Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının kazara keşfedilmesi de bir 
paradigma değişikliği. Ayrıca risk almaktan korkmamak, önemli bir problemin bir 
ucundan tutabilmek, kararlılık, azim ve hata yapmaktan korkmamak gerekiyor.*

Kaynak:
*Kadir Demircan, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Kasım 2012
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2012’nin Bilim Nobelleri

Fizyoloji veya Tıp Nobeli: Fizyoloji veya tıp alanındaki Nobel ödülü, bu yıl 
erişkin, başkalaşmış hâldeki hücrelerin, pluripotent kök hücre durumuna dönecek bi-
çimde yeniden programlanabildiğini keşfetmelerinden dolayı, Dr. John B. Gurdon 
ile Dr. Shinya Yamanaka’ya verilecek. Söz konusu keşif, hücresel başkalaşım ve 
hücrenin başkalaşmış durumunun esnekliğiyle ilgili anlayışımızda bir paradigma 
kayması yarattı.

Kimya Nobeli: İnsan vücudunda on binlerce hücre, etkileşim hâlindedir. Çoğu 
hücre, belirgin rollere sahiptir. Bazıları yağ depolar, bazıları görsel imgeleri kay-
deder, bazıları hormon üretir, bazılarıysa kas dokusunu oluşturur. Vücudumuzun 
işlev görebilmesi için, hücrelerimizin uyum içinde çalışması, çevrelerini algılama-
sı ve etraflarında neler olduğunu bilmesi gerekir. Bu yüzden de algılayıcılara ihti-
yaçları vardır. Hücre yüzeyindeki algılayıcılar, almaç olarak adlandırılır. Robert J. 
Lefkowitz ve Brian K. Kobilka, G-proteinine bağlı almaçlar (GPCR) olarak ad-
landırılan bir almaç ailesinin nasıl çalıştığını ortaya çıkardıkları için, 2012 Nobel 
Kimya Ödülü’ne layık görüldüler. 

Fizik Nobeli: Bu yılın Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Serge Haroche ve 
David J. Wineland, birbirlerinden bağımsız olarak, tek tek parçacıkları, kuan-
tum-mekanik doğalarını koruyarak ölçmeye ve yönlendirmeye yönelik çığır açıcı 
yöntemler buldular ve geliştirdiler.*

Kaynak:
*İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Kasım 2012

Bilim Dünyasında 2012

2012’yi de ilginç, şaşırtıcı ve heyecan verici pek çok bilimsel gelişmeyle geride bı-
raktık. Bazıları, bir zamanlar bilim kurgu konusu olan teknolojik buluşlar, bazıları 
doğrudan yaşamlarımızı etkileyecek tıbbi gelişmeler, bazıları bilim dünyasının uzun 
yıllardır beklediği keşifler, bazılarıysa uzayı keşif serüvenimizin kilometre taşları.

Düşünce Gücüyle Robotik Hareket: Geçtiğimiz nisan ayında, yıllardır pek 
çok insanın hayalini kurduğu bir şey gerçekleşti. Sonuçları Nature’da yayımlanan 
bir çalışmada, hareket etme yeteneğini yitirmiş hastaların, robotik bir kolu, sadece 
beyin etkinliklerini kullanarak istemli olarak hareket ettirdiği bir deney gerçekleşti-
rildi. Araştırmayı yöneten John Donoghue, felçli insanların beyin sinyallerini kay-
dederek bunları, mekanik bir kolu hareket ettirebilecek komutlara çevirme yöntemi 
üzerinde yıllardır çalışıyordu.
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Higgs Bozonu “Ele Geçirildi”: 2012’nin en çarpıcı keşiflerinden biri, atom fi-
ziği alanında yaşandı. Temmuz ayında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) ça-
lışan fizikçiler yaklaşık elli yıldır aranmakta olan Higgs bozonunun keşfini ilan etti. 
Diğer tüm atomaltı öğelere, örneğin; elektronlara ve protonlara kütlelerini kazan-
dıran bu parçacık, araştırmacıları uzun süreden beri peşinde koşturuyordu. Higgs 
bozonu, bilinen tüm parçacıkların ve kuvvetlerin etkileşimini açıklayan “Standart 
Model”in son eksik parçasıydı. LHC araştırmacıları, tedbirli davranıp, daha fazla 
veri ve analiz yapılana kadar keşiflerini “Higgs benzeri” parçacık olarak nitelemeyi 
tercih etse de bu keşif, bir nesli aşkın süredir yapılan en büyük temel fizik keşfi ola-
rak kabul ediliyor. 

ENCODE: Genomu “Anlamlandırma” Çabası: İnsan Genom Projesi, insan 
genomunun dizilimini ortaya koydu ancak, genomdaki genetik bilginin işleyişi hak-
kında çok az bilgi sağladı. İnsan Genom Projesi’ni takip eden ENCODE adlı bir baş-
ka projeyse, insan genomunun DNA dizilimini anlamlandırma işine girişti. 

Proteinlerin sentezlenmesi için gerekli bilgiyi sağlayan 20.000 kadar gen, insan 
genomunun yaklaşık %1’lik kısmını oluşturuyor. İnsan Genom Projesi, 2003 yı-
lında tamamlanır tamamlanmaz ENCODE projesine başlayan araştırmacılar, ge-
nomun geri kalan %99’luk kısmının işlevini ortaya çıkarmak üzere kolları sıvadı. 
Araştırmacılar, genomun daha önce “çöp DNA” olarak tabir edilen ve “gen olma-
yan” bu kısmının %80’den fazlasının, belirli genlerin etkinliğini düzenlemede rol 
oynadığını ortaya koydu.

Şekere Alkol Muamelesi Yapmak: 2012’nin en çok tartışılan araştırmala-
rından biri de temel bir besinle ilgili: Şeker. California Üniversitesi’nden endokrino-
log Robert Lustig, şubat ayında Nature dergisinde yayımlanan yorumunda, şekerin 
insan sağlığı üzerindeki çok olumsuz etkilerinden söz ediyor ve şeker tüketiminin 
tıpkı alkol ve tütün tüketimi gibi, belli bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini sa-
vunuyordu. Tatlandırıcılarda kullanılan fruktoza ve bunun yaygın bir kaynağı olan 
yüksek fruktozlu mısır şurubuna dikkat çeken Lustig, yapılan çalışmaların; fazla 
şeker tüketiminin yüksek tansiyon, insülin direnci ve şeker hastalığı gibi metabolik 
hastalıkların tetikçisi olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Yürüyen Laboratuvar Curiosity, Mars’ta: Bu yılın en önemli bilimsel ge-
lişmelerinden biri de NASA’nın Curiosity adlı araştırma aracının, Mars yüzeyine 
ulaşarak araştırmalara başlaması oldu. 26 Kasım 2011’de Mars Science Laboratory 
(MSL) uzay aracının parçası olarak uzaya fırlatılan araştırma aracı, 6 Ağustos 
2012’de, Mars yüzeyindeki Gale Krateri’ne başarıyla indi. Bir otomobil büyüklü-
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ğündeki araştırma aracının hedefleri arasında, Mars’ın ikliminin ve jeolojisinin 
araştırılması, Gale Krateri’nde seçilen araştırma sahasının, bir zamanlar suyun et-
kisi de dâhil olmak üzere mikrobiyal yaşam için elverişli olup olmadığı, Mars’ın yü-
zeyinin, gelecekte yapılacak araştırmalar için kurulabilecek üsler için uygun olup ol-
madığı gibi konuların değerlendirilmesi yer alıyor. Curiosity’nin ilk bulgularından 
biri, yüzeydeki bir konglomera oluşumuydu. Konglomera; taşların ve çakılların, ıs-
lak çökeltiler tarafından çimento benzeri bir etkiyle birleştirilmesiyle oluşan bir ka-
yaç tipi. Kimyasal analizlerden ve uydu fotoğraflarından yapılan çıkarımlardan son-
ra bu, Mars’ta bir zamanlar su aktığına dair en doğrudan kanıt. Araştırmacılar, 4 
milyar yıl önce, Gale Krateri’nin eteklerinden aşağı sakince akan, derinliği yaklaşık 
bir metreyi bulan bir nehir olduğunu tahmin ediyor.

İnsansız Otomobiller Deneniyor: Yıla damgasını vuran olaylardan biri 
de farklı projelerin ürünü olan insansız otomobillerle yapılan denemeler oldu. Bir 
Avrupa Komisyonu projesi olan Sartre Projesi kapsamında İspanya’da yapılan bir 
denemede, sürücüsüz üç otomobil ve bir kamyon, bir sürücünün kullandığı aracı ta-
kip ederek, 200 kilometreye yakın mesafeyi güvenli bir şekilde katetti. Bu sistem, oto-
nom araçlar, bir sürücünün kullandığı bir aracı takip ettiği için “yol treni” olarak 
adlandırılıyor. Sartre Projesi, kilometre performansını artırmayı, trafik akışını iyi-
leştirmeyi ve kazaları azaltmayı mümkün hâle getirebilecek yarı-otonom “yol tren-
leri” geliştirmeyi amaçlıyor. Google’ın geliştirdiği insansız otomobillerse, 500 kilo-
metreye yakın yolu, önemli bir kaza yapmadan katederek etkileyici bir performans 
sergiledi.

“Damardan” Oksijenle Yaşam Kurtarma Ümidi: Nanoteknolojinin bu yıl-
ki en dikkat çekici ürünlerinden biri, mikroskobik oksijen baloncuklarıydı. Boston 
Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar, solumanın kesildiği durumlarda vücuda ok-
sijen sağlayarak hayat kurtarabilecek bir sistem geliştirdi. Geçmişte doktorların, 
kandaki düşük oksijen düzeylerini kan damarlarına doğrudan oksijen gazı vererek 
yükseltmeye çalıştığı durumlar olmuş. Ancak, oksijenin kana gaz hâlinde verilme-
si tehlikeli, çünkü oksijen molekülleri, büyük kabarcıklar hâlinde toplanıp damar tı-
kanıklıklarına yol açarak ölümcül etkiler oluşturabiliyor. Oksijenin kana sıvı hâlde 
verilmesi ise, ancak tehlikeli derecede düşük sıcaklıklarda mümkün olabileceği için, 
bir alternatif değil. Yeni çalışmada, Kardiyolog Kheir ve ekibi, her biri küçücük bir 
oksijen baloncuğunu çevreleyen tek tabaka hâlinde lipit (yağ) kürecikleri oluştur-
du. Böylece, gaz hâlindeki oksijenin etrafı kaplanmış ve oksijen, sıvı bir emülsiyon 
içerisinde hapsedilmiş, dolayısıyla baloncuklar oluşturması önlenmiş oldu. Sistem, 
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tavşan deneklerde uygulandı. Solunum yolları tıkanarak vücutlarına oksijen dolu 
mikro parçacıklar enjekte edilen tavşanlar, 15 dakika hiç soluk alıp vermeden hayat-
ta kaldı.*

Kaynak:
*İlay Çelik, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2013

2013 Fizik Nobeli, Higgs Parçacığının                               
Kuramsal Olarak Keşfine Verildi

Yine üç ayrı bilimsel alandan araştırmacılar, hem insanlık için uygulamaya dö-
nük faydalar sağlayan hem de alanlarındaki temel bilimsel çalışmaların önünü açan 
araştırmalarından dolayı ödüllendirildi. Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, parçacıkların 
nasıl kütle edindiğini açıklayan kuramlarından dolayı, François Englert ve Peter 
W. Higgs’e verildi. Englert (çalışma arkadaşı müteveffa Robert Brout ile birlikte) 
ve Higgs, kuramı, 1964 yılında, birbirlerinden bağımsız olarak açıklamıştı. 2012’de 
İsviçre’nin Cenevre kenti yakınlarındaki CERN laboratuvarında Higgs parçacığı-
nın keşfiyle, bu kuramları, 48 yıl sonra doğrulanmış oldu.

 Hücre İçi Taşıma Sisteminin Gizemleri 

2013 Nobel’ini Getirdi

Bu yılın tıp veya fizyoloji alanındaki Nobel ödülü, hücrelerimizdeki ana taşı-
ma sistemi olan kesecik trafiğini düzenleyen mekanizmayla ilgili keşiflerinden dola-
yı James E. Rothman, Randy W. Schekman ve Thomas C. Südhof adlı bilim 
insanlarına verildi. 

James E. Rothman: Bir protein kompleksinin, keseciklerin hedef hücre zarla-
rıyla birleşmesini sağladığını keşfetti. Kesecik üzerindeki proteinler, hedef zarda-
ki tamamlayıcı, spesifik proteinlere bağlanarak hem keseciğin zarla doğru konum-
da birleşmesini hem de kesecikte yüklü olan moleküllerin doğru yere dağıtılmasını 
sağlıyor.

Randy W. Sheckman: Kesecik trafiğinin temel düzenleyicileri olan proteinleri 
kodlayan genleri keşfetti. Normal hücrelerle genetik olarak mutasyona uğratılarak 
kesecik trafiği bozulmuş hücreleri karşılaştırarak, keseciklerin, hücrenin farklı böl-
melerine ve hücre yüzeyine taşınmasını kontrol eden genleri belirledi.

Thomas C. Südhof: Beyinde sinyallerin, bir sinir hücresinden diğerine nasıl 
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iletildiğini ve kalsiyumun, bu süreci nasıl kontrol ettiğini araştırdı. Kalsiyum iyon-
larını (Ca+2) algılayan ve kesecik birleşmesini tetikleyen moleküler mekanizmayı or-
taya çıkardı. Böylece, hassas zamanlamanın nasıl sağlandığına ve sinyalci molekül-
lerin, sinirsel bir komut geldiğinde keseciklerden nasıl serbest bırakıldığına açıklık 
getirmiş oldu. Thomas C. Südhof, beyinde, sinyallerin bir sinir hücresinden diğerine 
nasıl iletildiğini ve kalsiyumun bu süreci nasıl kontrol ettiğini araştırdı. Kalsiyum 
iyonlarını (Ca+2) algılayan ve kesecik birleşmesini tetikleyen moleküler mekaniz-
mayı ortaya çıkardı. Böylece, hassas zamanlamanın nasıl sağlandığına ve sinyalci 
moleküllerin, sinirsel bir komut geldiğinde keseciklerden nasıl serbest bırakıldığına 
açıklık getirmiş oldu.*

Kaynak:
*Çeviri: İlay Çelik Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik der-

gisi, Aralık 2013, Tıp veya Fizyoloji Ödülü 2013

 “Voyager 1” yıldızlar arası uzaya kavuştu

Otuz beş yıldan uzun bir süre boyunca, 24 milyon kilometreden fazla yol kateden 
Voyager 1, nihayet yıldızlar arası uzaya ulaştı. Böylece ilk defa insan yapımı bir 
nesne, heliosferin, yani Güneş’ten kaynaklanan atomaltı parçacıklarla dolu görün-
mez “balon”un ötesine geçmiş oldu. Ölçümler, Voyager 1’in yıldızlar arası uzaya 
2012’nin Ağustos’unda çıktığını gösteriyor. Ancak araştırmacılar, uzay aracının çı-
kışını teyit eden kanıtları, ancak geçtiğimiz eylül ayında elde edebildi. Şimdi araştır-
macılar, uzay aracının en güncel gözlemlerini inceliyor. İlk gözlemler, uzak yıldız-
ların şiddetli patlamaları sırasında yayılan hızlı protonların ve elektronların uzaya 
yağdığı bir bölgeye ait. Bilim insanları, bu parçacıkları, uzayda kurulu detektörler-
le daha önce de inceliyordu, ancak, uzayın yeni gözlemlenen bu bölgesinde olduğu 
gibi, radyasyondan ve Güneş’in manyetik girişiminden büyük ölçüde kurtulmaları 
mümkün olmuyordu. Şimdi araştırmacıları, yıllarca sürecek gözlemler ve inceleme-
ler bekliyor.*

Kaynak:
*TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2014



İlhan Küçükbiçmen626

Fizyoloji veya Tıp Nobeli,

Beynin “GPS” Sistemini Keşfedenlerin Oldu

2014 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beynimizde bir konumlandırma sistemi 
oluşturan hücreleri keşfettikleri için, John O’Keefe, May-Britt Moser ve Edvard 
I. Moser adlı bilim insanlarına verilecek. Ödülün yarısı O’Keefe’ye verilirken, diğer 
yarısını Moser çifti birlikte alacak.

Nerede olduğumuzu nasıl biliyoruz? Bir yerden bir yere giderken yolumuzu na-
sıl buluyoruz? Ayrıca nasıl oluyor da bu bilgiyi, tekrar aynı rotayı izleyerek yolu-
muzu kolayca bulmamızı sağlayacak biçimde saklayabiliyoruz? Bu yılın Fizyoloji 
veya Tıp Nobeli’ni kazanan bilim insanları, işte bu sorulara cevap buldu. O’Keefe, 
May-Britt Moser ve Edvard I. Moser beynimizde, kendimizi mekânsal olarak ko-
numlandırmamızı sağlayan bir sistem, “içsel bir GPS sistemi” keşfederek, yüksek 
bilişsel bir işlevin hücresel temellerini ortaya koydu.

2014 Kimya Nobeli
Işık Mikroskobu Nasıl Nanoskop Oldu?
Eric Betzig, Stefan W. Hell ve William E. Moerner, bir ışık mikroskobu-

nun 0,2 mikrometreden daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olamayacağı yönündeki 
bilimsel olarak kabul edilmiş kısıtlılığı aşmayı başardıkları için, 2014 Nobel Kimya 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Bugün bilim insanları, moleküllerin flor ışımasını kullanarak, hücrenin için-
deki moleküller arasındaki etkileşimleri inceleyebiliyor, hastalıklarla ilintili prote-
inlerin kümeleşmesini gözlemleyebiliyor ve hücre bölünmesini nano-ölçekte takip 
edebiliyor.*

Kaynak:
*Çeviri: İlay Çelik TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Aralık 2014, Şubat 2015
,
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27. BÖLÜM
VE… GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’Sİ 

(2015)

Konuya nasıl, nereden girmeliyim diye kafa yorarken aklıma, birkaç 
gün önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel için 

aldığım notlar geldi. Günümüz Türkiye’si analiz ve eleştirisine girmeden 
önce, belki bu notlar bana yön verir, diye düşündüm; işte içinde çok ilginç 
ve çarpıcı konular barındıran Demirel’den anılar…

Dün, yani 17 Haziran 2015’te ülkemiz, önemli siyasi liderlerinden birini, 
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i kaybetti. Birçok insanımız gibi ben 
de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. O, benim kuşağımla bire bir örtüşen 
bir siyaset adamıydı. 1960’lı yıllardan günümüze, 2000’e kadar, ona bazen 
kızdık, bazen tebessüm ettik, bazen görüşlerini reddettik bazen de “haklıy-
mış” dedik. 

Dünkü televizyon programlarında, birçok vatandaşın ortak bir söy-
lemi vardı: “Türkiye, babasını kaybetti.” Gerçekten çok doğru bir 
yakıştırmaymış…

“Barajlar Kralı” namıyla da anılan Sayın Demirel, yaklaşık kırk yıla varan 
siyasi yaşamında, Atatürk sevgisini, demokrasi sevdasını, ülkenin kalkın-
masına ve çağdaşlaşmasına olan inancını hiç kaybetmedi, meydanlarda hep 
bu ilkeleri savundu. 

Siyasi söylemlerinde ve tenkitlerinde ise, rakiplerine karşı hep seviyeli ve 
hoşgörülü davrandı. Günümüz siyasi liderlerine bakınca, onu çok özleyece-
ğimizi söylemek pek de yanlış sayılmaz… 

Bugünkü “HÜRRİYET” gazetesinde, belki çoğu kişinin okumuş olduğu 
bir yazıyı, onun anısına kitaba eklemek istedim:
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Süleyman Demirel’e Veda Ederken (1924-2015)

Bazı devlet adamları için, kendi kader çizgileriyle ülkelerinin kader çizgisi birbi-
rinden ayrı düşünülemez. Bu siyasetçilerin şahsi serüvenleri büyük ölçüde ülkenin 
tarih içindeki yolculuğuyla iç içe girer, birbirini etkiler, yönlendirir.

Dün kaybettiğimiz Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in serüveni, 
bundan tam 91 yıl önce Isparta’nın elektriği olmayan, gaz lambası ile aydınlatılan 
bir köy evinde başlamıştı. Bu serüven onu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
yüksek mühendis olarak mezuniyetine, oradan bürokrasiye, Başbakanlığa ve ardın-
dan, ülkenin en üst makamı Cumhurbaşkanlığına kadar taşıdı.

Demirel, geçen yıl İslamköy’de kendi adını taşıyan Demokrasi ve Kalkınma 
Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, geldiği noktayı Atatürk’e ve 
Cumhuriyet’e borçlu olduğunu söylemişti. Onun yaşam öyküsü, Cumhuriyet’in, 
mütevazı sosyal dokuların içinden gelen insanların önünü açıp, onları yukarı-
ya taşıyarak, ülkenin beşerî sermayesini seferber etmekte gösterdiği başarının da 
öyküsüdür.

Demirel’in yaşam çizgisi, özellikle siyasete girdikten sonra, Türkiye’nin yakın ta-
rihinin iniş çıkışlı güzergâhında seçim zaferleri, yenilgileri, askerî darbeler, tutuklu-
luk günleri, yasaklar ve iktidar mücadeleleriyle yoğrulup şekillenmiştir.

Özellikle 1970’li yıllarda 1980 askerî müdahalesine giden süreçte Türkiye’nin 
üzerine çöken talihsiz kutuplaşma ve cepheleşme döneminde yaşanan büyük savrul-
manın başat aktörlerinden biri olmuştur Demirel. Gelgelelim bu savrulma, özellikle 
1990’lı yılların başından itibaren, yerini önemli bir evrime bırakmıştır. 1991’de ku-
rulan DYP-SHP koalisyonu, sergilediği örnek uyum ve uzlaşı kültürüyle, demok-
rasimiz için önemli bir olgunluk sınavı olmuştur. Bu koalisyon, Türkiye’de merkez 
sağ ile merkez solun pekâlâ el sıkışıp, ülkeyi birlikte yönetebileceklerini göstermesi 
bakımından tarihî bir uzlaşıyı simgelemiştir.

Demirel’in bundan sonra 1993’te başlayan Cumhurbaşkanlığı dönemi, bu 
uzlaşı ikliminin devamı olarak görülebilir. Bu dönemde özellikle 28 Şubat’ta, demok-
ratik rejimin bir kazaya uğramasını önlemekte Demirel’in oynadığı rol, muhtemelen 
ileride daha iyi anlaşılacaktır.

Toplumun, geçmişte kendisine mesafeli duran, eleştirel bakan kesimlerinin önem-
li bir bölümünün sempatisini, güvenini kazanabilmiş olması, belli bir konsensüsü 
temsil etmesi, Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminin önemli bir artısıdır.

Geriye bıraktığı mirasın çok değerli bir yönü, şahsında buluşturduğu değerlerin 
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birlikteliğinde yatıyor. O, bu toprakların insanıydı, Anadolu’nun bağrından çıkan 
mütedeyyin, muhafazakâr anlayışın temsilcisiydi. Bu yönüyle Anadolu’yu, gelene-
ği temsil ediyordu ama aynı zamanda bu çizginin, Cumhuriyet değerleriyle, modern 
dünyanın gerekleriyle çatışmadığını, şahsında etkileyici bir şekilde kanıtlıyordu.

Ve bu mirasta, onun demokrasi anlayışı da önemli bir yer tutuyor. Demirel, ço-
ğulculuğu ve açık toplum idealini içselleştirmiş, eleştiriye, farklı görüşlere gösterdi-
ği tahammül ile ifade özgürlüğünü yücelten bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Renkli 
kişiliğiyle, kendisini hicveden karikatüristlerin de yakın dostuydu.

Hatalarına gelince... Yaşamının büyük bir bölümü, ülkenin geçirdiği çalkantıla-
rın içinde seyreden bir siyasetçi olarak Demirel’in, eleştiriyi hak eden pek çok kararı, 
icraatı, söylemi bulunabilir, bunların uzun bir listesi çıkarılabilir. Muhtemelen bu 
yönleri, bundan sonra da tartışılmaya devam edilecektir.

Son tahlilde; insanlar, günahları ve sevaplarıyla, artıları ve eksileriyle birlikte de-
ğerlendiriliyor. Tarihe mal olmuş her büyük devlet adamı gibi, onun hakkındaki en 
doğru hükmü de kuşkusuz tarih verecek. Bugün söyleyebileceğimiz, Cumhuriyet’in 
yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından birini kaybetmiş olduğumuzdur.

Süleyman Demirel’in, yeni mekânında, Büyük Türkiye’yi düşlemeye devam ede-
ceğinden şüphemiz yok.*

Kaynak:
*HÜRRİYET gazetesi, 18 Haziran 2015

Demirel ile ilgili kendi ağzından anlatılmış iki ilginç hikâye daha… 
“Bir elimde odun, bir elimde boyum kadar çanta...” Süleyman Demirel, 

medeniyetçilik mücadelesine girişinin nedenlerini şöyle anlatır:
“1934 yılını hatırlıyorum. Ümit ve bereket olan yeşil, o yıl köyümüze uğrama-

mıştı. Bir yılın ekmeği, yeşilin içinde gizliydi. Ama 1934, kuraklık ve kıtlık yılı oldu. 
Köylü, çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın kız, topluca yağmur duasına çıktık. Ben de 
(10 yaşında) onların arasındaydım. Büyüklerin dualarını, çocukların ise bağrışma-
larını hiç unutmuyorum.

İşte o gün bugün, kuruyan başağın arkasından gidiyorum. Kuruyan başak, Türk 
köylüsünün ümididir. Tane, dolmadan kurumuşsa, solmuş demektir. Çaresizliğe 
terk edilişin işaretidir. Medeniyetçilik mücadelesine beni iten, köylünün, o kış çek-
tiğidir. Ailemizde, eli tutan herkes çalışırdı. Evimizdeki işimizin dışında oyun oy-
namaya pek vakit bulamazdık. Okula giderken, elimize bir de odun alırdık. 
Çünkü okulda yakacak yoktu.
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Okul yolunda beni çok yoran bir çantam vardı. Çantam neredeyse benim boyum 
kadardı. Bir elimde odun, bir elimde koca çanta, ayaklarımda da çok büyük ayakkabı-
larımla uzun yol yürür, okula ulaşırdım.*

Kaynak:
*Hulusi Turgut, HÜRRİYET gazetesi, 19 Haz. 2015, Demirel’in Yaşam Öyküsü

İkincisi ise, Hürriyet’in Hasan Pulur köşesinden… 

Demirelce laiklik ve şeriat

Gazeteci dostumuz ve eski milletvekili ve Bakan Hasan Tartan, Alfa 
Yayınları’ndan çıkan “Dostlar Meclisi” kitabını göndermiş. Süleyman 
Demirel’den Erdal İnönü’ye, Özal’dan Deniz Baykal’a bir sürü anısını naklet-
miş, güzel insanlarla karşılaşmış hep. (…)

Demirel, Tartan’la 2002’deki bir görüşmesinde notlarına düşen laiklik ve din 
konularında bakın ne demiş…

“Kişi laik olmaz, devlet laik olur. Türkiye Cumhuriyeti, 73 yıl önce İslam hu-
kukunu değil, Batı hukukunu seçti. Şeriat din kuralları… O Anayasa’yla çeli-
şir. Bugün Müslüman istediğini yapar, önce camiye gider. Yaratılan yapay kriz… 
Üstelik TC Anayasa’sı, 175. maddesiyle, dine hakarete ceza verir. ‘Şeriat istiyoruz’ 
diyen, ne istiyor? Onun yaşamına, ibadetine karışan yok ki. Şeriat isteyen, devletin 
hangi esaslara göre yönetileceği kuralını değiştirmek istiyor.

Cumhuriyet, din ile devlet işlerini ayırmıştır. Laik olmayan devlette, din hür-
riyetinin güvencesi olmaz. Din, politikanın emrine girerse kutsiyetini kaybeder. 
Laiklik, dinsizlik değildir. Yetmi üç yıl önce Batı hukuk sözleşmelerini almış laik 
Türkiye. Yani Müslüman değil mi? ‘Şeriat istiyoruz’ diyemez. O olmaz. ‘Şeriat 
istiyoruz’ diyen, çağdaş hukuk düzenini değiştirmek istiyor.”*

Kaynak:
*Yalçın Bayer, HÜRRİYET gazetesi, 19 Haz. 2015. Yeter Söz Milletin

Demirel, doğum yeri olan Isparta-İslamköy’de, kendi adına yapılan 
Medeniyet ve Demokrasi Müzesi’nin anıt mezarında, bugün (20 Haziran) 
toprağa verilecek. Aslında bir haberi yazmaya niyetli değildim ama bir baş-
ka haber, beni tekrar Demirel’e döndürdü…

Cumhuriyet gazetesinin internet sayfasına bir göz attığımda çok ilginç bir 
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haberle karşılaştım ve çok sarsıldım. Ardından, Demirel’in, yukarıdaki söy-
leşide, “şeriat” konusundaki görüşünde ne kadar haklı olduğuna bir kere 
daha şahit oldum. 

Buyurun, aynı gün İstanbul Fatih Camii’nden, bir cuma namazı çıkış son-
rası manzarası… 

 İstanbul’da hilafet çağrısı

Hizb-ut Tahrir, yaklaşık iki bin kişinin katıldığı bir gösteriyle hilafet çağrısı 
yaptı.

Fatih Camii’nde cuma namazının ardından toplanan kalabalık, Fevzi Paşa 
Caddesi’ne inerek yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında trafik tamamen durdu. Siyah 
ve beyaz renkte tevhit bayrağı taşıyan kalabalık, Saraçhane Parkı’na kadar yürü-
dü. Parkın ön bölümünde erkekler arka bölümünde de kadınlar toplandı. Tekbir ge-
tiren kalabalık, “Türkiye’den Mısır’a, Endonezya’dan Fas’a, Lübnan’dan 
Kürdistan’a hilafet, hilafet!” sloganları attı.

Hilafet Farzdır: Açık hava toplantısı şeklinde geçen eylemde, “genel olarak 
İslam ümmetine, özel olarak güç ve kuvvet ehline, sondan bir önceki çağrı” başlığıy-
la uzun bir bildiri okundu. Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Sorumlusu Mahmut Kar 
tarafından okunan ve sık sık “hilafet” sloganlarıyla kesilen bildiride, İslam coğrafya-
sındaki Suriye ve Irak’taki mevcut durum ve İslami gruplar eleştirilerek: “Hilafetin 
kurulması için çalışmak zaruridir. Hilafet büyük bir farzdır. Farzların anasıdır ve 
farzların tacıdır. Hilafeti kurmak ve bir halife var etmek farzdır. Hem de nasıl bir 
farz biliyor musunuz? Terk edilmesi durumunda çok büyük günahı olan bir farz.” 
denildi. 

Sondan Bir Önceki Çağrı: “Hizb-ut Tahrir, halkına yalan söylemeyen bir li-
derdir.” şeklinde devam eden bildiride, şu ifadeler yer aldı: “İşte bu yüzden Hizb-ut 
Tahrir, İslam’ın fikirlerine yeniden güven tazelemek için, elinden gelen bütün çaba 
ve gayreti sarf etti. İkinci çağrımızı, 2 Eylül 2005’te, bundan tam 10 yıl önce yaptık. 
Bugün ise, sondan bir önceki bu çağrıyı, Müslümanlar nazarında hilafetin kamu-
oyu olduğu bir zamanda yapıyoruz.” Bildirinin okunmasının ardından dua edildi. 
Kalabalık, iki saat süren eylemin ardından dağıldı.*

Kaynak:
*cumhuriyet.com.tr, Yayınlanma tarihi: 20 Haziran 2015 Cumartesi
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Buyurun bir başka iğrenç haber daha…
14 Nisan 2015 günü, Facebook’ta, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK hak-

kında ilginç bir kısa video filmi izledim. Konuyu olduğu gibi “meczubun” 
ağzından size aktarmak istiyorum. Başlık aynen şöyle idi: 

ATATÜRK’E “yılan” dedi! RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurumu) 
seyretti. 

Kadir Misiroğlu, Atatürk’e “yılan” dedi.
Belli ki İslami konularda kendini yetiştirmiş, bağırarak karşısındaki top-

luluğu oldukça etkilediği gözlenen (kim olduğunu bilmediğim ve bilmek de 
istemediğim) konuşmacı Kadir Misirlioğlu (tabii adı soyadı takma değilse), 
nerede olduğunu bilmediğim bir toplantıda, aşağıdaki iğrenç konuşmayı, 
başındaki fesiyle, kendi sesiyle haykırarak yaparken; kendisini izleyen top-
luluğun da videodan gülüşmeleri işitiliyordu. Şöyle bağırıyordu:

“O kule gibi binalarda yetişenler korkak olur… Tabiattan kopuk olur… Ben 
çocuktum, derede balık tutuyordum… Taşın altından balık aldığımı zannettim… 
Yılan çıktı ki yılandan korktuğumu belli etmedim, savurdum heeey... Adım çıktı, 
‘yılan tutuyor’ diye… Mustafa Kemal’e hücum ederken, o yılanı tuttuğum zevki 
duydum hayatım boyunca… Yılan kafası eziyormuş gibi kürsüyü yumrukladım…”

Tüm okurlarımdan, bu kısa ve iğrenç ama gerçekten düşündürücü yazı 
için çok özür diliyorum. Kitabın başından beri, biliyorsunuz, yeri geldikçe 
çuvaldızımı sizlere uzatıyordum. Buyurun yenisi… 

Peki, bu işe ne demeli dostlar? 
Böylesi radikal bir olayla analize başlamak istemezdim ama ne var ki ar-

tık bu tür olaylar, günümüzde olağan hâle geldi. Neyse, devam edelim…
Derken bu sefer de Hürriyet gazetesi köşe yazarı Şükrü Küçükşahin’in 

aşağıdaki yazısını okuyunca, bunu da sizlerle paylaşmadan geçemedim: 

Okullarımızı geri istiyoruz

Koalisyon gelişmelerini yazacaktım, ama Taraf’tan Ayfer Çalıkıran’ın haberi-
ni okuyunca, bu yazı, kaçınılmaz olarak bir göreve dönüştü.

Benim gibi, haberini yaptığı okulun mezunlarından olduğunu öğrendiğim genç 
meslektaşım Ayfer, “dindar nesil yetiştirme” bahanesiyle yapılan dayatmaların, 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 633

bu ülkede eğitimi nasıl “bir ulusal güvenlik sorunu” hâline dönüştürdüğünü, 
çok çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi.

İnşaatından beri bildiğim, 1976’da üçüncü mezunlarından olduğum Hasköy 
Lisesi (Sonradan Güner Akın adını aldı) üzerinden, eğitimde gelinen sefaleti 
de kanıtladı bu haber.

Ülkeyi 13 yıldır yöneten kadroların, teknoloji ve bilgi çağında Türkiye’nin eğiti-
mini, yani geleceğini ne hâle getirdiklerini görmesi şart artık.

Her Yer İmam Hatip Olunca

Ne acı ki eğitim bağım, sadece lisemle kopmadı, 300 metre mesafedeki Hoca 
İshak Efendi İlkokulu’m da geçen yıl, imam hatip ortaokulu yapıldı. Biline ki 
lisem de ilkokulum da velilerin itirazına, binlercesinin valilik önünde gösteri yapma-
sına rağmen dönüştürüldü.

Hayırsever Güner Akın’ın: “Mevzuata göre, onayım olmadığı için okul 
adı değiştirilmez.” diye Beyoğlu Millî Eğitim Müdürlüğü’ne verdiği dilekçesi 
de nafile kaldı.

Böylece, Haliç’in bu kıyısı, tamamen imam hatiplerle doldurulmuş oldu. Belli 
ki birilerinin acelesi vardı; belki de Bilal Erdoğan’ın, “1 milyon imam hatipli” 
hedefine tez zamanda ulaşıp, madalya almayı umuyorlardı!

Dönelim, inşaatından beri bildiğim lisemi haberlik yapan tabloya. Okulum, bir 
gecekondu bölgesinde olsa da üniversiteyi kazanmada yüzde 60’lık bir düzeyi ya-
kalar hâle gelmişti geçen yıla dek. Bunda, başta tam 32 yıl bu okulda müdürlük 
yaparak efsaneleşen Mustafa Tiryaki Hoca’mız olmak üzere, tüm öğretmenlerin, 
neredeyse çevredeki her aileyi tanır hâle gelmesinin, halkla iç içe geçmesinin payı 
çok büyüktü. Lisemizde oluşturulan bu kültür, iki yıl önce ansızın sağlık meslek 
lisesine dönüşmesi ile son buldu, desek yeridir.

Zoraki olunca

Meğer daha da kötüsü varmış, bir yıl önce sağlık meslek lisesi yapılan okulu-
muz, daha mezun vermeden -ki bunun için de “mevzuata aykırı” deniyor- geçen yıl 
imam hatip oluverdi.

Öğrencileri de 5-6 km uzaktaki Fındıklı Meslek Lisesi’ne “sürgün yollandı”.
Öğretim kadrosu da okulun oluşturduğu kültür de böylece tarumar edildi. 

Ayfer’in haberinden öğrendik ki TEOG nedeniyle okula, dönem başı 540 öğrenci 
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kaydedildi; ama 177’si hemen, çok programlı meslek liselerine nakil istedi.
Ne çarpıcı ki teki dahi imam hatip tercih etmedi; yani zoraki kayıt kurbanları. 

Devam edelim; 30 öğrenci de okula hiç uğramayınca sayı 330’a düştü. Çok kötü bir 
haber de dönem sonu geldi, tam 143 öğrenci sınıfta kaldı.

Sakın. “ne var bunda” demeyin, çünkü çok çarpıcı bir rakam daha geliyor. Hâlen 
okulumuzda 700 düz lise öğrencisi var. Peki, sınıfta kalanı kaç? Sayı sadece ve sade-
ce beş ise, tablonun açıklaması “gönülsüzlük/zorakilik” değil mi?

Benzer örnekleri, ülkenin pek çok yerinde yaşıyoruz; ama en azından okulum 
özelinde, bölgedeki bazı siyasi gruplara göre dönüşüm kararı verenler, bu tablonun, 
çocuklarla velilere getirdiği yükün sorumluluğunun bilincinde mi? Hele bir de okul-
dan atılan öğrenci sayısı ve gerekçelerine baktıklarında!

Onlar belki yine de mazeret uyduracak, ama biz, okullarımızı geri istiyoruz.*
Kaynak:
*Şükrü Küçükşahin, HÜRRİYET gazetesi, 22.06.2015 Pazartesi

Bir Manisa anısı

Ben de geçen yıl, konu ile ilgili yaşadığım bir anımı anlatayım: 
Eşimle birlikte, kısa tatil amaçlı kaldığımız Foça’dan, 2014 Haziran ayın-

da, Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan 
yeğenimiz Selin Tataroğlu’nun mezuniyet törenine katılmak için Manisa’ya 
gitmiştik.

Orada iken kaldığımız küçük askerî otelin sokağında küçük bir börekçi 
dükkânı vardı. Sahipleriyle tanıştık. Orayı karı koca birlikte işletiyorlarmış. 
Çok candan insanlardı. Dükkânın önünde küçük masa ve sandalyeler vardı. 
Biz oturup birer bardak çay yudumlarken bir bey geldi, onla tanıştık. Az 
aşağıdaki ticaret lisesinde İngilizce hocalığı yapıyormuş. Onla tanışıp sohbet 
ettik. O sırada, sokaktan aşağıya doğru başı örtülü birçok kız öğrenci önü-
müzden geçip gidiyordu. Merak edip hocama sordum:

“Sizin okulun alt tarafında galiba imam hatip lisesi var, değil mi hocam?”
“Evet, komutan, doğrudur, var da… Orası daha önce Manisa’nın köklü, 

tarihî bir lisesiydi. Öğrencilerin ve velilerin şiddetle karşı çıkmalarına, eski 
liselerine kavuşabilmek için günlerce protesto etmelerine rağmen, sanki baş-
ka bir okul yapılamazmış gibi, âdeta zorla imam hatibe dönüştürüldü. Eee, 
AKP iktidarda olduğu sürece, milletimiz, bu tip değişiklikleri daha çok ya-
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şayacak, beyim.” dediğinde, eşimin ve benim ağzımız açık kalmış, “saçma-
lık” diye isyan etmiştik. Ama bugün görüyorum ki ülkemizin laik ve çağdaş 
eğitim yapısı, 13 yıldır iktidarda olan AKP’nin bilinçli ve planlı politikasıyla, 
gittikçe dinî ağırlıklı bir yapıya büründürülüyor. 

Yeni yapılan, 7 Haziran 2015 seçimi sonucu, muktedirlik dönemi sona erdi 
AKP’nin. Halkımız “koalisyon” dedi. Sonucu bekleyip göreceğiz bakalım. 

Yukarıdaki konuları tek tek gözümüzde canlandırınca konunun önemi, 
Yüce Atatürk’ün yaptıklarının değeri, bir kez daha tüm gerçekliğiyle su yü-
züne çıkacak ve devrimleri, yol göstericiliğine devam edecektir. 

Bakın, bu kitabın basılacağı KARİNA Yayınevi’nin Direktörü Sayın 
Taylan Özbay, yazdığı, “Atatürkçülüğün Kurtuluş Savaşı” isimli kitabında 
ne diyor:

Atatürkçülükten Kemalizme, Kemalizmden Nereye?..

Atatürk ilke ve devrimlerinin savunusu ve ileri taşınmaları anlamını içeren 
Atatürkçülük, kendi içinde birden fazla anlamı, birden fazla mücadeleyi de barındır-
makta. Önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi, bu mücadelenin tek bir cephesi yok.

Türkiye’de özellikle sağ gelenek için Atatürkçülük düşüncesi ile Atatürk’ün ba-
ğını koparmak, neredeyse bir ölüm kalım mücadelesidir. Bu kesimlere göre Atatürk, 
bir kahraman, Türkiye’yi kurtaran ve kuran liderdir. Bu özellikleri nedeniyle de her 
zaman saygıyla anılacaktır. Sağ kesime göre, bu sınırın dışındaki her şey redde-
dilebilirdir. Örneğin; Kemalizm yahut Atatürkçülükten bahsetmek mümkün değil, 
zira Atatürk, dogmalara karşıdır; ebediyete intikal ederken de arkasında böylesi bir 
dogma yahut ideoloji bırakmamıştır. Hâliyle bugün Atatürkçülük yahut Kemalizm 
adına söz söyleyenler ile Atatürk arasına mutlaka ve mutlaka bir set çekilmelidir.

Sağ kesimin bu tespiti, Atatürk ve Atatürkçüler arasındaki kopukluğa bir eleştiri 
teşkil etmenin ötesinde, gizlenmiş bir siyasi oyunun kodlarını içinde barındırdığın-
dan, kolayca görüleceği üzere hiç de samimi değildir. 

Ahmet Taner Kışlalı, bu anlayışı şu sözlerle eleştirir:
“(…) Atatürk’e ‘evet’, ama Atatürkçülüğe ya da Kemalizme ‘hayır’! Bu, bir kur-

nazlık değil, ‘yüzsüzlük’tür. Kendini fazla ‘akıllı’, başkalarını aşırı ‘aptal’ sanma 
enayiliğidir. (…) Kemalizmi aradan çekerseniz, Mustafa Kemal’in yaptıklarını na-
sıl açıklarsınız? Kemalizm, o yaptıklarının dışında bir şey midir? Olabilir mi? Bu 
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‘numaracı cumhuriyetçiler’, eskiden daha tutarlıydılar. ‘Atatürk yanlış tohumlar 
attı; şimdi o yanlışlıkların ürünlerini topluyoruz.’ demeye getiriyorlardı. Ama yük-
selen Atatürk sevgisi, dengeleri bozdu. Tohuma ‘iyi’, hasata ‘kötü’ derken, güna-
hı kime atacaklarını şaşırdılar. ‘Kemalizm doğruydu, ama ülkenin son kırk yılına 
damgasını vuranların, Kemalizme ihaneti, toplumu bugüne getirdi.’ diyemiyorlar. 
Diyemeyince de söyledikleri her şey, kendilerini biraz daha acıklı bir konuma soku-
yor. Atalarımız ne güzel söylemişler: ‘Zırva tevil götürmez!’ diye…”*

Acı Not: Türk siyaset bilimcisi, eski bakan, yazar Prof Ahmet Taner Kışlalı 
hocamız, 21 Ekim 1999 tarihinde, menfur bir bombalı saldırı sonucu hayatını 
kaybetmiştir.

Prof. Emre Kongar’ın tespitleri de                             
Kışlalı’nınkine benzerdir:

“Gayriresmî tarih görüşüne göre, Kurtuluş Savaşı’nı yapan Gazi Mustafa Kemal 
Paşa, makbuldür, olumlu olarak değerlendirilir; Cumhuriyet’i ilan eden ve devrim-
ler yoluyla toplumu, laik ve demokratik bir yapı çizgisinde dönüştüren Atatürk, 
makbul değildir, dinden ve gelenekten saptığı ve toplumu da saptırdığı iddiasıyla, 
olumsuz değerlendirilir.

(…) Böyle bir bölme çabası ancak, Türkiye’nin laik ve demokratik rejiminden 
rahatsız olan, onu, dinci-gelenekçi feodal düzene geri döndürmek isteyen bir niyeti 
yansıtır kanısındayım.”**

Başta belirttiğimiz gibi; Türkiye sağı, temelden Atatürk ilke ve devrimleri ile 
çatışmalı olduğundan, halkın gözünde tüm karalamalara rağmen hâlâ en değerli 
ulusal karakter olan Atatürk ile de karşıt konumlanmak istemediklerinden, Atatürk 
ile Atatürkçülüğü birbirinden ayırmakta; Atatürk’e sahip çıkar görünürken, 
Atatürkçülükle var güçleriyle savaşmaktadırlar. Kısaca, yaptıkları, siyasal alandaki 
Atatürk imgesinin içini boşaltmaktadır da diyebiliriz.***

Kaynaklar
*Ahmet Taner Kışlalı, Atatük’e “Evet” Ama Yaptıklarına “Hayır”, Cumhuriyet, 

20.03.1994
**Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, 2006
***Taylan Özbay, Atatürkçülüğün Kurtuluş Savaşı, İlkim Ozan Yayınları, 

Mayıs 2012
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Buraya kadar, Türkiye’nin içinden geçtiği ve geride bıraktığı tüm aşama-
ları hemen hemen gördük. Günümüz itibarıyla, laik ve bilimsel eğitimin, ho-
mojen olmasa da gittikçe ülke sathına yayılışını gözledik. Bilim insanlarımı-
zın, başta ABD olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerde de başarılara attıkları 
imzalarıyla gururlandık. Bilim ve teknolojide ciddi mesafeler alındığına ve 
bunun, Türkiye sanayisine olumlu katkıları olduğuna tanık olduk. 

Fakat bu gelişim trendi yeterli mi? Türkiye, gelişmiş ABD, Avrupa ülke-
leri, Japonya, Rusya, Güney Kore, Çin gibi ülkelerle kıyaslandığında, hangi 
düzeyde bulunuyor? Sayılanların dışında, örneğin; sanatta, sporda, kültürel 
faaliyetlerde dünyanın acaba neresindeyiz? Demokrasi, adalet anlayışı, in-
san hakları, basın özgürlüğü ve diğer özgürlükler konularında, dünya bize 
hangi gözle bakıyor, hiç düşündük mü? Tabii ki düşünmüşüzdür, hem de 
çok…

Günümüz Türkiye’sinin, dünyadaki konumunu artısıyla, eksisiyle sağ-
lıklı ve gerçeğe yakın bir şekilde analiz edebilmemiz için, her açıdan tüm 
konuları masaya yatırmak gerekir. Bu değerlendirmeler, şayet birtakım halk 
yalakası türü (popülist) politikalarla, birtakım siyasi kazanımlar doğrultu-
sunda yapılacak olursa, kısır bir döngü içinde, elimizde nalıncı keseriyle 
birlikte dolaşır dururuz. Bu ölçütlerde yapılacak olan değerlendirmelerin 
hiçbiri, geleceğe asla ışık tutamaz, ülke ve dünya kamuoyu tarafından da 
kesinlikle değer kazanamaz. Sonuç ise, kendimizi ve bizim gibi düşünenleri 
aldatmaktan ileri gidemez. 

Önce, günümüzde Türkiye’nin dünyadaki jeopolitik yapısına bir göz 
atıp, sonra diğer konulara eğilelim dilerseniz:

Türkiye’nin Jeopolitik Yapısı

Dünya küresine özellikle uzaydan bakacak olursak; Türkiye’nin, dün-
ya üzerindeki konumunun oldukça şanslı olduğunu görürüz. Dört iklimin 
de dengeli dağıldığı, üç tarafı denizlerle çevrili, oldukça geniş ve verimli 
topraklara, akarsu ve göllere sahip şanslı ülkelerden birisi olduğu hemen 
anlaşılır. 

O nedenledir ki Anadolu’dan, birçok medeniyet gelip geçmiştir. Bu top-
raklar; güçlü, verimli bir ekosisteme, zengin, değerli bir endemik (sadece 
Anadolu’da yetişen) bitki florasına ve faunasına (sadece Anadolu’ya has), 
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yani hayvan çeşitliliğine sahip, dünyada ender ülkelerden biridir. 
Fosil yakıtlarını (petrol ve doğal gaz) hariç tutarsak, hatırı sayılır maden 

yataklarına da sahip olduğumuz ortadadır. Örneğin; dünyada en büyük 
“bor” madeni rezervi, ülkemizdedir. Ayrıca Türkiye, tarihî eser zenginliği 
ve turizm potansiyeli açısından da jeopolitik avantaja sahip ender ülkeler-
den biridir.

Turizm bilinci, 8. Cumhurbaşkanı, merhum Turgut Özal’ın ileri görüş-
lülüğü sayesinde ivmelendirilmiş, modern ve laik Cumhuriyet, nesillerinin 
eseri olmuştur. Türkiye, turizmden yılda yaklaşık 10 milyar dolar dolayında 
azımsanmayacak bir gelir elde etmektedir. 

Sayılan tüm özellikler, Türkiye’nin, jeopolitik konumu açısından ne denli 
değerli avantajlara sahip olduğunun açık göstergeleridir. 

Ama bu güzelliklerin yanında, Orta Doğu gibi zorlu bir coğrafyada bu-
lunması da Türkiye’ye bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar 
nelerdir, sırasıyla ele alacağız.

Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi Siyasal Yapısı

Günümüz Türkiye’sini oluşturan siyasal yapı, ağırlıklı olarak Osmanlı 
İmparatorluğu genetik mirası ile Atatürk imzalı, Genç Türkiye Cumhuriyeti 
anlayışının tipik bir sentezinden oluşmuştur. Bu karışımda öne çıkan iki te-
mel değer; İslami anlayış ve ırkçı yaklaşım, Türkiye siyasetinin ana omurga-
sını oluşturmaktadır. Her iki değer de ülkenin olmazsa olmazı, vazgeçilme-
zidir. İşte, bu temel değerler tek tek ele alınmadan, seküler anlayış ve diğer 
unsurlar eklenmeden sağlıklı bir siyasal yapı tarifi yapmak, kesinlikle çok 
eksik ve sağlıksız olur. 

Günümüz gelişmiş ülkelerine gelince; yukarıda değindiğim din ve ırk 
öğeleri yaklaşımlarında oldukça çağdaş mesafeler katetmiş, o konulardaki 
öncelikleri yok edilemese de oldukça yumuşatılarak geri plana itilmiştir. 

Türk siyasi tarihi, Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte kısmen de olsa 
yapı değiştirmiştir. Batı medeniyetinin modernitesine, bilimine, çalışma 
temposuna, üretimine, sanat ve spor anlayışına göz kırpmaya başlanmış, 
çağın gerisinde kalmanın, yarıştan kopuşun ana nedenleri, belirgin bir şe-
kilde sorgulanır hâle gelmiştir. Bu da Türkiye için, yeni politikalar üretme 
anlamını taşımaktadır. Ekonomik yapı ise, ülkenin öncelikleri arasından hiç 
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eksilmemiştir. 
Atatürk sonrası dönem, 1939 yılında Hitler diktatörlüğü ile patlak gös-

teren II. Dünya Savaşı etkisi altında başlamış, savaş dışında kalma başarısı 
gösterilmesine rağmen, ülkede açlık ve kıtlık, had safhaya çıkmıştır.

Savaş sonrası, sanki savaşa girmişçesine bitkin düşen Türkiye, soru-
nu çözme arayışları içerisinde CHP’den ayrılan bir grup milletvekili ile 
Demokrat Parti’nin kurulmasıyla, gerçek anlamda çok partili demokratik 
döneme adımını atmıştır. 

Ardından, zaten acemisi olduğumuz demokrasi deneyimimiz, birtakım 
gerekçeler ileri sürülerek askerî darbelerle kesintiye uğratılarak, düşe kalka 
günümüze kadar gelmiştir. 

Türkiye siyaseti, ağırlıklı olarak %60 sağ ve %40 da sol siyasi anlayıştan 
oluşmaktadır. Bu yapı zaman zaman sağa ve sola meyil gösterse de balans, 
günümüze kadar hep aynı kalmış, fazla bir değişiklik olmamıştır. Yani gü-
nümüz Türkiye’si için, “siyasal açıdan, ağırlıklı olarak muhafazakâr ve sos-
yal demokrat bir ortak yapıya sahiptir” görüşü, oldukça doğru bir saptama 
olur kanısındayım... Tabii ırksal etmenler dışında…

2001 yılında başlayan ciddi bir ekonomik kriz sonucunda, milletin gö-
zünden düşen (DYP, ANAP, MHP) üç partinin ve sağlık sorunlarıyla cebel-
leşen (rahmetli) Bülent Ecevit’in lider olduğu, sönük bir siyasi yapı sergile-
yen DSP’nin yerine; 2002 yılında yapılan seçimlerde, bu siyasi bunalımı iyi 
değerlendirip, Türk siyasi hayatına yeni atılan Adalet ve Kalkınma Partisi, 
çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidar oldu.

Gelelim, 13 yıl süreyle günümüze değin kesintisiz ülke yönetimine dam-
gasını vuran ve tek başına iktidar olan AKP’yi kuran ve ona başkanlık eden, 
karizmatik olduğu kadar bir o kadar da tartışılabilir siyasi uygulamaları 
olan lideri, üç dönemin Başbakanı ve günümüz 12. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan’a…

Türkiye’nin 3. Dönem Başbakanı ve 12. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan

RTE, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, imam hatip lisesini bitir-
dikten sonra, kısıtlamalar nedeniyle Eyüp Lisesi’nde fark derslerini vererek, 
ardından, adı daha sonra Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ola-
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rak değiştirilen, Aksaray İktisadi Ticari İlimler Yüksekokulu’nu bitirerek, 
Millî Selamet Partisi Gençlik Kolları’nda siyasete atılmıştır.

Yedek subay olarak yaptığı askerlik sonucunda, 1983 yılında (rahmetli), 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın önderliğinde kurulan Refah Partisi ile siya-
sete geri dönmüştür. 1989’daki Beyoğlu ilçe belediye başkanlık yarışını kay-
betmesine rağmen, 1991 yılı seçimlerinde Refah Partisi’nden, 9. dönem mil-
letvekili olarak parlamentoya girmiş, 1994 yılında ise, yapılan yerel seçimi 
kazanarak, dört yıl süreyle İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştır.

RTE, 2002 yılında, ülkenin, yukarıda belirtilen sorunlu siyasi yapısını 
iyi değerlendirmiş ve Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce kapatılıp, 
Fazilet Partisi adıyla siyaset hayatına atılan, onun da süresiz olarak kapa-
tılması sonucunda, yanına ortak olarak aldığı, kendisi gibi “Millî Görüş” 
geleneğinden gelen Abdullah Gül ve diğer arkadaşlarıyla birlikte AK 
Parti’yi kurarak seçimlere girip, tek başına iktidar olmuştur. Bu ve bundan 
sonraki seçimlerde CHP, hep ana muhalefet partisi olarak Meclis’teki yerini 
korumuştur.

Bu arada, birkaç defa mahkeme kararlarıyla küçük çaplı cezalar alıp, 
temsil ettiği kitleler karşısında, üstün hatiplik yeteneğini ve dinî özelliğini 
kullanarak, mağdur edebiyatı söylemiyle de popülaritesini olağanüstü artır-
mıştır. Yetişme tarzı ve aldığı eğitim yapısı göz önüne alındığında, RTE’nin, 
muhafazakâr bir önder olduğunu söylemek, doğru bir tespit olur. 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında, aldığı kısa süreli hapis cezası nede-
niyle milletvekili seçimlerine girememiş, sonradan Sayın Abdullah Gül’ün 
Başbakanlığı döneminde, Meclis tarafından gerekli düzenlemeler yapılıp, 
eniştesi olduğu Siirt’ten, bir AKP milletvekili, istifaya ikna edilerek, onun 
yerine yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek, 2003 yılında hem parlamen-
toya geri dönmüş hem de başbakanlık görevini ortağından devralıp, kesinti-
siz üç dönem başbakanlık yapmıştır. 

Bu arada, Sayın Abdullah Gül, 2007 yılında, 9. Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmet Sezer’den görevi devralıp, süresi dolunca, 2014 yılında yapılan halk 
oylamasıyla 12. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın R.T. Erdoğan’a, görevini 
devretmiştir.

Erdoğan, tartışmasız, çok güçlü bir hatiptir. Konuşmaları inişli çıkışlı, 
vurgulu, etkileyici ve oldukça inandırıcıdır. Türk halkının vazgeçilmez te-
mel değerlerinden birisi olan “İslami hassasiyetleri”, parti kurmaylarıyla 
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birlikte, stratejik bir toplum mühendisliği projesi bazında öncelikli olarak 
ele alınmış ve çok iyi analiz edilerek hedef topluma başarıyla işlenmiştir. 
RTE, tartışmasız çok parlak bir zekâya, güçlü bir hafızaya, yoğun dinî bilgi 
ve genel kültüre sahiptir. 

Kendi görüş ve fikirlerine ters düşen her kim olursa olsun, hedef tahtasına 
ustaca oturtup, algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırarak, onu bertaraf etmesi 
veya etmeye çalışması, kanımca, Sayın Erdoğan’ın en önemli özelliklerinden 
birisidir.

Mesela; bazı ağaçların kesimini engellemek, “Gezi Parkı yerine AVM 
yapılacak” haberlerini protesto etmek amacıyla, İstanbul Taksim Gezi 
Parkı’nda önce küçük çaplı olarak başlayan gösteriler… Önceleri “birkaç 
çapulcu” hareketi şeklinde aşağılanıp, küçümsenmiş ve parkta gece yatıp 
kamp kuran eylemcilerin, sabah tüm çadırları, intikam alınır gibi sökülmüş 
ve yakılarak tahrip edilmiştir. 

Daha önce birçok kereler, Başbakan Erdoğan tarafından, “monşerler, 
beyzadeler, sarhoş takımı, Boğaz’da keyif çatanlar” gibi daha nice hoş 
olmayan, çirkin, aşağılayıcı ve ötekileştirici yakıştırmalarla eleştirilen, ya-
şam tarzı sorgulanan, ötekileştirilen kızlı erkekli İstanbul gençliği, sel gibi 
Taksim’e akmaya, gösteriler ve protestolar yapmaya başladı. Bu büyük gru-
ba, polis tarafından orantısız güç uygulandı. Olaylar hem günlerce sürdü 
hem de Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi diğer birçok büyük şehre 
sıçradı. Türkiye geneline yayıldı. Bu olayların bilançosu ise ağır oldu. Altı 
kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise, çeşitli yerlerinden yaralanarak sa-
kat kaldı. Tabii bu olayları bastırmakla görevli polis memurlarından da bir 
kişi, kaza da olsa hayatını kaybetti ve yaralı polislerimiz oldu. Türkiye ve 
dünya medyası, çıkan bu olayları günlerce haber olarak yayınladılar. Sonuç 
olarak: Gezi olayları, Türk siyasi tarihinde, Sayın Erdoğan’ın baskıcı olarak 
düşünülen politikalarına, halkın ilk defa “yeter” dediği tarihî bir dönemeç 
olmuştur. 

Bakın 23 Ağustos 2015 tarihli Cumhuriyet’in internet sayfasında, gazete-
nin Genel Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Sayın T. Erdoğan için 
ne diyor:

Can Dündar, “Yangındaki Akrobat”
İnsanın şahsiyeti, fırtınada belli olur. Uçak sallandığında paraşüt açanlardan mı-
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sınız kokpite koşanlardan mı Allah’a sığınanlardan mı; kişiliğiniz orada anlaşılır.
Erdoğan’ı, kriz anlarındaki tepkileri açısından incelersek şu sonuca varırız: O, 

düşeceğini anladığında uçağı ateşe verenlerden…

Gezi
Örnekleyelim.
Son iki senede üç büyük kriz yaşadı Erdoğan…
İlki Gezi’ydi.
2013 Haziran’ında, ülkenin yarısı, kendisine karşı sokağa çıktığında, isyanı 

orantısız güçle bastırdı. “Gençlere kulak verelim.” diyenleri elinin tersiyle itip, po-
lise, ateş açma yetkisi verdi. Berkin’e kıyanları, “destan yazdılar” diyerek kahraman 
ilan etti. Hiçbir suçlu polisi savcıya teslim etmedi. Meydanları gösterilere kapattı. 
Ve isyanın nedeni olan Topçu Kışlası’nı inadına yapacaklarını söyledi.

Şiarı şuydu:
“En iyi savunma, saldırıdır.”

17 Aralık
Altı ay sonra bu kez, 17 Aralık’la sarsıldı.
Bu kez vuran, “içeriden biri”ydi. Yollarda beraber yürüdüğü ekip, onu ele 

vermişti.
Bütün kirli çamaşırlar bir gecede ortaya saçıldı. Oğluna, “Evde ne varsa sıfırla-

yın!” talimatı verdiğini, bütün ülke duydu.
Ama şaşkınlığı, sadece birkaç saat sürdü. “Sıfırlayın” dediğinde, saat 11’di. 

Sonra uçağa bindi. İndiğinde, kararını vermişti. 13.30’da: “Hiçbir tehdide boyun 
eğmeyeceğiz!” diyerek, cemaate savaş açtı. Eski müttefikini şeytana dönüştürüp, ta-
banına taşlatırken, kendi yolsuzluğunu örtmeyi becerdi.

7 Haziran
Bir buçuk yıl sonra, yine haziranda, bu kez -ve ilk kez- sandıkta darbe yedi. 

Yüzde 10’a yakın oyunu ve Meclis çoğunluğunu kaybetti. Artık tek başına 
hükmedemeyecekti.

Muhalifleri zafer sarhoşluğu içindeyken o, sessizliğe bürünmüş, sarayında plan 
yapıyordu. Üç gün sonra, hiç beklenmedik bir tezgâh çıkardı heybesinden: Baykal’ı 
çağırdı.

O görüşmeden sonra da hızla toparlanıp, CHP’de çıkardığı yangını seyre koyul-
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du. Meclis Başkanlığı seçimini bu taktikle kazandı. Ardından, bir dizi kurnaz ham-
leyle, yeni seçimi zorladı.

Öfke saçan üslup
Erdoğan’ın, bu üç krizdeki tavrının, bize öğrettiği şu:
Asla yenilgiyi kabullenmiyor ve köşeye sıkıştığı anda bile, yara bere içinde de 

olsa, anayasa-gelenek-kural tanımadan üste çıkıp saldırıyor.
Öfke saçan üslubunun sadece ülkeye değil, partisine de zarar verdiğini gördüğü 

hâlde hiddetini dizginlemiyor.
Bir yangın yerini ince ip üstünde geçen ve durursa devrileceğini bilen bir akrobat 

gibi, geriye ve ateşe bakmadan yürüyor.
Kendi kurduğu çözüm masasını tekmeliyor; yeniden din adamı urbasını giyini-

yor, hem başkan hem sultan hem hakan olmak istiyor. Bir muhbir ordusu kurarak, 
emrindeki medyayı silah gibi kullanarak, alicengiz oyunları yaparak, iktidarını geri 
almaya çalışıyor.

Son kumar
Fakat bu tavrın bir de ona öğrettikleri var:
Üstünden yürüdüğü yangın, giderek paçalarını sarıyor.
Çevresindeki kuşatma günbegün daralıyor.
Her saldırdığında biraz daha ağır yara alıyor.
Tabanı, “bizi nereye götürüyor” kaygısıyla kendisinden uzaklaştıkça, yakın koru-

maları artıyor. Şehit cenazelerindeki sloganlar, artık kendisini hedef alıyor. Örgütü 
yorgun; çalışmıyor.

Varlık nedeni olan hırsı, şimdi yok oluşunu hazırlıyor.
Yenilgiyle yeni tanışan Erdoğan, türlü çeşit kurnazlıkla son kumarına hazırla-

nırken, tarih dersinde ezberlediğimiz bir pankart, zihnimize asılıyor:
“Her şeyi birden isteyen, her şeyi birden kaybeder.”

Ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan, eğitim ve sosyal olanakları ol-
dukça sınırlı ve gelir düzeyi çok düşük kırsal kesim halkları ile büyük şe-
hirler etrafında konumlanan ve büyük oranda kırsal kesim insanımızla aynı 
özellikleri taşıyan, mütedeyyin olarak adlandırılan yapıdaki kitlelere yaptı-
ğı siyasi söylemlerinin içine, dinî içeriklerle duygusallaştırılarak yoğrulmuş 
ilaveler veya eklentiler, Sayın Erdoğan ve partisine, beklenenin üzerinde si-
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yasi başarı sağlamıştır. Erdoğan, ülkenin genel muhafazakâr, mütedeyyin 
yapısını, bu konudaki meylini, yumuşak karnını çok iyi değerlendirmiştir. 
Ama bu tür politikalar nereye kadar başarılı olur! Ona ve başında Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun bulunduğu AKP’ye ilk önemli uyarı, yine bu ülkenin 
7 Haziran 2015 tarihli seçim sandığından çıkmıştır.

On Üç Yıllık AKP Döneminin Kısa Bir Analizi

Esas konumuzun odağında eğitim var ama önce, 13 yıllık AKP dönemi 
hakkında genel bir görüş ortaya koymak istiyorum. 

AKP yönetimi, Türkiye’nin bütün müesseselerinde, bazı olumlu sayı-
labilecek icraatlarının yanında, son derece ciddi, tamiri oldukça zor tahri-
batlar da yapmıştır. Bunlara sırasıyla değineceğim. Yalnız öncelikle, şunu 
özellikle vurgulamak isterim: Bu tahribat ve yıkımların geri dönüşümü olur 
mu olmaz mı ona tabii ki yine demokratik siyaset karar verecektir. Sistemin 
restorasyonuna çalışılmaya karar verilirse bile, bu tahribatların giderilebil-
mesi için, en az 20-25 yıl gibi uzun bir sürece ihtiyaç olacağı kanısındayım… 
Umarım zamanlama konusunda ben yanılırım. 

Ünlü bir atasözümüz vardır: “Her şeyin başı sağlık.” Doğrudur ama ben, 
önümdeki darmadağın olmuş tabloya bakınca diyorum ki: “Her şeyin başı 
adalet.” Evet, “adalet, hukuk”.

Çünkü adaletin, hukukun sağlıklı olmadığı bir ülkede, hiçbir şey sağlıklı 
olmayacağı gibi, sağlık da sağlıklı olmaz, o da sorunludur. 

Hukuk: Konuya, bazı çarpıcı örnekler vererek değinmek istiyorum. 
Hukuk sistemine önce; sağlıklı yönü verecek, onu her erkten, dış etkiden 
arındıracak, bağımsız kılacak tek doğru kaynak TBMM, yani Yüce Meclis’tir. 
TBMM’yi oluşturan partilerin el ele vererek üreteceği, toplumun kültürüy-
le, gelenekleriyle, insanlığının ortak değerleriyle uyumlu, vatandaşların çok 
büyük bir bölümünü kucaklayabilen bir anayasa; güvenilir ve sağlıklı bir 
adalet sistemi için, kesinlikle en önemli rehber ve yol gösterici olacaktır. 

AKP, 13 yıldır iktidardadır ve Başbakan RTE, neredeyse ortalama her 2-3 
ayda bir 1961 ve 1982 askerî darbe anayasalarını tenkit ve kötüleme üzerine 
siyaset yapmıştır. Haklılık payı vardır ama sorunun kaynağı olarak nitele-
diği bu anayasaları değiştirme, yeniden düzenleme konusunda, toplumun, 
kendisinden ve partisinden beklediği değişimi sağlayamamıştır. Sadece po-
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litik anlayışına, çıkarına uygun gelecek birkaç maddesini restore etmeyle 
geçiştirmiştir. 

Tüm söylemlerinde; geçmiş dönem siyasilerinin, kendi yandaşlarını ada-
let sistemine sokarak, değiştirdiğinden şikâyet etmiştir. Bunda haklıdır ama 
kendi iktidarlarında, muhalifler yerine kendi siyasetine uygun kişileri aynı 
görevlere getirmeyi hiç yanlış bulmamış, yapılan bu haksızlıkları, adam ka-
yırmaları, liyakatsiz yandaş atamalarını hak bellemiştir. Yani boynuz, kulağı 
misli misli geçmiştir. AKP iktidarı, yandaşlarını adalet sistemine sokmakla 
kalmamış, neredeyse tamamını kontrolü altına almıştır. Nasıl mı? 

Anayasa Mahkemesi: AKP, daha 2002 yılında iktidara adımını atar at-
maz, Anayasa Mahkemesi’nden dert yanmaya başlamış, döneminde görev 
yapmış çoğu siyasilerin “AKP’ye daha yakın” olarak değerlendirdikleri 
Anayasa Mahkemesi başkanlarına bile sert söylemlerini esirgememiştir. 
Sonunda, uzun süren iktidarlarının meyveleri yenmeye başlanmıştır. Çünkü 
13 yıl gibi uzun zaman diliminde neredeyse Anayasa Mahkeme üyelerinin 
tamamına yakını, iktidarın arzu ettiği doğrultuda değişmiştir. 

Sorunun temelinde, mahkeme üyelerinin tespit yönteminin yanlışlığı 
yatmaktadır. Aslında, siyasetçilerin elinin uzandığı bu yandaş atama veya 
hukukçuyu özlük hakları yönden sıkıştırma türündeki yöntem çarpıklıkları, 
tüm adalet sisteminin temel sorunudur. 

Bunlara, basit örnekler verilebilir. Örneğin; Cumhurbaşkanı, Anayasa 
Mahkemesi’ne üye atar. Bu, ilkesel açıdan sorunsuz gibi gözükse de rea-
litede doğru değildir. Günümüzde Cumhurbaşkanı, halkoyuyla AKP’den 
seçilmiştir. Bunda hiçbir sorun yoktur. Ama Sayın Erdoğan, tarafsız olma 
görünümünden hayli uzaktır. Kendi partisinin adını vermese de seçim za-
manında bile, sanayi kuruluşları açma gerekçesiyle, AKP politikalarıyla bire 
bir örtüşen, propaganda çağrıştıran toplantılar yapmış, üstüne üstlük, yap-
tığı tüm konuşmalarında, diğer muhalefet partilerini, tıpkı iktidar partisi li-
deri Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi, yerden yere vurmuştur. Şimdi, yolda 
rastladığımız sıradan on vatandaşımıza: “Sizce Cumhurbaşkanı’mız tarafsız 
mı?” diye sorsak, acaba nasıl cevaplar alırız dersiniz! Ben söyleyeyim; en az 
dokuzu, “tabii ki taraflı” der. Belki yanılıyor olabilirim, 10’u da olabilir…

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’ne, bu şartlarda na-
sıl tarafsız atama yapabilir ki! Özet olarak; bu sistem sağlıksızdır. Ayrıca, 
Meclis’te grubu bulunan partiler de oranları doğrultusunda HSYK’ye üye 
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vermektedir. Bu uygulama da kanımca sakıncalıdır. 
Şayet, gerçekten sağlam temeller üzerine kurulmuş, ayaklarının üzerinde 

duran, daha önce de vurguladığım gibi, “sağlıklı” bir Anayasa Mahkemesi, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurumu (HSYK), Danıştay gibi adaletin üst 
kurumlarını, her türlü siyasi etkiden uzak inşa etmek istiyorsak, o görevleri 
yapacak hukukçu üyeler, kendi içinde yapılacak demokratik düzenlemeler-
le, yine kendileri tarafından seçilmelidir. Hukuk sistemi, siyasi etkiden an-
cak bu ve benzeri demokratik uygulamalarla arındırılabilir. 

Adalet sistemi, devletin hiçbir birimine benzemez. Hukuk sisteminin, 
Türk toplumuna güven verebilmesinin vazgeçilmez tek şartı, “bağımsız” 
olmasıdır. Bu kural, sadece ülkemiz için değil, tüm dünya ülkeleri için de 
temel ve değişmez bir kavramdır. 

HSYK: Bu kurumun da yapısı, tıpkı Anayasa Mahkemesi örneğinde oldu-
ğu gibi, sorunludur. Az sonra nedenini anlatacağım ama bu araya, Hürriyet 
gazetesi yazarı Sayın Taha Akyol’un, HSYK ile ilgili, 7 Temmuz 2015 tarihli 
bir köşe yazısını koymak istedim. Okuyunca umarım bana hak verirsiniz:

Yargıtay Başkanı ne diyor?
Yargıtay Başkanı Sayın Rüştü Cerit’in, Star gazetesindeki sözlerini hayretle 

okudum. Sayın Cerit’in sözleri şöyle:
“HSYK’nin, halka hesap verebilecek bir sisteme geçmesi gerekir. 

Örneğin; bazı ülkelerde Adalet Bakanı veya Cumhurbaşkanı, HSYK üze-
rinde etkilidir. Avrupa’da bu böyle.”

Haberde bir gazetecilik sorunu olabilir. Çünkü Yargıtay Başkanı’nın bu sözleri, 
beyanat verdiği gazetenin birinci sayfasında yer alıyor; tırnak içinde, Başkan’ın ken-
di sözleri olarak... Fakat iç sayfalardaki haberde sadece “HSYK’nin, halka hesap 
verebilecek bir sisteme geçmesi gerekir” cümlesi var. Sözlerinin devamını, ha-
beri özetlemek için gazete atmış olabilir. Yargıtay Başkanı, meramını iyi anlatama-
mış da olabilir. Her ne olursa olsun, yargı bağımsızlığı konusunda hassasiyet eksik-
liği açıktır. Dayandığı bilgiler de yanlıştır.

Eski ve yanlış bilgi
Fransız Anayasası’nın 65. maddesine göre, HSYK’nin başkanı, evet, cum-

hurbaşkanıdır, adalet bakanı da onun vekili olarak HSYK üyesidir... Sayın Cerit, 
“Avrupa’da bu böyle” derken, Fransa’yı kastediyorsa, eskimiş ve yanlış bir bilgi-
dir bu. Çünkü 2008 yılında Fransızlar, Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanını da 
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adalet bakanını da HSYK’den çıkardılar!
Görüyor musunuz dünya nereye gidiyor, biz neyi özlüyoruz? (!)
Anglosakson sistemindeki kuzey ülkelerinde durum, Cerit’in söylediğine benzer 

gibi görünür fakat orada hâkim teminatı çok kuvvetlidir ve siyasi etkiyi engellemek 
için, HSYK türü kurullara atamalar “ömür boyu” yapılmaktadır...

Bizde olduğu gibi, HSYK türü kurullara resmen partili üye atamak, kanun çıka-
rıp seçim sistemini değiştirmek, seçimleri siyasi organa düzenlettirmek, yargı kurul-
larına “otobüs dolusu üye atamak”, oralarda hayal bile edilemez!

Reform kriterleri?
Sayın Cerit’in, cemaati işaret ederek söylediği, “İradesini ipotek ettiren kişi-

den hukukçu olmaz.” sözü, elbette çok doğru bir prensiptir. Fakat bunun alter-
natifi “cumhurbaşkanının veya adalet bakanının etkili olduğu bir HSYK” olamaz! 
Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, yargıya ilişkin 
prensip kararı şöyledir:

“Hâkimlerin seçimi ve kariyerleri hakkında karar verecek makam, ida-
re ve hükümetten bağımsız olmalıdır. Bu makamın bağımsızlığını sağla-
mak amacıyla, üyelerinin, yargı tarafından seçilmesi ve çalışma usulleri-
nin de bizzat söz konusu makam tarafından belirlenmesi gerekir.”

Fransızlar, işte bu ilkeye göre, 2008’de Anayasa’yı değiştirip, cumhurbaşkanını 
HSYK’den çıkarmışlardı. Yaptıkları reformun kriteri buydu.

Yargı bağımsızlığı
Bizde 2010 referandumuna sunulan reformun da amacı buydu fakat hükümetin 

yön değiştirmesiyle “yapboz kanunları” çıkarıldı, “yürütmeyle uyumlu” bir 
yargı yönetimi oluşturuldu.

Böyle bir tabloda bütün hukukçulara, hele de yüksek yargı mensuplarına düşen 
görev, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını inançla savunmaktır.

Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını askerî darbe karşısında savunan yük-
sek yargıçlar merhum Recai Seçkin ve merhum Vedat Ardahan’ı rahmet-
le anıyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda akademik eserler yazan, 
eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un kitaplarını, bütün hukukçulara, özellik-
le genç hukukçulara, önemle tavsiye ediyorum. Bir önceki Yargıtay Başkanı Ali 
Alkan’ın “yürütmeye bağlı bir yargının meşruiyet sorunu” çıkaracağını ha-
tırlatan, 2014 adli yıl açış konuşmasını da unutmamak gerekir.

Sayın Cerit’in sözlerini de sürçülisan sayıyorum. Şunu da belirtmeliyim, “hal-
ka hesap vermek”, siyasi bir kavramdır, yasama ve yürütmeyle ilgidir; adli bir 
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kavram değildir!*
Kaynak
*Taha Akyol, OBJEKTİF, Hürriyet gazetesi, 7 Temmuz 2015

AKP ile Gülen Cemaati’nin Yarım Kalan Dansı…

Türkiye yargısının nasıl siyasallaştırılmaya çalışıldığını, yargı bağımsızlı-
ğı ve tarafsızlığı ilkesinden nasıl koparılmaya çalışıldığını, en yetkili kalem-
lerin birinden gördünüz. Şimdi buyurun “çuvaldız”ı…

HSYK de Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu gibi sorunludur, demiştim. 
Nedeni ise; AKP iktidarı, neredeyse yaklaşık 10 yıldır, ana karakteri dinî 
yapılanma olan Gülen Cemaati’yle canciğer kuzu sarmasıydı.

Son yıllarda, birtakım konularda cemaatle ters düşmek bir yana, âdeta 
savaşa girilmiş gibi, “paralel devlet” temizliği gerekçesiyle, Gülen Cemaati 
adına devlet içinde yuvalandığı düşünülen tüm kadroların tasfiye edilmesi 
operasyonları başlatılmıştır. Sayın Erdoğan’ın, iki ilginç söylemi vardır: İlki: 
“Onları, saklandıkları inlerinden çıkaracağız.” İkincisi ise: “Bizim, bunlardan 
hiç haberimiz olmadı. Bizi kandırdılar.” türüdür. Bu iki söylem, içinde bulu-
nulan durumu özetlemeye yetmektedir. Erdoğan, daha önce, Fethullah Hoca 
için, İstanbul’da yaptığı bir toplantıda, âdeta yalvarır gibi: “Gel, artık memle-
ketine gel, özledik.” türünden seslenirken daha sonra: “O, Pensilvanya’daki 
zat…” şeklindeki veryansınlarını ağzından düşürmemiştir.

Cemaat de genel kanı olarak, sütten çıkmış ak kaşık değildir. Eski Emniyet 
Müdürü Hanefi Avcı’nın kitabında, cemaat için yazdıkları gerçekten olduk-
ça düşündürücüdür. Zaten kitap piyasaya çıkar çıkmaz, çok ilginç bir neden 
üretilerek, Avcı derhâl tutuklanarak hapsedilmiştir. Ayrıca Gülen Cemaati 
ajanı gibi değerlendirilen birçok savcı ve hâkim tarafından açılan Ergenekon, 
Balyoz, Kafes Eylem Planı ve benzeri türü davalarda, sahte CD’ler, gizli ya-
lancı tanıklar üretilerek, AKP Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın de-
diği gibi, Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, âdeta “kumpas” kurulmuştur. 
Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi, anılan dava kararlarını inceleyerek, 
hukuka aykırılığı nedeniyle bozmuştur. Ama ne yazık ki suçlu suçsuz bir-
birine karıştırılarak, TSK’nin en üst kademesinde görev alan yüksek rütbeli 
subaylar hem görevlerinden alıkonulmuş hem de yıllarca boş yere hapis yat-
mışlardır. İçlerinden, onuruna yediremeyip, hapiste canına kıyan subaylar 
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olmuştur. Ergenekon soruşturması safhasında, davaya siyaseten müdahale 
ederek, “Ben bu davanın savcısıyım!” diyen Başbakan Erdoğan’ın, adalete 
olan etkisi meydandadır. 

MİT ile başlayan ve birçok alanda devam eden cemaat-hükümet çatışma-
sı sonucunda, Başbakan Erdoğan’ın ısrarıyla, bir panik içerisinde alelacele, 
“Torba Kanun” kapsamında yasalar çıkartılarak, HSYK’de cemaat yanlısı 
ve çıbanbaşı olarak düşünülen birçok hukukçu üye, derhâl tasfiye edilerek, 
yerlerine, hükümetin uygun gördüğü üyeler, Şark kurnazlığı ile alelacele 
atanmıştır. Çıkartılan bu Torba Kanun, daha sonra, Anayasa Mahkemesi ta-
rafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş olsa da ne derler, “atı alan 
Üsküdar’ı geçmiş”, yani Anayasa Mahkemesi hükmü geriye doğru işleme-
yeceği için, atanan (siyasi etiketli) üyeler, yerlerinde kalmışlardı. 

Bunların dışında 2013 yılı 17-25 Aralık günleri ortaya çıkan, hükümet 
kanadının “bu bir darbedir” savunusuyla üzerine alınmadığı ve sıkça ya-
lanladığı, TV’lerden görüntülerini açıkça defalarca izlediğimiz, gizlice tape-
lere kaydedilmiş ses kayıtlarını dinlediğimiz, hükümetin dört bakanıyla ve 
Başbakan’la ilgili yolsuzluk ve rüşvet skandalları, önce mahkeme kararla-
rıyla, sonra da iktidar partisinin, yaklaşık 80 milletvekilinin, “soruşturulsun, 
evet” oylarına rağmen, yine de çoğunluk oylarıyla, konunun görüşülmesi, 
Meclis tarafından reddedilmiştir. Bu karar, hâlâ toplum vicdanında sorun 
olarak en üstlerde yer almaktadır. İlgili savcılık ve mahkeme; TÜBİTAK 
gibi, devletin resmî kurumlarına yaptırdığı teknik incelemeler ve bilirkişi 
raporları paralelinde, görüntülerin montaj, tapelerin de üzerinde oynandığı 
kararını vererek, olaylara karışan kişileri, diğer bir deyişle; iktidar siyasetini 
aklamış, hatta konunun tartışılmasını bile yasaklamıştır. 

Bakın, en yetkili ağızlardan birisi olan AKP’nin İngiltere’de yetişmiş, dü-
rüst ve tutarlı siyasetçi profiliyle benim de beğendiğim Maliye Bakanımız 
Mehmet Şimşek, 27 Şubat 2014’te yaptığı bir söyleşide, yolsuzluktan nasıl 
yakınıyor:

Maliye Bakanı’ndan yolsuzluk yakınması!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Türkiye, yolsuzluk algısında kötü ülkeler ara-
sında. Bizim önümüzde kim var; Çin var, Meksika var, Brezilya var, İtalya var.” 
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dedi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 

tarafından düzenlenen ve sektörün sorunlarının ele alındığı toplantıda bir konuşma 
yaptı. Bakan Şimşek, Türkiye’nin ekonomik karnesini, sunumlar eşliğinde, toplan-
tıya katılanlara anlattı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki toplantının basına açık 
kısmında konuşan Maliye Bakanı Şimşek, son dönemde yaşanan tartışmalara de-
ğindi. Bakan Şimşek: “Türkiye’de şu anda en çok bu hususlar tartışılıyor. İngiltere 
merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü, bütün ülkelerin değerlendirmesini yapıyor. 
Yolsuzluk algı endeksini üretiyor. 2002 yılında biz, sondan 37. sıradaymışız. Bizden 
daha iyi 64 ülke var. Türkiye çok mesafe katetmiştir. 53. sıra yakışıyor mu? Hayır 
yakışmıyor.”*

Kaynak:
*DHA, Yayınlanma tarihi: 27 Şubat 2014 Perşembe

2014 yılında, Başbakan Erdoğan önderliğindeki AKP Hükümeti, başka bir 
olayla daha sarsıldı. Adana’da bazı tırlar, ihbar üzerine savcılık ve jandar-
manın birlikte düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Tırların, Irak’a yardım 
malzemesi götürdüğü, başlarında bulunan MİT görevlilerince söylendi ama 
yine de savcılık emriyle kontrole tabi tutulunca kıyamet koptu. Olay mah-
kemelik olunca savcı, görevinden alındı, bazı jandarma subay ve astsubay-
ları da tutuklandı. Aylar sonra, Cumhuriyet gazetesinde, tırların içi silah ve 
mühimmat dolu olarak resimler yayımlandı. Dünya medyasında Türkiye, 
komşu ülkesi Irak’a (Türkmenlere), el altından silah sokan ülke durumuna 
düşmüş oldu. Yani kepazelik diz boyuydu. Plansız, koordinesiz yapılan MİT 
operasyonu da tam bir fiyaskoyla, yüze göze bulaştırılmış oldu. 

Yazık değil mi bu ülkeye?
Bu sayılanların dışında daha nice irili ufaklı hukuk ihlalleri de mevcuttur 

ama burada yer verilen örneklerin, siyasete bulaşmış hukuk deformasyonu-
nun boyutlarını göstermeye yeterli olduğu kanısındayım. 

İşte hukuk ve adalet kavramlarına, halkın güvenini sarsan, sisteme dı-
şarıdan etki yaparak onun tarafsız olması gereken adil yapısını altüst eden 
siyasetin hâli melali budur! Tüm bu olaylar, nüfusu 75 milyona dayanan 
Türkiye toplumunun gözünün içine baka baka gerçekleştirilmiş ama ne ya-
zık ki toplumun neredeyse yarıya yakın bir bölümü, tüm bu olanlara, biat 
kültürü özellikleri nedeniyle kayıtsız kalmış, yeterli tepkiyi verememiş veya 
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verdirilmemiştir.
Soruyorum Allah aşkına, bu uygulamaların hangisi doğrudur? Bu yapı-

lanlara, “adaletin siyasallaşması, yozlaşması” demeyelim de ne diyelim!

Emniyet Teşkilatı, polisler…

Bu teşkilat, jandarma ile birlikte, ülke iç güvenliğinden sorumlu olan son 
derece önemli ve gerekli bir kuruluştur veya öyle olmalıdır. Bu teşkilatın 
ana görevi, ülkede vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve 
güveni tesis etmektir. 

Teşkilatın tepesinde emniyet genel müdürü vardır ama kendilerine 
anayasayla verilmiş görev ve yetkilerini, anayasa ve paralelinde çıkartılan 
kanun ve kararnameler doğrultusunda, siyasi baskıdan uzak kullanıp kul-
lanamadıkları meydandadır. Başta, devleti temsil eden veya temsil etmesi 
beklenen valiler, kaymakamlar olmak üzere, ne kadar emniyet müdürü, ne 
kadar emniyet amiri varsa tamamı, siyasi iktidarın kontrolü ve arzusu doğ-
rultusunda görevlendirilmektedir. Görevinden, davranışından hoşnut olun-
mayan valiler ise, en kısa tayin döneminde merkeze, yani kızağa çekilmekte-
dir. Emniyet Teşkilatı, sanki devletin değil, hükümetin teşkilatı gibi, üzerine 
siyaset gömleği geçirilmiş görüntüsüyle görev yapmaktadır. 

Teşkilat, tabii ki siyasetin emrinde İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak gö-
rev yapacaktır. Buna şüphe yoktur ama hizmet hedefi ve amacı, kanunlar 
doğrultusunda yüce Türk milleti olmalıdır. Emniyet Teşkilatı da anayasa 
doğrultusunda kendi dinamiklerini, hiyerarşisini, denetimini kurup, tıpkı 
TSK’de olduğu gibi, kendi hiyerarşisi içerisinde, liyakat esaslı yapılandı-
rılmalı. Hükümetin değil, devletin Emniyet Teşkilatı, devletin polisi olmalı 
veya oldurulmalıdır. 

Yukarıda değinilen “paralel yapı” gerekçesiyle, yüzlerce emniyet görev-
lisi, amiri ve polis memuru, hükümetin çıkardığı seri kararnamelerle çil yav-
rusu gibi oradan oraya dağıtılmış, kendileri ve aileleri, normal rutin tayin 
görüntüsü altında mağdur edilmişlerdir. Hâlbuki, suçlu olduğu varsayılan 
veya zanlı olan memurlar, kanunlar gereği kovuşturmaya tabi tutularak ada-
lete teslim edilmeli ve suçu sabit görülenler de gerekli cezalara çarptırılma-
lıydı. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede olması gereken bu tarz uygulamalar 
ne yazık ki ülkemizde siyasetin gölgesinde bırakılmış, uygulanamamıştır.
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Ayrıca, ekonomisi oldukça kırılgan ve sağlıksız olan ülkemizde, üretime 
yönlendirilmesi gereken yetişmiş birçok insanımız, diğer bütün devlet dai-
relerinde ve belediye teşkilatlarında olduğu gibi, siyasi amaçlar doğrultu-
sunda, Emniyet Teşkilatı’na da gereğinden fazla polis memuru olarak yığıl-
mıştır. Neticede bu tip uygulamalar, bir taraftan üretime katılımı azaltırken 
diğer taraftan da kamu giderlerini artırarak bütçeye ek yük getirmektedir. 
Aslında bu sorun, tüm kamu birimleri için geçerlidir. Tabii, artan yük, dö-
nüp dolaşıp vergi olarak biz sade vatandaşların sırtına yüklenmektedir. 

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, şimdiki iktidar partisi yandaş ve 
sempatizanları da birtakım koruyucu ve kollayıcı önlemlerle gözetilmekte 
ve yapılan şaibeli, göstermelik sınavlarla ve en ilginci de sınav sonrası, mü-
lakat adı verilen haksız, pespaye kayırma sınavlarıyla polis memuru yapı-
larak, Emniyet Teşkilatı’na alındığı söylenmektedir. Devlete memur veya 
işçi almak için açılan tüm sınavlarda bu tür haksız uygulamaların, ne yazık 
ki hız kesmeden, herkesin gözü önünde, günah münah demeden ulu orta 
yapıldığı söylentisi, halk arasında yaygındır. Bir ülkede adalet ve denetim 
sistemleri şayet dürüst çalışırsa, bu tür kayırıcı ve haksız uygulamalar yok 
edilemese bile, büyük oranda azaltılabilir.

17-25 Aralık operasyonlarında, devletin güvencesi olan savcıların, yani 
adaletin emrindeki kolluk gücünün (polisin), siyasi baskılar nedeniyle savcı-
nın verdiği emir ve talimatları (gerekçesi ne olursa olsun) yerine getirmediği 
açıkça görülmüştür. Bu tip olaylar, bir hukuk devletinde asla olmaz. Savcılar 
ve hâkimler de kasıtlı veya kasıtsız hata yapabilirler. Onları da denetleyen, 
gerektiğinde cezalandıran, hatta görevlerinden ihraç eden, HSYK gibi bir 
denetim kademesi zaten vardır. 

Bu tür olumsuzlukların yanında, AKP Hükümetleri, Türk Polis 
Teşkilatı’nda, örneğin; Özel Harekât Timleri vs. gibi yeni oluşumlara başa-
rıyla imza atmış, teşkilatın modern silah, teçhizat ve malzemelerle donatı-
mını sağlamıştır. Ayrıca, daha önce iktidar tarafından çıkartılan bir kanunla 
uygulamaya konulan, Özel Yetkili Savcı ve Mahkemelerin, daha sonra sa-
kıncaları görülerek kaldırılması da yerinde bir uygulama olmuştur. Bunlar 
da iktidarın takdir edilmesi gereken başarılı icraatları olarak görülmelidir 
diye düşünüyorum.
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Türk Silahlı Kuvvetleri

Yukarıda bir nebze değindiğim gibi; TSK, üzerine oynanan çeşitli komplo 
ve kumpas gibi oyunlarla, 13 yıllık AKP iktidarında çok yıpratılmıştır. Başta 
Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, Kara ve Hava Kuvvetleri’nin, yetişmesi 
onlarca yıl alan çok değerli komutanları, sorumsuz ve adil olmayan uygula-
malarla, sahte belgelerle, kandırılmış gizli tanıklarla tutuklanarak, yıllarca, 
hatalı mahkeme kararları sonucu suçsuz yere hapislerde yatmışlardır. 

En önemlisi de TSK komuta kademesi, büyük bir komuta zafiyeti içi-
ne düşürülmüştür. O dönemde, ülkemizin, herhangi bir nedenden dolayı 
bir savaş ortamı içine girmemesi gerçekten büyük bir şanstır. Bundan ders 
çıkartılmalıdır.

Biri 1960’da, diğeri 1980’de olmak üzere ülke demokrasisi, iki defa TSK 
tarafından kesintiye uğratılmış, ayrıca aralarda 1971, 1997 gibi çeşitli yıllarda 
da hükümetlere verilen muhtıralarla demokrasi örselenmiştir. Bunlar, geliş-
mekte olan Türkiye demokrasisi adına büyük talihsizliktir. Ülkeyi, sandık-
tan çıkan siyasi iktidarlar yönetmelidir.

Eski bir asker olarak görüşüm; kökü Orta Asya’ya uzanan, tarihî geçmişi 
zaferlerle dolu, aldığı çağdaş eğitimle yüksek bilgi düzeyine ulaşmış, Türk 
halkının her dönemde güvenine mazhar olmuş TSK, bundan sonra sadece 
ülke savunmasına yönelmelidir. TSK, yakın gelecekte, sayıca küçülmüş, ha-
reket kabiliyeti yüksek, modern silah ve donanımla güçlenmiş, güçlü ve çe-
vik askerî bir güç olmanın planlarını yapmalıdır. 

TSK, yeniden yapılanma konusunda, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 
sonra çok önemli bir devreye girmiş, günümüze değin çok ciddi mesafeler 
kaydetmiştir. Olay şöyle gelişmiştir: Hatırlanacağı gibi, ülkemize başta ABD 
olmak üzere tüm Avrupa Devletleri tarafından, Kıbrıs’a yaptığımız müda-
hale nedeniyle silah ambargosu uygulanmaya başlanmıştı. 

Silah ve teçhizatımızın büyük bir bölümü, İkinci Dünya Savaşı sonunda, 
Marshall Yardım Planı doğrultusunda ABD tarafından hibe edildiği için, do-
ğal olarak, yedek parça konusunda dışa bağımlıydık. Bu nedenle sıkıntıya 
düştük ama ne derler, “kötü ev sahibi, kiracıyı ev sahibi yaparmış” misali, biz 
de paçalarımızı sıvayıp, “kendi silahını kendin yap” kampanyası başlatarak, 
savunma sanayimizi geliştirme yönünde adımlar atmaya, ayaklarımızın üze-
rinde durmaya çalıştık. Bu nedenle ABD’ye ne kadar teşekkür etsek azdır…
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Bunların en önemlilerinden birisi, belki de en önemlisi, Türkiye’nin, sa-
vunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesinde 28 Haziran 1973’de kurulan TUSAŞ (Türk Uçak Sanayi 
AŞ) olmuştur. Daha sonra bu şirket, Hava Kuvvetleri’nin uçak ihtiyacına 
yönelik, ABD’nin F-16 uçaklarını kullanması kararı ile birlikte kurulan TAI 
ile birlikte 25 yıllığına ortak, F-16 uçak üretimine başlamış, 25 yıl dolmadan 
2005 yılında TAI’nın tüm yabancı hisseleri, Türk hissedarlar tarafından satın 
alınarak, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ) çatısı altında yeniden 
yapılandırılmıştır.

Firmanın %54,49’u, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na, 
%45,45’i Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na ve %0,06’sı da Türk Hava 
Kurumu’na aittir. Günümüzde ANKA insansız hava aracı, T129 ATAK heli-
kopteri, HÜRKUŞ yeni nesil temel eğitim uçağı, TURNA özgün hedef uçak 
sistemi, ŞİMŞEK yüksek hızlı hedef uçak sistemi, GÖKTÜRK keşif gözetle-
me uydusu, A400M askerî ulaştırma uçağı ve çok çeşitli F-16 modernizas-
yonu, Mısır ve Pakistan’a F-16 üretimi gibi çok önemli üretim programları, 
TUSAŞ imzası taşımaktadır.

Bu kuruluştan başka ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi birçok 
savunma sanayi kuruluşu, ülkemize gurur vermektedir. Ayrıca, aşağıda tek 
tek tanıyacağınız üretim programlarında, birçok özel sanayi kuruluşumuz 
da savunma sanayi alanında başarılı üretimler yapmaktadır. 

Son 13 yıllık iktidar döneminde AKP’nin, Türk savunma sanayisine yap-
tığı çok olumlu katkıları olmuştur. Bu açıdan, şimdiye kadar birçok konuda 
eleştirdiğim ve eleştirmeye de devam edeceğim Sayın Cumhurbaşkanı R.T. 
Erdoğan’ın üçüncü dönem başbakanlığı önderliğindeki AKP Hükümetlerine, 
bu ülkenin şükran borcu vardır. Bunu özellikle belirtmek isterim. 

Şimdi, ülkemizin gelişmekte olan savunma sanayisine ve bu alanında ya-
pılan üretimlere bir göz atalım derim… İşte örnekleri: 

Günümüz Türkiye’sinin Gelişen Savunma Sanayisi
Mustafa Kemal ATATÜRK ve aynı görüşteki arkadaşlarının birlikteliği 

sayesinde kurulan, yüzü bilim ve çağdaşlığa döndürülmüş Genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, günümüz itibarıyla başarılmış en önemli konulardan biri-
si de şüphesiz, savunmamızdaki temel gereksinimlerimiz için, kendi savun-
ma sanayimizi oluşturarak, dışa bağımlılığımızı azaltmak olmuştur.
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Bu konu, hem mühendislik hem üretim ve hem de gelecekteki ihracat po-
tansiyelimiz açısından, ülkemiz adına gerçekten gurur vericidir.

Günümüz itibarıyla gelişmeler şöyle özetlenebilir...

Altay Ana Muharebe Tankı
Son yıllarda ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, OTOKAR ve TÜBİTAK 

gibi devlet kurumları ve özel sermayeli savunma kuruluşları, birbirinden önemli as-
kerî projelere imza atıyor. ALTAY Tankı projesi, bunlardan sadece biri, ama istedi-
ği takdirde bir ulusun neleri başarabileceğini göstermesi bakımından önemli ve aynı 
zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılması açısın-
dan da önemli bir sembol. 

Türkiye’nin önde gelen özel sermayeli savunma şirketlerinden OTOKAR’ın li-
derliğinde tasarlanan ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın ilk prototipleri, 15 Kasım 
2012’de, Türk ve dünya kamuoyuna tanıtıldı. Bu prototiplerle, önümüzdeki aylarda 
yapılacak test çalışmaları kapsamında elde edilecek bilgi ve tecrübelerden yola çıkıla-
rak, 2015’e kadar iki prototipin daha üretilip seri üretime hazır hâle getirilmesi ve en 
geç 2016 yılında, ilk Türk tankının, üretim bandından çıkması bekleniyor. Gelin ilk 
önce, çoğumuzun uzmanlık alanına girmeyen tankların tarihçesine ve genel yapıla-
rına bir baktıktan sonra ALTAY’ı incelemeye başlayalım.

Tankların tarihçesi: Tankların tarihi, I. Dünya Savaşı’na dayanıyor. Tarihî 
kayıtlara göre ilk olarak Eylül 1916’da, İngiliz ordusu tarafından kullanılmaya baş-
landı. Çeşitli kaynaklarda, paletli ve zırhlı bu savaş aracına, “tank” adının, üreti-
minden hiç kimsenin haberdar olmasını istemeyen İngiliz ordu yetkilileri tarafından 
bilinçli olarak verildiği ve böylece, söz konusu aracın yapımında çalışan İngiliz işçi-
lere bile, sadece paletli su depoları ürettikleri izlenimi verildiği söyleniyor. 

Kısa sürede I. Dünya Savaşı’nın ana unsurlarından biri hâline gelen tank-
lar, aynı zamanda siper savaşı taktiğini de tarihin derinliklerine gömerek ordula-
rı, hareketli savunma düzenine geçmeye zorlamış ve klasik süvari görevlerini üst-
lenmeye başlamıştı. Sonraki yıllarda İngiliz ordusunun yanı sıra özellikle Alman, 
Fransız, ABD ve Rus orduları tarafından da geliştirilen zırhlı araçlara dayalı sa-
vaş biçimi, geçerliliğini günümüzde de büyük ölçüde koruyan ana muharebe tank-
larının, II. Dünya Savaşı’nın ana aktörlerinden biri olmasını sağlamıştı. Tanklar, 
ilk defa II. Dünya Savaşı sırasında, Alman orduları tarafından Yıldırım Savaşları 
(Der Blitzkrieg) kapsamında ana silah olarak kullanılmaya başlanmıştır. II. Dünya 
Savaşı sonrasında hâkim olan Soğuk Savaş sırasında da önemini koruyan ana muha-
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rebe tankları, her ne kadar Siber Savaş dönemine girildiği günümüzde önemini gö-
receli olarak biraz yitirmiş olsa da hâlen her modern ordunun vazgeçilmez ana un-
surlarından biridir ve yakın gelecekte de öyle olacaktır. 

Ana muharebe tanklarının genel yapısı: Bir tankın muharebe gücünü belirle-
yen üç önemli etmen var; arazilerdeki manevra kabiliyeti, tankın korunması ve ateş 
gücü. Tank tasarımcılarının ana görevlerinden biri, tasarımlar sırasında bu üç et-
meni de göz önünde bulundurarak, bunlar arasında denge kurmaktır. Tanklar, gü-
nümüzde motor gücüne, ağırlığa veya silah gücüne göre değil, piyadeye verdiği des-
teğe ve taarruz ve faydalanma oranına göre sınıflandırılıyor. Motor yapısı, günü-
müzün modern tanklarında, benzinle çalışan motorlar değil, genellikle dizel motor-
ları veya gaz türbinli motorlar kullanılıyor. (Benzin ile çalışan motorların kullanıl-
mamasının başlıca sebebi; bunların, çatışma sırasında hayli kolay alev alma olası-
lığıdır.) Başlangıçta pek de güçlü olmayan dizel motorlar, zamanla geliştirilmiş ve 
ortaya, modern tankların gittikçe vazgeçilmez bir parçası hâline gelen hayli güçlü 
dizel motorları çıkmıştır. Tanklarda kullanılan dizel motorlar hayli karmaşık bir ya-
pıya sahip olsalar da hasar görmeleri durumunda bile, sadece dakikalar içinde yenisi 
ile değiştirilebilirler. Motorlar aynı zamanda, tankların enerji santralleridir. Burada 
kazanılan enerji, sadece tankın hareket ettirilmesi için değil, tank kulesinin döndü-
rülmesi ve telsiz sistemlerinin ve benzerlerinin çalışması için gerekli elektrik enerji-
sini de sağlar. Birkaç tank modeli hariç, motorlar genelde, tankların arka kısmında 
bulunur. 

Hareket kabiliyeti ve sürat, bir ana muharebe tankını yenilmez yapan unsurların 
en başında, o tankın farklı arazi türlerindeki (çamurlu araziler, engebeli araziler, su-
lak bölgeler vb.) manevra kabiliyeti, yakıt ikmali yapmaksızın erişebildiği menzil ve 
ortalama sürati geliyor. II. Dünya Savaşı yıllarında bir tankın azami menzili ancak 
150 km iken, günümüzde bu değer, 400-500 km’ye ulaşmıştır. Modern tankların, 
engebeli olmayan arazilerde ulaşabildiği ortalama sürat ise saatte 70 km’ye kadar 
yükselmiş durumda. Tankların özellikle engebeli arazilerdeki hareket ve manevra ye-
teneklerinde modern süspansiyon sistemleri büyük rol oynuyor. Bu süspansiyon sis-
temleri o kadar hassas ki en hafif tanksavar silahlarının kullanımında bile kolaylıkla 
devre dışı kalabiliyorlar. Bu nedenle birçok tankın yan eteklerinde, süspansiyon sis-
temlerini koruyan özel zırh sistemleri bulunuyor. Zırh sistemleri, I. Dünya Savaşı 
sırasında kullanılan ilk nesil tankların zırh kalınlığı 6 ile 12 mm arasındayken, II. 
Dünya Savaşı’nda zırh kalınlığı 30-40 mm’ye çıkmıştı. Tanklarda geleneksel olarak 
en kalın zırhın bulunduğu bölge, tankın ön cephesi ile taretin bulunduğu bölümdür. 
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Taret, tank veya herhangi bir zırhlı aracın üzerindeki silahların, örneğin; maki-
neli tüfeklerin bulunduğu kuledir. Bu nedenle, bir çatışma esnasında tank komutanı, 
tankı sürekli olarak, ön cephesi düşman tarafına bakacak şekilde pozisyonlandırmaya 
çalışır. Yan taraflarda bulunan zırhlar ise daha incedir ve bir tankın en zayıf nok-
talarından birini oluşturur. 1970’li yıllardan beri tank yapımında metal ve seramik 
katmanlardan oluşan kompozit zırhlar kullanılıyor. Kompozit zırhlar, günümüzün 
gelişen teknolojik ihtiyaçları karşısında klasik malzemelerin, örneğin; metallerin ye-
tersiz kalmaya başlaması üzerine üretilmeye başlanmıştır. Kompozit zırhlar, klasik 
malzemelerden daha hafif ama bir o kadar sağlamdır. Son yıllarda üretilen ABD ya-
pımı M1A1 Abrams tipi tanklarda kompozit zırhların yanı sıra, tükenmiş uranyum 
ile kaplanmış zırhlar da kullanılmaya başlanmıştır. 

Modern tankların tank cephanelikleri de tank personelinin, olası bir patlamanın 
etkilerinden korunması için özel zırhlarla kaplanıyor. Son yıllarda, vurulduğu za-
man patlamayan, sadece yanan cephaneler, giderek daha sık kullanılıyor. Başka bir 
zırh çeşidi de yine tank personelinin biyolojik ve kimyasal silahlar gibi kitlesel imha 
silahlarından korunması amacıyla yapılan özel zırhlardır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi tankların, özellikle engebeli arazilerdeki hareket ve manevra yeteneklerinde mo-
dern süspansiyon sistemleri büyük rol oynar. Bu nedenle, çoğu modern tankta, ara-
cın süspansiyon sistemini koruyan zırhlar da bulunur. 

Tankların ana silahı: Top modern tanklar da dâhil olmak üzere her tankın ana 
silahı toptur. II. Dünya Savaşı sırasında tank toplarında kullanılan kalibre büyük-
lüğü 37 mm-88 mm arasında değişmekteyken, bu büyüklük, günümüzün modern 
tank toplarında 105 mm’ye ve üstüne çıkmıştır (Batı’da kullanılan tank toplarındaki 
standart büyüklük genelde 120 mm, eski Varşova Paktı üyelerinde ise 125 mm’dir.). 
Bazı ana muharebe tankları, füze ateşleme yeteneğine de sahiptir. Modern tank top-
ları ayrıca, arka arkaya atışlardan sonra top namlusunda ortaya çıkan sıcaklığın, 
tankın hedef vurma yeteneğini etkilememesi için, özel bir termik koruma sistemi 
ile de donatılmıştır. Topun haricinde, bir ana muharebe tankının sahip olduğu en 
önemli ikincil ana silah, genellikle 7,62 mm-12,7 mm büyüklüğündeki, küçük kalib-
reli makineli tüfeklerdir. Hedef vurma yeteneği, özellikle de hareketli hedefleri vurma 
yeteneği, oldum olası ana muharebe tanklarının en zorlu görevlerinden biri olmuş-
tur. II. Dünya Savaşı sırasında tanklar, hedeflerini sadece gün ışığında vurabiliyor-
du. 1970’li yıllardan itibaren, ilerleyen teknolojiyle birlikte aydınlatma sistemleri-
nin de gelişmesiyle tankların, geceleri de hedeflerini vurması mümkün olmaya baş-
ladı. Fakat kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi, bu konudaki en büyük devrim, başta 
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bilgisayarlar olmak üzere çeşitli elektronik sistemlerin geliştirilerek ana muharebe 
tanklarına entegre edilmesiyle gerçekleşti. Günümüzün modern tankları, lazer me-
safe ölçerler, lazer hedef işaretleme sistemleri, gece görüş sistemleri gibi elektro-optik 
sistemler sayesinde, hedeflerini artık gece ve gündüz takip etme, bunları kendileri ve/
veya hedefleri hareket hâlindeyken bile vurma yeteneğine sahip. Mürettebat, bir ana 
muharebe tankının ekibi, genelde üç veya dört kişiden oluşuyor: Tank komutanı, sü-
rücü, nişancı ve cephanelerin otomatik olarak yüklenmediği ortamlarda doldurucu. 

Altay Ana Muharebe Tankı: Dünyanın en modern tankları... 
Yukarıda sayılan özelliklere veya bu özelliklerin çoğuna sahip olan ana muhare-

be tankları, günümüzde modern tank sınıfına giriyor. Bu tanklar şunlar: Leopard 2 
(Almanya), M1 Abrams (ABD), Challenger 2 (İngiltere), Leclerc (Fransa), K1 ve K2 
(Güney Kore), Ariete (İtalya), Zülfikar (İran), Al-Khalid (Pakistan), Merkava MK4 
(İsrail), Mitsubishi Tip 90 (Japonya), Type 99 (Çin) ve ALTAY’dır (Türkiye). 

ALTAY: ALTAY, ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil (3+) bir ana muha-
rebe tankı. 

Adını, Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir’e giren ilk süvari birliklerinin 
komutanı Orgeneral Fahrettin Altay’dan (1880-1974) alan bu tankın gelişti-
rilmesi çalışmalarına, 30 Mart 2007’de Millî Tank Üretim Projesi çerçevesinde baş-
landı. Tasarımı ve prototip üretimi için 500 milyon dolarlık dev bir bütçe öngörü-
len ALTAY’ın, 2009’da başlayan tasarım çalışmaları, OTOKAR tarafından üreti-
len ilk iki prototipin (hareket kabiliyeti testi ön prototipi ve atış testi ön prototipi), 
15 Kasım 2012’de Türk ve dünya kamuoyuna sunulmasıyla büyük ölçüde tamam-
landı. Önümüzdeki aylarda, bu iki prototipin testleri sırasında elde edilecek sonuç-
lardan yola çıkılarak, iki yeni prototipin daha geliştirilmesi ve en geç 2016 yılında 
ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın seri üretimine geçilmesi planlanıyor. ALTAY 
Projesi kapsamında, ana yüklenici olan OTOKAR’da, şu anda 260’tan fazla mühen-
dis görev alıyor. Başta tankın atış ve komuta kontrol sistemlerini yapan alt yüklenici 
ASELSAN’da, zırh üretimi ve kaplamasından sorumlu ROKETSAN’da ve ana si-
lah üretimini yapan MKE’de olmak üzere, sayıları yüzü bulan diğer alt yükleniciler 
de hesaba katıldığında, Türkiye’nin ilk millî tank projesinde çalışan mühendis sayı-
sı, neredeyse 1000’e ulaşıyor. Projenin sonunda, tüm tasarım ve fikrî mülkiyet hak-
larına Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olacağı ALTAY, aynı zamanda, Türkiye’nin 
yurt dışına teknolojik bağımlılığını azaltacak olması açısından da çok önemli bir tek-
nolojik sembol.

ALTAY ile birlikte Türk ordusu, dünyanın en modern ana muharebe tankların-
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dan birine kavuşacak. Her ne kadar ALTAY’ın bazı parçaları, ilk aşamada, lisans ile 
üretim yoluyla yurt dışından alınacak olsa da projenin ilerleyen aşamaları sonucun-
da, tamamen millî ürünlerden oluşan bir tankımız olacak. Şimdi gelin, ALTAY’ı 
oluşturan ana mekanizmalara ve bunların teknik özelliklerine kısaca bir göz atalım. 

Tank topu (Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKE): Diğer tankla-
rın olduğu gibi ALTAY’ın da ana silahı, doğal olarak bir top olacak. Atış menzili 3 
km olan, bunun yanı sıra lazer güdümlü silahlar gibi birçok farklı tipteki mühim-
matı atabilme yeteneğine de sahip olacak bu 120 mm’lik, 55 kalibrelik yivsiz top, 
Güney Kore şirketi Hyundai-Rotem kanalı ile yapılan teknoloji transferi anlaşma-
sı kapsamında, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilecek. 
(Silahların içlerindeki mermiyi döndürme yeteneğine ve namlunun içindeki spiral 
oyuklara “yiv” denir. Yiv, topun içindeki merminin dönerek hız kazanmasını sağ-
layarak, merminin öldürücü bir güç kazanmasını sağlar. Yivsiz silahlar, yivli silah-
lar kadar öldürücü değildir, fakat yine de tanklarda genelde yivsiz toplar kullanılır.) 

ALTAY’ın en önemli rakipleri olan ABD yapımı M1 Abrams ve Alman Leopard 
2 ana muharebe tanklarında da 120 mm’lik yivsiz top kullanıyor. 

Tank atış kontrol sistemi (ASELSAN): Bir tankı oluşturan en önemli unsur-
lardan olan tank atış kontrol sistemi, ASELSAN tarafından üretiliyor. Bu yeni nesil 
atış kontrol sistemi sayesinde ALTAY, hareket hâlindeki hedefleri bile, daha ilk atış-
ta, hayli yüksek bir isabet oranıyla vurabilecek. Tank komuta kontrol muharebe bilgi 
sistemi ve elektrikli silah kule tahrik sistemi de ASELSAN tarafından geliştiriliyor. 

Motor (MTU): Zorlu arazi şartlarının yanı sıra suyun altında da gitme yetene-
ğine sahip olacak olan ALTAY’ın 12 silindirlik 1500 beygir gücündeki dizel motoru 
ise, dünyanın en büyük motor üreticilerinden Alman MTU (Motor Tribün Union) 
şirketi tarafından Türkiye’de üretilecek. Uzun vadedeki ana hedef ise Türkiye’nin, 
bu tank motorlarını, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yönetilen Millî Güç 
Grubu Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde kendisinin tasarlayıp, geliştirip üretmesi. 
ABD yapımı M1 Abrams, 1521 beygir gücünde gaz türbinli bir motor kullanırken, 
Alman Leopard 2 tankı ise, ALTAY grubunun bir önceki versiyonunda bulunan 12 
silindirlik 1500 beygir gücünde MTU yapımı bir dizel motor kullanıyor. 

Zırh sistemi (ROKETSAN ve OTOKAR): Tüm tankların olduğu gibi 
ALTAY tanklarının da en hassas ve bundan dolayı da en korunaklı bölümü, tankın 
ön cepheye bakan bölümü, yani “burnudur”. Tank komutanının, bir çatışma sıra-
sında sürekli olarak tankın ön cephesini düşman tarafına bakacak şekilde pozisyon-
landırmasının en önemli nedeni de zaten budur. Bu nedenle, ALTAY tanklarının bu 
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en hassas bölümünün özel bir zırhla kaplanması ve bu özel zırhın, tanksavar füzeler 
ürettiği ve dolayısıyla delme mekanizmalarına hâkim olduğu için ROKETSAN ta-
rafından geliştirmesi planlanıyor. ROKETSAN’da sadece bu proje kapsamında 100 
mühendis görevli. ALTAY’ın gövde ve tank kulesi gibi diğer bölümlerinde de ana 
zırh sistemi olarak OTOKAR tasarımı olan bir zırh yapısı ile yine ROKETSAN ta-
rafından üretilen kompozit ve reaktif zırhların kullanılması planlanıyor. Hem M1 
Abrams’ta hem de Leopard 2’de, ALTAY ile hemen hemen aynı tipte (kompozit ve 
reaktif) bir zırh kullanılıyor. 

ALTAY’ın manevra kabiliyeti, sürati ve menzili: ALTAY’ın, normal se-
yir hâlindeyken en az 70 km/sa, arazi şartlarında ise 50 km/sa sürat yapabilmesi, 
normal seyir şartları altında yakıt ikmaline gerek kalmadan yaklaşık 500 km’lik bir 
menzile sahip olması amaçlanıyor. ALTAY, sürat ve menzil konusunda da en yakın 
rakipleri M1 Abrams ve Leopard 2 ile denk, hatta onlardan bir derece daha üstün. 
ALTAY, sahip olduğu hayli modern hidropnömatik süspansiyon sistemi sayesinde, 
sadece zorlu ve engebeli arazi koşullarında yüksek bir süratle hareket ve manevra ye-
teneğine sahip olmakla kalmayacak aynı zamanda, şnorkel sistemi sayesinde 4 m de-
rinliğindeki sularda da kolaylıkla ilerleyebilecek. Böyle hidropnömatik süspansiyon 
sistemli modern araçlarda, basınçlı yağ ve hidrolik yağın birlikte kullanılması saye-
sinde hem seyir konforu hem de yol tutuş kabiliyeti, klasik sistemlere oranla çok daha 
yüksek. M1 Abrams ve Alman Leopard 2, II. Dünya Savaşı yıllarında geliştirilmiş 
“burulma çubuğu” adı verilen bir süspansiyon sistemine sahip. ALTAY’ın toplam 
muharebe ağırlığının, yaklaşık 60- 62 ton olacağı tahmin ediliyor, yani M1 Abrams 
ve Alman Leopard 2 tanklarından bir kademe daha hafif olacak. Bu da ALTAY’ın ha-
reket kabiliyetinin, bu tanklardan daha iyi olmasını sağlayacak. 

Mürettebat: Dünyadaki ana muharebe tanklarının çoğunda olduğu gibi 
ALTAY’da da dört kişi görev yapacak: Tank komutanı, nişancı, sürücü ve ana si-
laha muharebe sırasında mühimmat sürmekle görevli doldurucu. M1 Abrams ve 
Alman Leopard 2’nin de mürettebatı, tank başına dört kişi. ALTAY, mürettebat 
güvenliğinin her yönden düşünüldüğü, dünyadaki nadir tanklardan biri. Örneğin; 
tankta, mürettebatın güvenliği için kimyasal ve biyolojik kitle imha silahlarına karşı 
tehdit algılama sistemi ve özel bir koruyucu sistemin yanı sıra, tankın veya mühim-
mat bölümünün vurulma olasılığına karşı da yangın söndürme ve infilak bastırma 
sistemleri var. 

Diğer özellikler: ALTAY tankının gelişmiş teknolojik özellikleri saymakla bit-
miyor desek yeri. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Yüksek süratle seyir 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 661

hâlindeyken, kısa mesafede aniden durma, aniden yön değiştirme manevraları ya-
parak tanksavar füze tehditlerinden kaçınma ve tankın iç ve dış iletişimini boza-
rak, tankın her türlü hareket kabiliyetini felce uğratabilecek elektromanyetik silah-
lara karşı elektromanyetik güvenlik tedbirleri. Uzun vadede yine millî imkânlarla 
ASELSAN tarafından, bir muharebe sahası tanıma ve tanıtma sisteminin geliştiril-
mesi ve Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) Projesi kapsamında ALTAY’ı, değişik tip-
teki tanksavar roketlerinden ve füzelerinden koruyabilecek bir sistemin hayata geçi-
rilmesi planlanıyor. 

Sonuç: Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan beri yapılan savaşların ana unsurların-
dan olan ana muharebe tankları, son 20-30 yılda geliştirilen füzelere, yüksek manev-
ra kabiliyetine sahip taarruz helikopterlerine, siber silahlara rağmen, hâlen modern 
orduların vazgeçilmez unsurlarından. Her ne kadar otoriteler, gelişen teknolojiler 
nedeniyle tankların, dünya ordularındaki yerini ve önemini göreceli olarak kaybet-
tiğini iddia etse de ana muharebe tanklarının, Türk ve dünya ordularındaki yerini 
gelecekte de koruması bekleniyor. Unutmamalı ki üstün top gücü, geçmişte Osmanlı 
ordusunun İstanbul’u fethinde çok önemli bir rol oynamış ve biraz da bu tecrübe-
den dolayı imparatorluğun mali durumunun en kötü olduğu dönemlerde bile, top 
gücüne çok büyük önem verilmişti. Görüldüğü gibi ALTAY, en yakın rakipleri 
olan ABD yapımı M1 Abrams ve Alman yapımı Leopard 2 ile teknolojik yön-
den rahatlıkla boy ölçüşebiliyor, hatta bazı açılardan önde olduğu bile söylenebilir. 
Sonuç olarak, 2017’de ilk millî tanklarımız, ordudaki yerlerini almaya başladığında 
Türkiye hem tüm tasarım ve fikrî mülkiyet haklarına sahip olacağı hayli modern bir 
tanka kavuşacak hem de yurt dışına teknolojik bağımlılığın azaltılması konusunda 
dev bir adım atılmış olacak. *

Kaynak: 
*Börteçin Ege, Altay Ana Muharebe Tankı, Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2013, 

İlk millî tankımız olan “ALTAY”a adı verilen, İstiklal Savaşı’mızın kahra-
manlarından olan bu komutanı tanımadan geçmek olmaz.



İlhan Küçükbiçmen662

9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşunda,                                   
şehre giren ilk birlik; 

5. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay                     
(1880-1974): 

Ocak 1880’de Arnavutluk’un İşkodra kentinde doğan Fahrettin Altay’ın baba-
sı, Piyade Albayı İzmirli Salih Bey’di. Babasının görev yeri değişikliklerinden do-
layı, öğrenim hayatını, Osmanlı İmparatorluğu’nun değişik şehirlerinde geçiren 
Altay, ilköğrenimini Mardin’de tamamlamasının ardından, Erzincan’daki askerî 
rüştiyeden, daha sonra da Erzurum’daki askerî idadiden mezun oldu. 1897’de gir-
diği İstanbul Harp Okulu’ndaki öğrenimini birincilikle tamamladıktan sonra Harp 
Akademisi’ni 1902’de altıncılıkla tamamlayarak, Osmanlı ordusundaki görevine 
başladı. 

İkinci Balkan Savaşı sırasında Çatalca Aşiret Süvari Tugayı’nın başında görev 
yapan Altay, Edirne sınırına dayanan Bulgar ordusunun püskürtülmesinde önemli 
bir rol oynadı. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nde de çarpışan Altay, 
bu görevi sırasında Mustafa Kemal ile tanıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında 12. Kolordu 
Komutanı olarak görev yapan Fahrettin Altay, Delibaş İsyanı’nın bastırılmasında, 
Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarında ve Sakarya Meydan Muharebesi’nde görev 
aldı. 1921’de Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün başarılardan dolayı tümgene-
ralliğe yükseltilen Fahrettin Altay, Süvari Grup Komutanlığı’na getirildi. Altay’ın 
süvarileri, Kurtuluş Savaşı’nın son yıllarında Uşak, Afyon ve Alaşehir çevresindeki 
çarpışmalarda büyük hizmetler verdi.

9 Eylül 1922’de İzmir’e ilk giren birlik, Fahrettin Altay’ın komutasındaki 5. 
Süvari Kolordusu’ydu. Bu başarılarının sonucu olarak o yıl korgeneralliğe, 1926 yı-
lında da orgeneralliğe yükseltilen Fahrettin Altay Paşa, 1945 yılında Yüksek Askerî 
Şûra üyeliğinden, yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. 25 Ekim 1974’de vefat 
etti.*

Kaynak: 
*Börteçin Ege, Altay Ana Muharebe Tankı, Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2013

Türkiye’nin İlk Millî Seyir Füzesi SOM 
Hava Kuvvetleri’nin Hizmetinde 

“Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat” (SOM), havadan karaya ve yoğun bir 
şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Hava 
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Kuvvetleri Komutanlığı’nın uzun menzilli seyir füzesi ihtiyacının karşılanması 
amacı ile geliştirilen SOM, Türkiye’nin ilk millî seyir füzesi olma özelliğini taşı-
yor. SOM, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, düşük görünürlüklü, tüm hava şart-
larında görev yapabilen, “INS/GPS/IIR Güdüm Sistemi”nin yanı sıra, “Yeryüzü 
Referanslı Navigasyon Sistemi ve Görüntü Referanslı Navigasyon Sistemi”ne sahip 
bir silah sistemi.

Gökyüzünün Hürkuş’u

1984 yılında TUSAŞ’ın yönetimi altında TAI (Turkish Aerospace Industries 
Inc.) kurularak, uçak fabrikasının temeli bir kez daha atıldı. Böylece, Türkiye’de ha-
vacılık sektörü yeniden doğmuş oldu. TUSAŞ’ta, üzerinde çalışılan birçok proje var, 
ama bunlardan biri, diğerlerinden çok farklı. TUSAŞ ilk kez, tamamıyla yerli 
tasarım, özgün ve modern bir uçak inşa ediyor. Kurtuluş Savaşı’nın kahra-
man pilotu ve havacısı Vecihi Hürkuş’un anısına, bu eğitim uçağına “Hürkuş” 
adı verildi. TUSAŞ’tan aldığımız bilgiler doğrultusunda Hürkuş uçağına, gelişmiş 
sistemlerine ve geliştirme sürecine ait bazı bilgileri paylaşacağız.

Hürkuş, sadece bir eğitim uçağı olmasına rağmen, Türkiye ve TUSAŞ için çok 
daha fazlasını ifade ediyor. İlk başta, Türkiye’nin kendi özgün uçaklarını tasarla-
yıp üretebilme yeteneği, ülkeye tekrar kazandırılmış oluyor. 27 Haziran 2012’de 
düzenlenen törenle montajı tamamlanarak hangardan çıkarılan Hürkuş’un tasarım 
ve üretimi esnasında kazanılan birikim, Hürkuş’u bölgesel yolcu uçağı ve askerî ni-
telikte muharip uçak tasarımı ve üretimi için bir sıçrama tahtası hâline getiriyor. 
Hürkuş, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA), CS.23 sivil sertifikasyon 
kurallarına göre sertifikalandırılmakta olan ilk millî uçak projesi. Proje kapsamın-
da, uçağın, tip sertifikası almasının yanı sıra, TUSAŞ tasarım organizasyonuna 
“EASA Bölüm 21 Tasarım Organizasyon Onayı” alınacak. 

Bu sayede TUSAŞ, dünyanın sayılı uçak firmaları arasına girecek. Bir pilot, F-5, 
F-4, F-16 gibi yüksek performanslı jet uçaklarını uçuracak seviyeye, genelde üç basa-
maklı bir eğitimden geçerek ulaşır. Bu seviyeler; başlangıç, temel ve ileri olarak isim-
lendirilir. Bu seviyelerin her birinde farklı uçak tipleri kullanılır. Geçmişte temel eği-
tim için jet eğitim uçakları kullanılıyordu. Günümüzde, başlangıç ve temel eğitim 
için hem yüksek performanslı hem de ekonomik olması nedeniyle turboprop motorlu 
uçaklar tercih ediliyor. Hürkuş, pilotların jet uçağına geçiş eğitimlerinin, günümü-
zün ihtiyaçlarına uygun olarak daha verimli olması amacıyla geliştirildi. Bu amaç-
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la, tasarımında en yeni teknolojiler kullanıldı ve en güvenilir çözümler oluşturuldu. 
Hürkuş, özgün tasarımıyla turboprop motorlu eğitim uçakları arasında yüksekle-

ri hedefliyor. Gelişmeye açık tasarımı sayesinde farklı amaçlara yönelik (örneğin; ka-
mera ve silah taşımak) farklı versiyonlarının da üretilmesi hedefleniyor. Hürkuş’un 
tasarım sürecinde, hızla gelişen yeni aviyonik sistemlerin entegrasyonuna olanak 
sağlamasının yanı sıra, faydalı yük taşıma kapasitesi de göz önünde bulunduruldu. 

Türk havacılık tarihinin en önemli adımlarından biri olarak, Savunma Sanayii 
İcra Komitesi kararınca TUSAŞ tarafından 2006 yılında tasarımına başlanan eğitim 
uçağı Hürkuş’un ilk prototipi, üretim hattından Haziran 2012’de çıktı. Sınıfındaki 
diğer eğitim uçaklarından farklı olarak Hürkuş’un tasarımında herhangi bir uçak 
baz alınmadı, rakip uçaklardan daha iyi olması hedeflenerek TUSAŞ tarafından ta-
sarlandı. Hürkuş’un gelişmiş sistemlere sahip yüksek performanslı bir uçak olması 
nedeniyle, tasarım süreci, TUSAŞ tasarım ekibine önemli deneyimler kazandırdı. Şu 
an TUSAŞ’ta, Hürkuş’un tasarım ve yapım süreci sonucunda uçak tasarım süreçle-
rine hâkim 150 mühendis yetişmiş, sınıfında üstün bir eğitim uçağı ortaya konmuş, 
ayrıca ürünü ve süreci tanımlayan yüzlerce tasarım, analiz ve test dokümanı, bin-
lerce teknik resim ve dijital uçak modeli arşivlenmiş durumda. Hangardan çıkarılan 
uçak, sadece ilk prototip. İlk önce yer testleri, daha sonra da uçuş testleri yapılacak. 
Bu testlerin ardından, yapısal dayanım testleri için üretilecek statik ve yorulma göv-
deleri ile ikinci prototip uçak üretilecek. Tabii ki tasarımın doğrulanması ve sertifi-
kasyonu için tamamlanması gereken, kapsamlı birçok yer ve uçuş testi var. Fakat 
biz, yakın bir gelecekte göklerimizin ve istikbalimizin Hürkuş’lar sayesinde özgür ve 
güvenli olacağına inanıyoruz.*

Kaynak: 
*Dr. Murat Yıldırım, Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 

dergisi, Eylül 2012, Gökyüzünün Hürkuş’u

A400M ATLAS Stratejik Ulaştırma Uçağı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan A400M Projesi çer-

çevesinde üretilen, Türkiye’nin ilk askerî nakliye uçağı ATLAS, 12 Mayıs’ta 
törenle, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin havadan 
stratejik nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, 
Belçika ve Lüksemburg ile birlikte, ilk aşamada toplam 10 adet A400M ATLAS stra-
tejik nakliye uçağının üretilmesi planlanıyor. Projenin ana yüklenicisi ise, Airbus 
Defence & Space. Hizmete girmesiyle beraber Türk Hava Kuvvetleri’nin hem men-
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zilini hem de taşıma kapasitesini kat kat artıracak olan ATLAS ile 10 ton civarında 
malzemenin Türkiye’den, Amerika kıtası gibi uzak bir mesafeye, tek seferde yakıt ik-
mali yapmaksızın taşınması mümkün olacak.

Gövde uzunluğu 17,7 metre, genişliği 4 metre olan ATLAS ile 116 askerî per-
sonel, 1 hafif tank, 6 arazi aracı, 3 zırhlı personel taşıyıcı veya 2 ATAK helikopte-
ri, tek bir seferde hedefe ulaştırılabiliyor. Menzili 8700 kilometreye kadar çıkabilen 
ATLAS’ın seyir sürati, saatte 780 kilometre. Proje kapsamında, A400M’nin ön orta 
gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış ka-
pağı, kuyruk konisi gibi ana yapısal bileşenleri, kanatçıkları, atık/temiz su sistem-
leri ile sürat frenleri, aydınlatma sistemlerinin tasarımı ve üretimi, TUSAŞ mü-
hendis ve teknisyenleri tarafından; motor ön yatak çerçevesi modülü, pervane dişli 
kutusu destek çubukları, birincil egzoz lülesi, egzoz konisi ise TEI tarafından ta-
sarlanıp üretiliyor. Anlaşma çerçevesinde, ilk olarak 180 adet üretilmesi planlanan 
A400M’lerden Türkiye’ye, toplam 10 uçak teslim edilecek. İkinci ATLAS uçağının 
Hava Kuvvetleri’ne teslimatının, 2014’ün ikinci yarısında gerçekleşmesi, Türkiye 
için üretimi planlanan diğer 8 uçağın ise, 2018 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Aynı zamanda, “geleceğin nakliye 
uçağı” olarak da nitelendirilen A400M’nin, 2030 yılına kadar, Türkiye ekonomisine 
yaklaşık 1,1 milyar avro kazandırması bekleniyor.*

Kaynak:
Börteçin Ege, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Haziran 2014

T-129 ATAK Taarruz Taktik Keşif Helikopteri

Türkiye’nin, ulusal imkânlarla yapılan ilk taarruz taktik keşif helikopteri T-129 
ATAK, 10 Haziran 2014’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. 

Proje çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 50 adet T-129 
ATAK helikopteri ve 9 adet T-129 EDH Erken Duhul Helikopteri üretilmesi plan-
lanıyor. Ana ve alt yüklenicilerin TUSAŞ, ASELSAN ve AgustaWestland ol-
duğu projede TUSAŞ, ana yüklenici olarak ATAK’ın üretiminin yanı sıra, aviyonik 
silah sistemlerinin helikopter üzerine yerleştirilmesinden; ASELSAN ise, millî gö-
rev bilgisayarı ve silah sistemi entegrasyonundan sorumlu. Gövde tasarımı, İtalyan 
helikopter üreticisi AgustaWestland tarafından yapılan ve kendi kategorisinde daha 
şimdiden dünyanın en etkin taarruz helikopterlerinden biri olarak görülen ATAK’ın 
gövdesindeki yaklaşık 6400 parçadan 6200’nün parça detay üretimi de yine TUSAŞ 
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tarafından gerçekleştiriliyor. ATAK’ın aviyonik merkezi kontrol bilgisayarı, AVCI 
kaska entegre kumanda sistemi, hedef tespit ve nişangâh sistemi, ataletsel navigas-
yon ve yer belirleme sistemi olmak üzere seyrüsefer, görev, kumanda, görüntüleme, 
haberleşme, elektronik harp ve silah kontrol sistemleri ise, ASELSAN tarafından 
geliştiriliyor. 

Uçuş ekibi iki pilottan oluşan T-129 ATAK, her biri 1360 beygir gücündeki iki 
motoruyla, saatte yaklaşık 288 km’lik bir sürate ulaşıyor. Maksimum kalkış ağırlı-
ğı 5 ton olan ATAK’ın menzili ise 556 kilometre. ATAK, burun kısmında taşıdığı 
20 mm’lik toplam 500 mermilik topun yanı sıra, kanat altındaki 4 pod sayesinde, 76 
adet 2,75 inçlik roket de taşıyabiliyor. Şu anda kullanılmakta olan sistemlere ek ola-
rak ROKETSAN tarafından geliştirilen Mızrak-U tanksavar ve Cirit füze sistem-
leri ile ASELSAN tarafından geliştirilen HF ve V/UHF telsizleri, radar ikaz siste-
mi, radar karıştırıcı sistem, lazer ikaz sistemi ve STM tarafından geliştirilen sayısal 
harita sistemi ile Stinger Hava-Hava silah sisteminin de ATAK’a entegre edilmesi 
planlanıyor. 

Bu yıl Berlin’de düzenlenen Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı ILA ile 
Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı’nda görücüye çıkan ATAK helikopterlerine 
gösterilen ilgi, daha şimdiden hayli büyük. Uluslararası alandaki pazarlama faa-
liyetleri TUSAŞ ve AgustaWestland tarafından yürütülen ATAK’ın, önümüzde-
ki yıllarda Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında önemli payı olması bekleniyor. 
ATAK helikopterlerinin üretimi, gelecekte de sadece TUSAŞ’ta kurulan üretim hat-
tında gerçekleştirilecek.* 

Kaynak:
*Börteçin Ege, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ağustos 2014

MİLGEM (Millî Gemi Projesi)

Kısa adı MİLGEM olan (Millî Gemi Projesi) ilk yerli savaş gemisi fikri, 1996 yı-
lında ortaya atıldı ve 15 Şubat 2000’de Savunma Sanayii İcra Komitesi başlangıç 
kararıyla, Millî Gemi Projesi’ne resmen başlandı. Planlanan 12 gemiden ikisi olan 
TCG HEYBELİADA (F-511) ve TCG BÜYÜKADA’nın (F- 512) inşası bitti, bir 
geminin inşası ise hâlen devam ediyor. 

MİLGEM Projesi’nin birinci gemisi olan HEYBELİADA’nın inşasına, Ocak 
2007’de, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlandı ve gemi, 27 Eylül 2011 tari-
hinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilerek hizmete girdi. 
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Projenin ikinci gemisi olan BÜYÜKADA ise, 27 Eylül 2013 tarihinde denize 
indirildi. MİLGEM Projesi kapsamında çok sayıda yerli sanayi kuruluşu, bilim ku-
rumları ve üniversiteler beraber çalışıyor ve yine bu kapsamda yerli olarak gelişti-
rilen savaş sistemi GENESİS’in entegrasyonu da dâhil olmak üzere ilk kez bir sa-
vaş gemisinin tüm tasarım, analiz ve entegrasyon aşamaları, tamamen ulusal im-
kânlarla gerçekleştiriliyor. GENESİS Projesi olarak da adlandırılan Gelişmiş Savaş 
Yönetim Sistemi Üretimi Projesi, 1999 yılında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından, 
harekât ihtiyaçları kapsamında başlatıldı ve söz konusu sistemin bütün yazılım ve 
donanımları, Türk Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafından ta-
sarlandı. Proje kapsamında ASELSAN, entegre muhabere sistemi, elektronik harp 
sistemi, elektro optik sistemleri, seyrüsefer sistemleri, hava savunma ve silah sistem-
leri, atış kontrol sistemleri, sonarlar ve torpido karşı tedbir sistemleri ile savaş sis-
temi entegrasyonunu gerçekleştiriyor. MİLGEM Projesi’yle birlikte, modern savaş 
gemileri için artık hayati bir öneme sahip olan iz yönetimi ve izleri azaltıcı faaliyet-
ler gibi alanlarda da çok önemli atılımlar yapıldı ve bu çerçevede ilk defa yine ulusal 
imkânlar dâhilinde çağımızın gereklerine de cevap verecek yetenekte top atış sistem-
leri, düşük yakalanma olasılıklı radarlar, stabilize makineli tüfekler, geminin man-
yetik izini azaltıcı sistemler, kızılötesi iz yönetimi ve lazer ikaz sistemi gibi sistemler 
geliştirildi. 

MİLGEM Projesi kapsamında üçüncü gemi olarak inşa edilmekte olan TCG 
BURGAZADA (F-513) ve dördüncü gemi TCG KINALIADA’nın da (F-514) 
önümüzdeki üç yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yerli katkının en üst düzey-
de olması hedefi ile başlanan MILGEM Projesi’nde TCG BURGAZADA ve TCG 
KINALIADA’da inşa edilen ilk iki gemideki sistemlere ek olarak ASELSAN tara-
fından yeni geliştirilen Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR) ve İskandil 
Sistemi (KULAÇ) gibi yerli sistemler de entegre edildi.*

Kaynak:
*Börteçin Ege, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 2014

Barış Kartalı

Uzun bir bekleyiş döneminden sonra, Türkiye’nin ilk havadan erken uya-
rı ve kontrol uçağı (Barış Kartalı), bu yılın şubat ayında, ikincisi ise nisanda, 
Boeing firması tarafından, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Uçakların gelecekte Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanması planla-



İlhan Küçükbiçmen668

nıyor. Projenin ana yüklenicisi, ilke olarak Boeing firması olmakla beraber, uçak ve 
ilgili sistemlerin tasarım, test ve bakım gibi etkinliklerinde TUSAŞ, ASELSAN, 
HAVELSAN, Mİ-KES, SELEX, KALE KALIP ve Türk Hava Yolları gibi bir-
çok yerli kurum ve kuruluş da yer alıyor. Türkiye’nin, Boeing’den dördü kesin, ikisi 
ise opsiyonlu olmak üzere toplam altı tane sipariş ettiği uçaklardan ilk üçünün, bu 
sene içinde Hava Kuvvetleri’ne teslimi bekleniyor. 

Saatte 850 km’lik bir hızla uçabilen Barış Kartalı, yakıt ikmali yapmaksızın ara-
lıksız olarak 10 saat görev yapabiliyor. Sahip olduğu modern MESA Radarı (Multi-
Role Electronically Scanned Array Radar) sayesinde 385 km’lik bir alanı, 360 de-
recelik bir açıyla tarayabilecek olan Barış Kartalı’nın, 3000 hedefi eş zamanlı olarak 
tespit ve takip edebilme yeteneği de var. Türk yapımı elektronik destek sistem-
leri ve haberleşme sistemlerine de sahip olacak uçaklardan ilki, Boeing tara-
fından tamamlandı, diğer üçünün de TAI tarafından modifiye edilmesi planlanıyor. 

Uçakların bakımı ise, Boeing’in ABD’deki uçak üretim merkezi Seattle’da eği-
tim alan Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından gerçekleştirilecek. Bu uçakla-
rın, olağanüstü güçlü radarları ve çeşitli başka algılama sistemleri ile dağların arka-
sındaki ve vadi içlerinde, engebeli arazilerde bulunan hedefleri bile kolaylıkla tespit 
etme yeteneği var. Bu sayede, artık Türk hava sahasına yaklaşan uçaklar, helikopter-
ler ve füzeler, normalden çok daha önce, Türk hava sahasından daha çok uzaktayken 
tespit edilebilecek.

Özetle; Barış Kartalları, gökyüzünde Türkiye için aralıksız nöbet tutarak, tüm 
Türk hava sahasının kesintisiz olarak gözetlenmesini sağlayacak.*

Kaynak:
*Börteçin Ege, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ekim 2014

Karayel, Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Karayel, en önemli aşama olan faydalı yük ile test uçuşunu başarı ile tamamladı 
ve TSK envanterine girmeye hazır ilk taktik insansız hava aracı olarak, Türk sa-
vunma ve havacılık sanayisinin gururu oldu.

Karayel, Türkiye’nin ilk ve tek, “4671 NATO Uçuşa Elverişlilik Standardı”na 
uyumlu insansız hava aracı olmasının yanı sıra, taşıdığı faydalı yük (elektro-optik 
kamera) ile de fark yaratıyor. Vestel Savunma Sanayi tarafından tamamen öz-
gün olarak millî kaynaklarla geliştirilen yerli taktik insansız hava aracı Karayel, 
esas amacı olan keşif ve gözetleme yapmasını sağlayan elektro-optik kamerasıyla, ilk 
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uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçağa entegrasyon ve mühendislik çalışmaları da 
tamamlanan 51 kg’lık kamerasıyla eksiksiz bir performans sergileyen Karayel, tesli-
mat öncesi, kullanıma hazır olduğunu ispatladı. Karayel, havadan keşif ve gözetleme 
yapmak amacıyla taşıdığı kamera sistemi ile hedef tespit etme ve üzerindeki işaretle-
yici sistemler ile lazer güdümlü mühimmata yol gösterebilme kabiliyetine sahip bir 
araç. Ayrıca 6,85 km uçuş yüksekliğine çıkıp, 70 kg faydalı yük taşıyarak, 20 saate 
kadar havada kalabiliyor.*

Kaynak:
*Özlem Kılıç Ekici, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi, Nisan 2015

Türkiye’nin Uzay Çalışmaları

Türkiye nihayet yıllardır hazırlık yaptığı uzaya, küçük bir rasat uydusuy-
la da olsa ilk adımını attı… Gururlandık tabii… 

Türkiye’de Tasarlanan ve Üretilen
İlk Yer Gözlem Uydusu Rasat, Uzayda! 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK 

UZAY) tarafından tasarlanıp üretilen yer gözlem uydusu RASAT, Rusya 
Federasyonu’nun Kazakistan sınırındaki Orenburg Bölgesi’nde bulunan Yasny 
Fırlatma Üssü’nden, 17 Ağustos 2011 tarihinde TSİ 10.12’de Dnepr roketiyle fır-
latıldı. RASAT, fırlatmadan 969 saniye sonra Dünya’dan 687 km yükseklikteki he-
def yörüngesine yerleştirildi ve ilk sinyaller, TÜBİTAK UZAY’ın Ankara’daki te-
sislerinde bulunan yer istasyonundan, 11.50’de alındı. RASAT’ın tasarım, üretim 
ve test aşamalarının tamamı, Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından, yabancı 
ortak ya da danışman kullanılmadan, Ankara’daki TÜBİTAK UZAY tesislerinde 
gerçekleştirildi. 

Uydunun uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımı, hızlı haberleşme sistemi, görüntü sıkış-
tırma sistemi gibi kritik alt sistemleri de Türkiye’de tasarlanıp üretildi. RASAT’ın 
görev ömrü boyunca, Türkiye’de tasarlanıp üretilen bu alt sistemlerin çalışma per-
formansları izlenecek ve bu alt sistemler, sadece yerdeki testlerle değil, uzayda da 
çalışarak kendilerini ispatlamış olacak. Böylelikle, bu sistemlerin, bundan sonraki 
yerli uydularda ve uzay görevlerinde kullanılması mümkün olacak. Bu sayede ül-
kemiz, bundan sonraki uydu ve uzay projelerinde, RASAT Projesi’nde sağlamış ol-
duğu altyapı ve birikim ile daha emin adımlarla ilerleyebilecek. 7,5 metre siyah-be-
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yaz, 15 metre çok bantlı görüntüleme yeteneğine sahip, yaklaşık 100 kg ağırlığındaki 
RASAT’tan elde edilecek uydu görüntülerinin, şehir ve bölge planlama, ormancılık, 
tarım, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla da kullanılması planlanıyor. Bunlara ek 
olarak, RASAT uydu platformunun, gelecek nesil Türk uydu görevleri için ve uzay-
da çalışmak üzere geliştirilecek askerî ve bilimsel amaçlı sistemler için, bir test ve 
doğrulama aracı olarak kullanılmaya devam etmesi amaçlanıyor. 

RASAT’ın Üretim Süreci: RASAT uydusunun tüm modül üretim ve testleri-
nin TÜBİTAK UZAY tesislerinde tamamlanmasının ardından, uydu entegrasyo-
nu gerçekleştirildi. Uydunun işlevsel testleri ve sistem seviyesi testleri, TÜBİTAK 
UZAY tesislerinde yapıldı. Uydu uzayda iken yapılacak kablosuz haberleşme-
nin yerdeki denemeleri ise, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi’nde yer alan Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda 
gerçekleştirildi.*

Kaynak: 
*Bülent Gözcelioğlu, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Eylül 2011, RASAT 

Yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydumuz GÖKTÜRK-2

18 Aralık 2012’de, Türkiye saatiyle 18.13’te, Çin’deki Jiuquan fırlatma üssün-
den fırlatıldı. 

GÖKTÜRK-2 UZAYDA...
1985 yılında, uzay teknolojileri, elektronik, bilgi teknolojileri ve ilgili alanlar-

da Ar-Ge projeleri yürütmek amacıyla kurulan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü; uzay teknolojileri, elektronik ve yazılım alanlarında faaliyet 
gösteriyor. 

• TÜBİTAK UZAY; 2001’de başlatılan BİLSAT Projesi ile uydu teknolojileri 
alanına adım attı. 

• BİLSAT Projesi ile uydu üretim, test ve entegrasyon altyapısına sahip oldu. 
BİLSAT ile edinilen deneyim ve bilgi birikimi ile RASAT Projesi başlatılarak, ilk 
millî uydu tasarım, üretim ve entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirildi. 

• RASAT uydusu, 17 Ağustos 2011’de uzaya fırlatıldı. RASAT’ta, BİLSAT’ta 
kullanılan 13 m renkli ve 26 m siyah beyaz çözünürlüğe sahip kamera yerine 7,5 m 
siyah-beyaz ve 15 m renkli bantlara sahip kamera kullanıldı. Ayrıca millî uçuş bil-
gisayarı, yazılımları ve millî yüksek hızlı X bant verici ile gerçek zamanlı görüntü 
sıkıştırma birimi geliştirildi. 
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• 2012 yılında tamamlanan GÖKTÜRK-2’de, RASAT’ta kullanılan 7,5 m si-
yah-beyaz ve 15 m renkli bantlara sahip bir kamera yerine, 2,5 m siyah-beyaz ve 5 m 
renkli ve yakın kızılötesi bantlara sahip kamera kullanıldı. Ayrıca 20 m çözünürlüğe 
sahip “yakın kızılötesi” millî kamera tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi. TÜBİTAK 
UZAY, GÖKTÜRK-2 ile millî modüller ve yazılımlar kullanılarak yüksek çözünür-
lüğe sahip bir uydunun görüntüleme, görüntü depolama ve görüntü indirme işlev-
lerini gerçekleştirecek teknolojilere sahip oldu.* 

Kaynak:
*Bülent Gözcelioğlu, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik dergisi, Ocak 2013

Not: GÖKTÜRK 1 Projesi TSK’nin istihbaratına yönelik olup, İtalyan, 
Telespazio firmasına ihale edilmiş olup, 2015 yılı Kasım ayında fırlatılacak.

Çalışmaları başarıyla artarak devam eden savunma sanayisi üretiminin 
yanında; bir de denizlerimizde bilimsel araştırmalar yapmak üzere, teknik 
cihazlarla donatılmış bir gemi ürettik:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, artık denizlerde (2013): İlk yerli yapım 
araştırma gemisi, Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre Enstitüsü’nce yürü-
tülen “Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Altyapı Projesi” kapsa-
mında inşa edildi. Üç bin metre derinliğe inecek teknik kapasitesi bulunan araştırma 
gemisinde, 11 bilim insanı ve 12 mürettebat kalabiliyor. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nin başlıca uygulama alanları arasında; 
Boğazlar başta olmak üzere deniz kirliliğinin izlenmesi, boru hatlarını gözlemleme, 
sismik çalışmalar, denizdeki fayların görüntülenmesi, canlı yaşam alanlarının iz-
lenmesi, tür çeşitliliğinin gözlemlenmesi, kaza ve afetlere destek verilmesi yer alıyor. 
Geminin araştırma laboratuvarları, oşinografik araştırmalara ve taşınabilir mobil 
laboratuvar uygulamalarına uygun olarak tasarlandı. Laboratuvarlarda, çalışma-
ların özelliğine bağlı olarak ölçme, örnekleme ve analizler yapılacak. Bu çalışmalar, 
güncel donanımlı cihaz ve ekipmanlarla gerçekleştirilecek. Bilgisayar laboratuvarı, 
araştırma gemisinin koordinasyon merkezi olarak işlev görecek. Islak laboratuvar ve 
bağlantılı biyoloji laboratuvarında deniz suyu, dip çamuru ve canlı örneklerin ana-
liz öncesi ön işlemleri yapılacak. Kuru laboratuvarda ise, ön işlemleri tamamlanan 
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deniz suyu örneklerinin yüksek hassasiyetli analizleri yapılacak. Deniz suyu sıcaklık 
ve ışık koşullarını yapay olarak temsil edebilen ısı kontrollü laboratuvarda da canlı 
deneyleri yapılacak. Bu deneyler, çalışmanın amacına bağlı olarak kesikli veya sürek-
li deneyler olarak gerçekleştirilecek.*

Kaynak:
*Bülent Gözcelioğlu, Bilim ve Teknik dergisi, Temmuz 2013

Adil paylaşım kavramı üzerine…

Öncelikle şunu ifade etmekte yarar var: Ülke toplumunu ilgilendiren en 
önemli, vazgeçilmez temel değerlerden birisi de ekonomi, yani basit bir ifa-
deyle maddi kazançtır. Vatandaş, kendi deyimiyle; yaptığı işin karşılığını 
almak, öncelikle insanca yaşayabilmek için temel gelir kaynağına sahip ol-
mak ister. Yani en küçük birim olan “aile”nin çorbasının kaynaması şarttır. 
Konuyu böyle herkesin kolayca anlayabileceği basit bir dille açmaya çalıştım. 

Baştan şunu açıkça söylemek istiyorum: Tarihsel anlamda, tüm geçmişin-
de Türk Devletleri, hiçbir çağda refahı ülke sathına yayamamış, kazanımla-
rını hiçbir zaman adil olarak paylaşmamıştır. Bu düşüncem, günümüz için 
de hâlâ geçerlidir.

İlk bakışta belki, bu tarz çıkışım, bazılarına oldukça radikal ve itici gelebi-
lir ama ben, yaklaşık otuz küsur yıldır çoğunlukla iş amaçlı çıktığım Avrupa 
ülkelerini defalarca görüp inceledikten sonra bu kanıya vardım. O ülkelerin 
en ıssız yörelerine, zorlu dağ yamaçlarında kurulu köylerine kadar, her türlü 
medeni ihtiyaç götürülmüş, o yörelerin şehirlerden fazla bir farkı kalmamış-
tı. Bu durum, sadece yönetenlerin değil, yönetilenlerin sağlam iradeleri ile 
ve tabii ki çok çalışıp başarmayla, kazanmayla gerçekleşmişti.

Bizdeki adil olmayan paylaşım düzeninin esas sorumlusu; bunu paylaş-
mayan veya paylaşsa bile hep, aslan payını kendisine ayıran hükümetler ve 
devlet kadroları, yöneticiler değil; bunun baş sorumlusu, ne yazık ki bizler 
olduk. Biz Şark kafalılar, hâlâ, gerçek dünya düzenine bir türlü ayak uydu-
ramadık. Belki de bu yapımız, kutsal inanç değerlerimizin, bizleri tevekkül-
lü ve kaderci kılmasından, belki de yöneticilerimize aşırı duygusallıkla bağlı 
kalmamızdan dolayıdır… 

Batılı toplumlar; beğenelim, beğenmeyelim öncelikle çağına uyumlu, ge-
reken eğitimle donatılmışlardır. Eğitimin en büyük özelliği, “laik” olması-
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dır. Laik eğitim, inanç ve duygusallıktan arındırılmış, gerçek, geçerli bilim-
sel veriler üzerine inşa edilir. Zannedilmesin ki Batı dünyasında dinî inanç 
yoktur. Tabii ki vardır ama o insanlar, elma ile armudu ayırmasını öğrenmiş, 
ona göre davranış biçimi geliştirmişlerdir. Konu adil paylaşım olduğunda, 
hiç kimse ne sempati duyduğu liderin ne de tuttuğu partinin gözünün yaşı-
na bakar, derhâl biletini keser. 

İşte bu nedenledir ki Batı dediğimiz gelişmiş toplumlar, haklarını, geç-
mişlerinde, canları pahasına almasını bilmişler, bu sorunlarını büyük ölçüde 
gerilerinde bırakmışlardır. 

Türk halklarına gelince; batısıyla, doğusuyla, kuzeyi, güneyi ile benzer 
yapı ve davranış göstermez. Yani toplum homojen (benzer) değil, heterojen 
(farklı) yapı özelliklerine sahiptir. Bu farklılıkları oluşturan, tetikleyen, de-
ğişik sosyolojik etkenler vardır tabii. Bunlar, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaşayan Kürt yoğunluklu toplumları fazlasıyla ilgi-
lendiren feodal yapı (ağalık sömürü düzeni) ve yol, su, elektrik, hastane, 
okul gibi sosyal olanakların noksanlığına karşı kabullenilmişlik, sinmişlik 
duygusudur. 

Amaç önce, bu çarpık düzenin değişmesi olmalıdır. Bunu değiştirmesi 
görevi olan siyasetçiye, adil olmayan bu düzeysizliği, farklılığı ve adalet-
sizliği haykırabilecek, eğitimli ve çağdaş bilgilere sahip toplumlara gereksi-
nim vardır. Hani güzel bir atasözümüz vardır: “Ağlamayan bebeğe mama 
verilmez.” Çok doğrudur, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, siyaset-
çinin vazgeçilmez görevi, ülkesinin insanına, önce adil hizmet götürmesi-
dir. Biz sade vatandaşlara düşen görev de siyasetçiye, doğru yolu, sandıkta 
göstermektir. 

AKP öncesi Türkiye’nin ekonomik depremi
Önce problemin kaynağına, yani 2001 yılında ülkenin yaşadığı ekonomik 

depreme gidelim. O yıl koalisyon sorunları ve Cumhurbaşkanı Sayın A. 
Necdet Sezer’in fevri çıkışı ile ve “kur çapası” diye yanlış bir ekonomik uy-
gulama yüzünden Türk lirası bir gecede, dolar karşısında %50 gibi akıl al-
maz bir değer yitirdi. Yani 1 ABD doları, kabaca, o günün parasıyla 1.200.000 
TL iken, küt diye 600.000 TL’ye düştü. Felaket, tüm yurdu perişan etti. 
Bankaların gecelik repo faiz oranları, %1400 gibi anormal düzeylere yüksel-
di ve dolayısıyla enflasyon da yükseklere fırladı. Ülke, bir gecede fakirleşti. 
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Birçok şirket iflas etti, banka borcunu ödeyemeyip intihar edenler oldu. 
Ardından, yurt dışında Dünya Bankası’nda görev yapan Sayın Kemal 

Derviş, (rahmetli) Bülent Ecevit tarafından davet edilerek, ekonomik hasta-
lığın tedavisine girişildi. Aslında yapılan; halkın, oluşan kötü duruma alış-
tırılmasından başka bir şey değildi, öyle de oldu. Ekonomi hastalığının kötü 
gidişatı durduruldu ama fakirliğe çare bulunamadı. 

AKP İktidarında Ekonomik Yapı
Galiba geçen yıldı, çıkmış Başbakan Erdoğan: “IMF’ye kalan 5 milyar do-

lar son borcumuzu da ödedik. Üstüne onlara 5 milyar dolar da kredi açtık.” 
diye böbürleniyordu. Peki, IMF dışındaki borçlarımız, kimin borcu oluyor? 
Soruyorum… Lütfen birbirimizi daha fazla kandırmayalım.

İşin özeti: Az satıp çok satın alıyoruz. Sat sat, özelleştirme nereye kadar? 
Arap sermayesi daha ne kadar akar? Yabancı sermaye daha ne kadar gelir? 
Devlet daha ne kadar borçlanmaya devam edecek? Dört bir tarafımızda sa-
vaş rüzgârları eserken, turizm gelirlerimiz (ki 27 Haziran 2015’te IŞİD mili-
tanı bir cani, Tunus’ta bir plajda masum, günahsız turistleri silahla taradı, 
ertesi gün ise, Avrupalı bütün turistler, ülkeyi terk etmeye başladılar) daha 
ne kadar garantilidir! 

Dostlar, gerçekten, evlatlarımızı, torunlarımızı, geleceğimizi düşündü-
ren ekonomik tablo bu. Artık ülkenin, ayaklarını yere daha sağlam basma-
sı zamanı geldi. Böyle giderse, bu şartlarda ülke daha fazla dayanamaz. 
Kesinlikle radikal bazı kararlar alınması gerekiyor. Daha ziraatın, çiftçili-
ğin sorunlarından, hayvancılığın problemlerinden bahsetmedik, ülkeye bir 
ömür boyu hizmet eden veya etmiş memur, emekli, kan ağlıyor. Bunların 
üzerine, insani yardım amaçlı ülkeye sokulan aç, sefil Suriyeli komşularımı-
zı da eklersek… Ben, kara bir tablo çizmiyorum. Tablo zaten karaya çalan 
koyu gri tonda. Artık deniz bitiyor… İşin gerçekten şakası yok…

Dünya ekonomik verilerine göre Türkiye, dünyanın 17. ekonomik bü-
yüklüğüne sahip. Buradaki görüntü düzeyi sevindirici ama işin aslı, yukarı-
da bahsedilen detaylarda gizli… Ayrıca, ülkede gelir adaletsizliği çok büyük 
boyutlarda. Öyle ki OECD verilerine göre ülkemizin gelir adaletsizliği sıra-
lamasında OECD üyesi ülkeler arasında en kötü ikinci olarak Meksika’nın 
arkasından geldiğini unutmamamız gerekiyor. 

Bir tarafta, siyasi destekli çok uygun kredi olanaklarından, yine siyasi 
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destekli birçok otoyol arsası, arazi rantından, kişiye uygun defalarca değişti-
rilen kanunlarla kayırılıp, kazanılan devlet ihalelerinden haksız kazanç elde 
eden zenginler ordusu; diğer tarafta ise, açlık ve sefaletle boğuşan işsizler ve 
fakirler ordusu…

Ulaşım konusu

On üç yıllık AKP iktidarında, “başarıyla uygulandı” diyebileceğimiz ko-
nuların içinde, ulaşım konusunda yapılan iyileştirmeler yer almıştır. Ülkede 
ilk otoyol projeleri (rahmetli) Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde ger-
çekleştirilmiş ve bunlara “çift yol” dediğimiz türden gidiş geliş ayrı otoyol-
lar (bazı yapım hataları olsa da), AKP iktidarları zamanında yapılmıştır. 
Bunlara ilaveten, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya havalimanlarına 
ek tesisler ve özellikle Anadolu şehirlerine, yeni havaalanları yapılmış. İlk 
yüksek hızlı tren, Ankara-Eskişehir hattında sefere konulmuş, onu Konya ve 
İstanbul bağlantıları takip etmiştir. 

İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil birçok şehirde metro, metrobüs hatları 
hizmete konulmuştur. İstanbul Boğazı’na üçüncü köprü, Marmara Denizi 
doğusu, İstanbul-İzmir otoyoluna, entegre Körfez geçiş köprüsü ve İstanbul 
üçüncü havalimanı çalışmaları sürmektedir. Özellikle “yap, işlet, devret” 
uygulamaları, haklı bir övgü almaktadır.

Bir tarihî proje de İstanbul Boğazı altından geçen “Marmaray” olmuştur.
Japon-Türk mühendislik şaheseri “Marmaray”…

Türkiye’ye gurur veren bir proje: MARMARAY

Marmaray Hakkında Teknik Bilgiler: İlk fizibilite etüdü 1985’te yapılan, 
1997’deki güzergâh güncellemelerinden sonra projesi tamamlanan Marmaray, Asya 
ve Avrupa yakalarındaki 63 kilometrelik banliyö hatlarının mekanik ve yapısal olarak 
iyileştirilmesini ve bu hatların, bir kısmı İstanbul Boğazı’nın altından geçen toplam 
uzunluğu 13,6 kilometre olan tünellerle birbirine bağlanmasını içeriyor. Marmaray, 
Gebze’de başlıyor ve Ayrılık Çeşmesi’ne kadar yüzeyden geliyor. Daha sonra yer al-
tına inmeye başlayan hat, Boğaz’ı geçtikten sonra Kazlıçeşme’de tekrar yüzeye çı-
kıyor ve Halkalı’ya kadar devam ediyor. Proje ile daha önce Gebze-Söğütlüçeşme ve 
Kazlıçeşme-Halkalı arasında bulunan hat sayısı ikiden üçe çıkarılıyor. Hatların iki-
sini banliyö trenlerinin, birini ise, şehirler arası yük ve yolcu trenleri ile Ankara-
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İstanbul arasında çalışan “Yüksek Hızlı Tren”lerin (YHT) kullanması planlanı-
yor. Daha önce bu güzergâhta bulunan 37 yer üstü istasyonunun 36’sı yenileniyor. 
Kazlıçeşme’deki eski istasyonun doğusuna da yeni bir istasyon yapıldı. Buna ek ola-
rak, hattın yer altına indiği kısımlarda, yeni üç istasyon inşa edildi. Yolcuların, yer 
altı tünellerine ulaşmasını sağlayacak olan bu istasyonlar Üsküdar’da, Sirkeci’de ve 
Yenikapı’da.

Tüneller: Marmaray Projesi’yle, iki kıtayı birbirine bağlamak için, yer altına 
13,6 kilometre uzunluğunda tüneller inşa edildi. Ayrılık Çeşmesi istasyonunda 
başlayan tüneller, Üsküdar istasyonundan geçtikten sonra Boğaz’ın altına giriyor. 
Avrupa Yakası’ndaki ilk istasyon, Sirkeci’de. Tüneller, Yenikapı istasyonundan geç-
tikten sonra Kazlıçeşme’de son buluyor.

Marmaray Projesi’nin İstanbul Tarihine Armağanı: Ulaşım amaçlı bir 
mühendislik projesi olarak başlayan Marmaray, yapılan kazı çalışmaları sayesinde 
bir tarih ve kültür projesine de dönüştü. İstanbul tarihinin en kapsamlı arkeolojik 
kazıları sırasında Erken Bizans Dönemi’nin en büyük limanı olan Theodosius 
Limanı, Neolitik Çağ’a ait yapı kalıntıları ve günlük yaşama ait buluntular gün 
ışığına çıkarıldı. Bu şaşırtıcı bulgular, İstanbul’un bilinen yerleşim tarihini, günü-
müzden yaklaşık 8000 yıl geriye taşıdı. Heyecanlı ve sürprizlerle dolu bu sürecin 
detaylarını konunun en yetkin isimlerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürü Zeynep Kızıltan’dan dinledik.*

Kaynak:
*Özlem Ak İkinci Dr., Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 

dergisi, Ekim 2013

Ülkemizin yıllardır kanayan yarası, Türk-Kürt sorunları

Osmanlı İmparatorluğu döneminden süregelen bu önemli sorun, 
Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında, ortak düşmanlara karşı dayanışma 
ile küllendirilmiş ama Atatürk sonrası dönemde yavaş yavaş tırmanışa 
geçmiştir.

Aslında, ırk odaklı ağırlığı olan konunun, İkinci Dünya Savaşı bitiminde 
ele alınıp, eşit vatandaşlık ve demokratikleşme çizgisinde geliştirilerek, eği-
timin ve diğer sosyal gereksinimlerin, Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları 
bölgelerde, ülkenin diğer kesimlerinde olduğu gibi olgunlaştırılması ve yay-
gınlaştırılması sağlanabilseydi, bu durumlara belki düşülmezdi. Ne yazık 
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ki tutucu ve ırkçı yaklaşımlar nedeniyle, paylaşılması gereken sosyal refah 
uygulamaları, tabiat şartları oldukça zor ve ağalık düzeninin de oldukça et-
kili olduğu Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimize yeterince sağlanamadı veya 
sağlanmadı. 

Hâl böyle olunca, o yörelerde için için tutuşan başkaldırı ve isyan hareke-
tinin fitili, 1980 askerî darbesiyle yakıldı. Darbe döneminde, ülke içinde yıl-
larca birbiriyle silahlı çatışma içinde olan solcu ve milliyetçi sağcı gençlerle, 
ayrılıkçı mücadele yaptığı düşünülen, birçok eğitimli (isyancı) Kürt genci, 
sanatçısı, aydını takip edilip, tek tek tespit edilip yakalandılar. Türk sağcı 
ve solcuları, Ankara Mamak Cezaevi’ne, Kürtler de Diyarbakır Cezaevi’ne 
kapatılıp işkence edildi. 

Bu olaylar daha sonra genişleyerek, liderliğini şimdi İmralı Cezaevi’nde 
yatmakta olan Abdullah Öcalan’ın üstlendiği PKK adı altında silahlı bir ör-
güte dönüştü. Bu ayrılıkçı terörist militan örgüt, eğitimsiz ve yoksul Kürt 
gençlerini, Kürt milliyetçiliği ekseninde kolayca ikna ederek yanına çekti ve 
örgüt olarak ilk silahlı hareketini, 1984 yılında Eruh’ta, devletin bir güven-
lik gücüne karşı gerçekleştirdi. (Bundan önce yazdığım “ALEV ALEV” adlı 
ikinci kitabımı, TSK ve emniyet güçleri ile PKK’nin aralarında yıllarca yaptı-
ğı silahlı mücadeleler ve bu çatışmalarda yaralanıp gazi olan kahramanları-
mız üzerine kurgulamıştım. Zevkle ve heyecanla okunduğu dillendiriliyor.)

Karşılıklı yapılan silahlı çatışmalar ve PKK örgütünün yaptığı terör ey-
lemleri sonucunda, yaklaşık 30 yılda toplam 30.000’in üzerinde vatandaşı-
mızı yitirdik, belki 60-70.000 civarında da sakat ve yaralı insanımız oldu. 
Ayrıca ekonomiye akıtılabilecek yaklaşık 500 milyar dolar, bu anlamsız ama 
halledilmesi mümkün olan savaş nedeniyle heba oldu. Ortak akıl durdu…

Bir tarafta Anayasa ve kanunlar gereği ülke savunmasında görev alan 
kahraman TSK askerleri, jandarma güçleri ve polislerimiz; diğer tarafta ise, 
ülkeyi bölmeyi ve ayrı bir Kürt Devleti kurmayı hayal eden, amacına ulaş-
mak için Türk, Kürt, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeden, gözünü kırpmaksızın 
acımasızca öldüren terör örgütü PKK. 

Uzun yıllar önce başlayan Kürt siyasi hareketi, anayasal gerekçelerle de-
falarca kesintiye uğratıldı, kurdukları partiler birer birer kapatıldı. Sivri uçlu 
görülen bazı siyasi liderler de ya hapsi boyladı ya da siyasetten belli bir süre 
menedildi. Tabii bunlar, mevcut Anayasa ve onun paralelinde yürürlükte 
olan kanunlar gerekçe gösterilerek yapıldı. Kürt toplumunu temsil eden si-
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yasilerin, beğenilsin, beğenilmesin görüşlerine demokratik tahammül gös-
terilemedi. İşte bu ve benzeri olaylar, PKK hareketini tetikleyerek, siyasetin 
önüne geçme ortamı oluşturuldu.

Ama 1980 yılından günümüze değin, Kürt toplumunun demokratik hak 
ve özgürlüklerine kavuşması için, TBMM çatısı altında Demirel, Ecevit, 
Baykal, Yılmaz, Bahçeli ve Çiller dönemlerinde kademeli de olsa artı değer-
ler oluşturan, iyileştirici gayretler yetersiz de olsa hep oldu. Bunlar asla göz 
ardı edilmemelidir. 

2003 yılında iktidarı devralan ve günümüze kadar taşıyan AKP 
Hükümetleri de akan kanın durması, PKK’yi etkisizleştirmek için ciddi po-
litikalar geliştirdiler. Ama konuyu hiçbir zaman, Meclis’te bulunan siyasi 
partilerle ortak götürmek, paylaşmak istemediler. Hatta iktidar olmanın ha-
vasıyla, Kürt hareketinin Meclis’teki legal siyasi kanadı HDP’yi bile muha-
tap almadılar. Bu işte, “Kürt sorununu yalnız ben hallederim, ben çözerim” 
gururuna kapıldılar. 

Sonuç olarak, yaklaşık üç yıl kadar önce AKP Hükümeti’yle (MİT ara-
cılığıyla) Abdullah Öcalan, Kandil’deki PKK liderleri ve HDP kanadı ara-
sında, “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” misali üstü kapalı siyasi 
alışverişler başladı. İki yıl önce de “Kürt açılımı”, daha sonra “demokratik 
açılım” gibi çeşitli adlandırmalar altında oluşan ve Torba Kanunlarla des-
teklenen olumlu girişimler sonucunda, PKK güçleri silah bırakmadılar ama 
silahlarıyla birlikte Türkiye topraklarında konuşlanan bir miktar militanını 
Kuzey Irak’ta ana üs olarak kullandıkları Kandil Dağı’na çektiler. 

7 Haziran 2015 seçimleri sonucunda %13 oranında, altı milyon civarın-
da oy alarak barajı geçen HDP, 80 milletvekili ile TBMM’de yerini aldı. Bu 
sonuç, siyasi iradenin, dağdaki ayrılıkçı silahlı PKK gücünün önüne geçer 
umutlarının doğmasına neden olmuştu ama Şanlıurfa Suruç’taki bir canlı 
bomba ile yapılan katliam, esen barış rüzgârlarını aniden tersine çevirdi ve 
PKK ve KCK’nin terör eylemleri aniden tırmanış gösterdi. Tabii ardından, 
beklenen hava hücumları ardı ardına Kandil ve Kuzey Irak’taki diğer PKK 
kamplarına devam ediyor. Umarım bu işin böyle devam etmeyeceğine dair 
PKK daha fazla inat etmez, akan kan durur. Ama esas iş tabii ki siyasette…

Ülkemizin ortak geleceği için Türk-Kürt ortak sorunlarının yapısını ve 
çözüm alternatiflerini ben şöyle değerlendiriyorum:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hepimiz, birer yurttaş olarak 
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kabullenip, benimsemek ve ortak mutluluğumuz için sevmek durumunda-
yız. Günümüz Türkiye’si, geçmişine oranla çok değişmiş ve demokratikleş-
me yolunda ciddi mesafeler almıştır. Ülkede artık hiç kimse ne ayrıcalıklıdır 
ne de ikinci sınıf vatandaştır. En azından böyle olduğu, düşünüldüğü genel 
kanıdır. Artık ırkçılık ve dincilik kavramları çağın dışına itilmekte ve değe-
rini gittikçe yitirmektedir. 

Örneğin; otobüse binerken, bankada iş için sıra beklerken, ekmek almak 
için sıraya girerken, kimse kimseye: “Sen Türk müsün yoksa Kürt müsün? 
Sen Müslüman mısın yoksa Hristiyan mısın?” diye asla sormaz... Soramaz. 
İşte gerçek vatan, gerçek vatandaşlık budur, böyle de olmalıdır. 

Türkiye’nin demografik yapısı, dünyada birçok ülkeden farklıdır. Ülkenin 
nüfusu 75 milyon dolayındadır. Bunun 1-2 milyonunu, ülkemizde yaşayan 
azınlık vatandaşlarımız olarak düşünürsek, kalanın 15-16 milyonunu Kürt 
veya kendini Kürt hisseden ve büyük bölümü oluşturan 56-57 milyonunu 
da kendini Türk veya Türk hisseden vatandaşlar oluşturmaktadır. Ülkede 
yaşayan tüm vatandaşlar, bu tabloyu görmek ve özümsemek durumunda-
dır. Bu tablo, Türkiye’nin gerçeğidir. Yani işin özü, karşılıklı kabullenmişlik 
ve saygı duygusudur.

Bazı istisnalar göz ardı edilirse, bölgesinde lider ülkelerden birisi olan, 
öyle veya böyle artı değerlere, ciddi imkânlara sahip olan Türkiye gibi laik 
ve demokratik bir ülkede kim huzur ve güven içinde yaşamak istemez ki!

İlk önce aramızdaki çatışmayı, kavgayı geride bırakmalıyız. Aynı ülkede 
barış ortamında yaşayan vatandaşlar, çağdaş bireyler olmalıyız. Irk ve din 
çağrıştıran söylemlerden, dayatmalardan, üstünlük taslayan davranışlardan 
uzak durmalıyız. En kısa zamanda ülke bütünlüğünü, kişi hak ve özgürlük-
lerini, sosyal adaleti, demokrasiyi, laikliği ve çağdaş gelişimi önceleyen yeni 
bir Anayasa üretmeliyiz. Ülkenin her yöresine, öncelikle eğitim olanaklarını 
eşit ve adil bir şekilde yaymalı, resmî dil olan Türkçenin yanında Kürt va-
tandaşların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ana dilde eğitim hakkına 
önem verilmelidir. Özellikle birçok nedenden dolayı geri kalmış olan Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de Batı’nın yararlandığı her türlü sos-
yal olanaklardan yararlanmasını, ekonomik gelişimi için verilen teşviklerin 
artırılmasını, vergi indirimleriyle adil bir denge sağlanmasını hedeflemeli-
yiz. Ve daha birçoklarını… 

Şayet bu sorun, ortak akılla çözülürse, ülkemizin huzurlu bir ortamda 
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aşamayacağı hiçbir sorun yoktur. Birlik beraberlik, güç demektir, gelişme 
demektir. Ayrılık ise görüldüğü gibi; kan demektir, vahşet demektir, küçül-
mek, yutulmak, zayıflamak demektir. 

Şu temel ve vazgeçilmez gerçek de herkes tarafından çok iyi bilinmelidir: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtildiği şekilde, siyasetin kontrolü 
de silahlı güçler olan TSK ve Emniyet Teşkilatı tarafından korunmaktadır. 
Onlar da yetersiz kaldığında, ülkemizin tüm vatandaşları, canları ve na-
musları uğruna seve seve bu güçlere destek vereceklerdir. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.

Evet, artık önümüzdeki yıllar, bize hangi istikamete gidileceğini göste-
recek diye düşünüyorum… Umarım gelecek nesiller, bu önemli problemin 
çözümünde bizlerden daha başarılı olurlar.

Dış Siyaset
Türkiye doğa, toprak zenginliği ve deniz avantajlarına rağmen, Orta Doğu 

gibi, kavgaların, savaşların hiç eksik olmadığı jeopolitik, riskli bir bölgede 
yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, bölgenin İran İslam Cumhuriyeti’yle 
birlikte öne çıkan iki güçlü Müslüman yoğunluklu devletidir. İran, politik 
görüş olarak Asya yapılı ve adı gibi, yönetim açısından bir din devletidir. 
Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Avrupa ile sıkı ilişki-
leri olan, Cumhuriyet döneminden itibaren ise yüzünü tamamen Avrupa’ya, 
yani çağdaş dünyaya döndürmüş, laik bir ülke olmuştur. 

Türkiye’nin en önemli, vazgeçilmez hedefi, Avrupa Topluluğu’nun güçlü 
bir parçası olmaktır. Bu, ülkenin aydınlık geleceği, demokrasisi, gelişmesi 
ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilmesi için yaşamsal bir 
hedeftir.

2013 yılında yazdığım “BENİM EVRENİM” adlı ilk biyografik deneme 
kitabımda, AT konusuna, aşağıdaki gibi yer vermiştim:

AT “Avrupa Topluluğu” ülkeleri
Geçtiğimiz 20. yüzyılın ortalarında oluşturulan bu birliktelik fikri; yüzyılın 

ikinci yarısında, yanlış aklımda kalmadıysa, on sekiz civarında ortaklıkla hayata 
geçirildi. 

Biz, bu ortaklıkta yer almak için, 1950’li yıllarda ilk başvurumuzu yapmış ve 
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çeşitli tekrarların sonucunda, 5-6 yıl kadar önce görüşmelerin çıkmaza girdiği son 
dakikalarda, Türkiye’nin topluluğa kabulü ile ilgili görüşmelerin yapılmasına karar 
verilmiş ve her iki tarafça imza altına alınmıştı. 

AT ülkelerinin bir araya gelmesinin ana amacı, ortak bir savunma stratejisi ge-
liştirmek, ileri demokrasi, hukuk anlayışı ve çağdaş yönetim kurallarının ışığı altın-
da, ülkeler bazında standardizasyona gitmek ve ortak gelişimi, ticareti ve teknolojiyi 
içeren büyük çaplı projelere imza atmaktır.

Türkiye’nin hem çok büyük olması hem de gelişmişlik değerlerinin AT’ye oran-
la oldukça gerilerde yer alması, “üstü örtülü olarak AT’nin, Hristiyan di-
nine mensup ülkelerden oluşması ve ortaklığa katılma ihtimali olan 
Türkiye’nin, Müslüman çoğunluğa sahip bir devlet olması”, zaman içinde 
Almanya Başbakanı (Şansölyesi) A. Merkel ve Fransa Devlet Başkanı N. 
Sarkozy tarafından, Türkiye’nin tam üyeliğine karşı söylemlerin artması, sorunla-
rın ve engellerin oldukça ciddi olduğunu göstermektedir.

Üyelik yerine “imtiyazlı ortaklık” türü bir yapının daha doğru olacağı, artık 
sesli olarak, ulu orta dillendirilmektedir. Bugüne kadar Türkiye, üyeliği ile ilgili açı-
lan fasılların çok az bir bölümünde başarılı olmuştur. Ama son bir yıldır, başkanlık 
görevini devralacak olan Kıbrıs Rum Kesimi’ne karşı (haklı) tavır alan ve bu 
ülkenin başkanlığını kabul etmeyen (umursamayan) Türkiye, âdeta AT sürecini 
iyice yavaşlatmış ve sanki kendi hâline bırakmış gibidir. 

Kanımca Türkiye, AT’ye hiçbir zaman “giremeyecektir” veya başka bir deyiş-
le; “alınmayacaktır”.

Ben tam 25 yıldır, hemen hemen her yıl (bazen yılda beş defa) işim gereği, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmek ve oralarda kısa sürelerle de olsa çalışmak du-
rumunda kaldım. Bu nedenle, Avrupa’yı oluşturan ülkeleri etraflıca inceleme fırsa-
tım oldu. Avrupa ile Türkiye arasındaki benzerliklerin çok az, fakat farklılıkların ise 
dağlar gibi olduğunu gördüm. Avrupalılar, yüzyıllarca ülkelerine gerçekten çok şey 
katmışlar. Avrupa’nın şehir yaşamı, kasaba yaşamı ve köy yaşamı arasında inanın 
ciddi bir fark göremezsiniz. Teknoloji hakeza büyük bir yarış hâlindedir. Çalışma 
derseniz, âdeta kurulu bir saat gibi düzenlidir. Eğitim-öğretim, kademeler hâlinde 
her Avrupalının vazgeçilmez bir parçası, olmazsa olmazı olmuştur. Elinizde her-
hangi bir diploma veya sertifikanız yoksa Avrupa’da, tabiri caizse “hela bekçisi 
bile olamazsınız”, bu kadar net söylüyorum.

Dünya yaşamı ile dinî yaşam, birbirinden belirgin bir şekilde ayrılmış; iki ya-
şam tarzı da geçmişte yaşanan acı tecrübeler sonucunda, bulunması gereken yerlere 
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oturtulmuş, insana verilen değer ise, çok önem kazanmıştır. 
Eğri oturup, doğru konuşalım, ülkemiz ne yazık ki bu söylediğim değerleri bir-

birine çorba gibi karıştırmış, hem dünya yaşamından hem de dinî yaşamdan bekle-
nen değerlerin oldukça uzağında kalmıştır. İnsanımıza verilen değer konusunda ise, 
daha alacak çok yolumuz bulunmaktadır. Bırakın kasaba ve köyleri, daha şehirleri-
mizin varoşlarına çıktığımızda, hatta şehir içindeki semtlerimiz arasında bile, olma-
ması gereken farklılıkları, içimiz burkularak görürüz. 

Türkiye gerçekten Avrupa’ya göre çok genç bir ülkedir. Düşünün bir kere; 1919 
yılında Kurtuluş Savaşı’na başlarken, ayağımızda çarık, midemizde kuru ekmekten 
başka bir şeyimiz yoktu. Biz 90 yılda, sıfırdan buralara geldik. Bu gelişmeyi asla kü-
çümsemiyor, hatta büyük bir başarı olduğuna gönülden katılıyorum. Sakın beni ka-
ramsar maramsar zannetmeyin. Ama şu bir gerçek ki Avrupa ile aramızda, kapan-
ması çok zor olan, yukarıda saydığım çok ciddi farklar var. 

Bana göre, Avrupa Topluluğu’na Türkiye’nin alınmaması veya katılamaması ko-
nusu da inanın dünyanın sonu olmaz. Ama ülkemizin, oraya katılacakmış gibi çağ-
daşlık değerlerini ve normlarını, kendi yararı ve gelişimi için olabildiğince iyileştir-
meye gayret etmesi çok önemlidir. Zaten işin püf noktası da aslında budur...

AT’nin kendi içerisinde problemleri yok mu sanıyoruz. Şüphesiz ki var. Hem de 
oldukça çok. Hepimiz yaklaşık altı aydır, AT’ye üye olan Yunanistan’ın, aymaz-
lık ve sorumsuzluktan kaynaklanan, neredeyse iflasa varan ekonomik çöküşünü; 
Portekiz’in, İtalya’nın, İspanya’nın ve İzlanda’nın ekonomik problemlerle boğuşma-
larını, TV programlarında hayret ve ibretle izliyoruz. 

Evet, AT de artık güllük gülistanlık değildir. Bunların dışında, “Polonyalı 
musluk tamircisi” yakıştırması yapılan AT bölgesindeki dolaşım ve çalışma 
hakkı serbestîsi, başta İngiltere olmak üzere, AT’nin başını çeken Almanya ve 
Fransa’da da ciddi krizlere yol açmıştır. 

Ben, AT’nin, bu yapısı ile günümüz dünyasında, güç bazında, ABD’den sonra 
Rusya’nın yerini alarak ikinci sıraya oturduğunu görüyorum ama AT birlikteliği-
nin çatırtı sesleri de kulaklarımı tırmalıyor. Özellikle AT ülkeleri içerisinde, âdeta 
AT’yi yöneten ve ekonomisi çok gelişmiş olan Almanya, bu ağır yükü artık taşımak 
istemeyecek ve bu çarpık gidişe günün birinde belki “yeter” diyecektir. 

Zaten biliyorsunuz, İngiltere EURO bölgesinde yoktur ve kendi parası olan ster-
lini kullanmaktadır. Bunun tek bir anlamı vardır. O da “güvensizlik”. İngiltere 
bunun dışında, zaman zaman, alınan AT kararlarına da katılmamaktadır. Tarih 
sahnesinde, neredeyse 1000-1500 yıldır aralarında savaş eksik olmayan bu ülkele-
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rin, böyle bir birliktelik oluşturarak bir araya gelmesi tabii ki takdire şayandır. Ama 
AT birlikteliğinin uzun yıllar sürmesi, tarihî gerçeklerle de pek bağdaşmamaktadır. 

Umarım bu savımda yanılan ben olurum…*
Kaynak:
*İlhan Küçükbiçmen, Benim Evrenim, Mart 2013

Demişim… Günümüz itibarıyla bu söylediklerime ekleyeceğim ise; 2013 
yılından günümüze değin AT ile Türkiye arasında bazı değişikliklerin ol-
duğudur. Bunlar ne yazık ki pozitif değil negatif değişikliklerdir. Türkiye, 
bundan 4-5 yıl öncesine göre AT ile ilişkilerini gittikçe zayıflatmış, hatta bir 
ara Sayın Erdoğan, Başbakan’ken, AT’ye kızarak (ki kızmaları, söylenme-
leri, yıllık gelişim raporlarını yerden yere atma söylemleri hiç bitmemiştir), 
Şanghay Beşlisi’ne girme ile tehdit etmiştir. Tabii bunlar, AT için komedi, te-
vatür düzeyinin ötesine gitmez.

Bakın, 43 yıllık dış işleri kariyeri olan, iki en önemli uluslararası kurum-
da Türkiye Daimi Temsilciliği görevi yapan, deneyimli, emekli Büyükelçi 
Ümit Pamir, Hürriyet gazetesi muhabiri Cansu Çamlıbel ile yaptığı söyleşi-
de, Türkiye-AB ilişkileri konusunda ne diyor:

Emekli Büyükelçi Ümit Pamir: “Din unsuru flu hâle 
gelmedikçe AB zor.” 

CÇ: Avrupa Birliği adaylığımızı konuşmanın artık bir manası yok mu? 
İki taraf açısından da bir yere varmayacak bir süreç mi bu sizce? 

Bu ilişki ite kaka gidecek. Biz, yeni hükümetin (koalisyon) kurulmasından sonra 
başka bir renkle, başka bir kimlikle ortaya çıkarsak müzakereler sürer. Türkiye’nin 
AB üyeliği, iki tarafta da din unsuru flu hâle gelmedikçe olmaz. Bu olmadıkça, tam 
üye olamaz.

CÇ: O zaman yıllardır tartışılan, “AB bir Hristiyan kulübü” paranoya-
sı doğru mu? 

Değil. Şöyle anlatayım: AB, din duygusunun çok ağır bastığı bir yer. Siz onlara 
laik olduğunuzu ispat ederseniz o zaman bu Hristiyan tonu düşer.*

Kaynak:
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*Cansu Çamlıbel, Hürriyet gazetesi, Yüz Yüze Pazartesi, 29 Haziran 2015

Yani özet olarak; Türkiye, AT ile ilişkisini geliştirmeye önem veren suni 
bir görüntüde olmasına rağmen, ipler gittikçe gerilmektedir. Bunun anlamı; 
AT bazında, Türkiye’nin karnesi medya özgürlüğünde, insan hak ve özgür-
lüklerinde, demokratikleşmede, eğitimde, sağlıkta ve tarım politikalarında 
kırıktır. Buna rağmen başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AKP iktidarı, po-
litik açıdan AT’ye karşı kuyruğu hep dik tutmakta ve bununla da övünmek-
tedir. Bu davranışlar, AT’yi üzmez, onlarda reel politikalar esastır. Çünkü 
Avrupa kamuoyuna, bizde olduğu gibi hamasi duygularla seslenilemez. 
Aksi takdirde gülünç duruma düşülür. Türkiye, kriterleri yerine getirdik-
çe fasıllar açılır, yola devam edilir. Zaten her şeyi halletsek bile işin ucu hâlâ 
açıktır. Almanya ve Fransa, referandum türü dayatmalarla zaten işi yokuşa 
sürmektedir. 

Ama unutmayalım ki eğitimde çok iyi bir düzeyi yakalamış, bilim üre-
ten, teknolojik üretim yapan, yeni buluşlara imza atan, ekonomisi sağlam, 
gelir düzeyi yüksek, sosyal paylaşımı adil, ileri demokrasi seviyesini tuttur-
muş güçlü bir Türkiye’yi, hangi babayiğit AT’ye almaz… İsterse o zaman 
almasın… 

Türkiye’nin, Komşularıyla İlişkisi

Bu konu, Türkiye için gerçekten hayati bir önem taşımaktadır. Son yüz-
yıla AKP iktidarı, “komşularımızla sıfır sorun” gibi çok radikal bir söylem-
le girmiş, doğrusu milletçe heyecanlanmıştık. Bu hedefe ulaşmak belki çok 
zordu ama ne olursa olsun bu siyasi niyet veya rüzgâr, ülke için, rahatlatıcı 
bir komşuluk yaklaşımıydı. Ama yıllar geçtikçe Başbakan Erdoğan’ın, sert 
ve haşin kişiliğine uygun davranışları, kazın ayağının hiç de öyle olmadığı-
nı bizlere gösterdi. 

Sorunların kaynağı sadece Türkiye olmadı tabii ki. Kuzeydoğu komşumuz 
Gürcistan ile olan ilişkilerimiz, bu konunun belki de en pozitif cevabıydı. 
Günümüzde Nahcivan’dan sonra en problemsiz komşumuz Gürcistan’dır, 
denilebilir.

Ermenistan ile Osmanlı döneminden (1915 Ermeni tehciri) kalma sorun 
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ile stratejik dostumuz Azerbaycan’ın toprağı Karadağ’ı istila sorunu, iki 
önemli çıbanbaşıydı. Bir ara Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, bir millî 
maç nedeniyle, güzel bir jest yaparak Ermenistan’a gitti ama buna rağmen 
ilişkilerin sonu gelmedi. 

Ermenistan işgali nedeniyle Azerbaycan ile sınırımız kesildi ama 
Azerbaycan’dan ayrı düşen Nahcivan toprağı, küçük bir sınır koridoruyla, 
Türkiye ile komşuluğuna güvenlik içinde devam ediyor. 

İran ile ilişkiler, her iki devletin de bölgelerinde, diğerlerine oranla güçlü 
görünümde yapıya sahip oluşları nedeniyle, farklı içerikli ve özellikli politi-
ka yürütseler de birtakım çıkarlar ve ekonomik ilişkiler göz önünde bulun-
durularak dengede sürdürülmektedir. İran açısından son yıllarda tüm dün-
yayı ilgilendiren en önemli sorun ise, “nükleer silah üretimi” şüpheleri ve 
kaygılarıdır. Bu konuda da Türkiye hem tedirgin hem de sorunun halli için 
çabalarını sürdürmektedir.

Irak diktatörü Saddam yönetiminde İran ile yaptığı savaşa 1980 başların-
da başlamıştı. Günümüze değin bu kadim ülke ne yazık ki barış yüzü gör-
medi. Saddam’ın, petrolünden pay almak nedeniyle Kuveyt’e saldırısının 
üzerine, o ülkeyi değil de orada bulunan petrol rezerv çıkarlarını korumak 
amacıyla ABD ve İngiltere önderliğinde oluşturulan savaş koalisyon güçle-
ri, birtakım bahaneler de üreterek güzelim Irak’ı yerle bir ettiler. Bu acımasız 
savaşta Irak askerinin yanında binlerce kadın, ihtiyar ve çocuk sivil de ha-
yatını kaybetti.

Türkiye, Irak’ın kuzeydoğusundaki Kandil Dağı’na üslenmiş olan PKK 
belasıyla uğraşmaktan, doğru dürüst, sürdürülebilir bir Irak politikası ge-
liştiremedi. Gün geldi Barzani yönetimindeki Kuzey Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’yle, gün geldi Şii lider Irak Başbakanı Nuri el Maliki’yle, gün gel-
di Sünni yönetimle, bir iyi oldu bir kötü… Tıpkı diğer komşusu İran misali. 

Aslında İran da Türkiye de özellikle Irak ve Suriye’yi önceleyen Orta 
Doğu politikalarında, birbirlerinin “ak” dediğine “kara”, “kara” dediğine 
“ak” demeye devam etmekteler. 

Suriye’nin durumu ise tam bir felaket… Ülkede üç yıl önce başlayan iç sa-
vaş, hız kesmeksizin sürmektedir. Ülkenin, başta tarihî Şam, Halep, Hama, 
Humus gibi güzelim büyük şehirleri yerle bir oldu, oralarda neredeyse taş 
taş üstünde kalmadı. Dört yıl kadar önce Başbakan Erdoğan ile Suriye Lideri 
Beşşar Esad, çok sıcak ilişki içindeydi ve ailecek verilen pozlarla, bu ilişki, 
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dünyada örnek gösteriliyordu. Olaylar başladıktan sonra, Türkiye tarafın-
dan Esad’a nasihat türü bazı uyarılar yapıldı ama bir fayda sağlanamadı. 
İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Erdoğan, Esad’ı, halkına yaptığı acıma-
sız katliamlar nedeniyle (ki haklılık payı vardır) resmen azılı düşman ilan 
etti. Bu düşmanlık politikası, günümüze kadar sürdü. Sayın Erdoğan, büyük 
ağabey gibi hem tenkit edip hem de ara buluculuk edip, komşudaki yangını 
söndürseydi, daha iyi olmaz mıydı? Ama şimdi Türkiye, uyguladığı bu aşırı 
sert politikası nedeniyle, dünya siyaseti tarafından sorgulanıyor. 

Aynı durum, Türkiye’nin Mısır ilişkilerinde de görüldü. Mısır’ın “Arap 
Baharı” ayaklanmaları kapsamında devrilen diktatörü Hüsnü Mübarek’ten 
sonra yapılan genel seçim sonucunda Cumhurbaşkanlığına Müslüman 
Kardeşler lideri Muhammed Mursi geçmişti. Başbakan Erdoğan, ona destek 
vermek üzere Mısır’a bile gitmişti. Siyasi görüş itibarıyla Erdoğan ve Mursi, 
sanki ikiz kardeş görüntüsü veriyor, dinî temaları kullanarak yaptıkları si-
yaset, oldukça örtüşüyordu. 

Mursi’nin, kabaca bir yıl kadar süren sorunlu, tartışmalı iktidarında, halk 
sokaklara döküldü. Sonunda da hiç arzu edilmeyen askerî darbe ile seçim-
le işbaşına geçen Mursi ve yandaşları, tutuklanarak hapsedildiler. Yerine, 
devlet başkanlığına, darbe lider Abdülfettah el-Sisi getirildi. Bu konuda da 
Başbakan Erdoğan, Suriye’de yaptığının benzerini haykırarak, sadece tek ta-
rafı düşman ilan etti. Darbeyi savunmak tabii ki mümkün değildir ama bu 
konuda da Türkiye hem Sisi’yi tenkit edip hem de ara buluculuk yapabilirdi. 

Ben, sokaktaki adamım… Görüşlerim doğru-yanlış böyle… Bir de bu ko-
nularda uzmanlaşmış kişilerin görüşlerine kulak verelim:

Hürriyet gazetesinin duayen köşe yazarlarından olan, benim de görüşle-
rine sempatiyle yaklaştığım araştırmacı yazar Taha Akyol, AKP’nin, komşu-
larımız ile ilgili dış siyaseti hakkında, 29 Haziran 2015 günkü “OBJEKTİF” 
adlı köşe yazısında şöyle diyor:

Taha Akyol-AKP’nin, komşularımız ile ilgili dış siyaseti 
Suriye Yangını: Türkiye, Suriye sınırı boyunca “ülke sınırı” kavramını teh-

dit eden bir yangınla karşı karşıya: PKK’nin Suriye kolu olan PYD’nin hâkimiyet 
sahası, Hatay’a dayanmak üzere!

Diğer bir tehdit de elbette IŞİD.
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Olay bu noktaya gelmişse, Türkiye’nin özelde Suriye, genelde Orta Doğu po-
litikasının başarılı olduğu söylenemez. Bırakın “yakında Şam Ulu Camii’nde 
cuma namazı kılmayı”, bugün tam tersine “güneyimizde devlet kurulması-
na izin vermeyiz” noktasına gelindi! Yangın büyüdü, alev topları bize düşüyor.

Kuzey Suriye: PYD, Suriye’nin Irak sınırından başlayan Cezire bölgesinde 
hâkimdi. Sonra Kobani’yi aldı. Arada bulunan Tel Abyad da geçen hafta PYD’nin 
eline geçti. PYD yönetimindeki Afrin ile Kobani arasında 90 km uzunluğundaki 
Cerablus da PYD’nin eline geçerse, Türkiye’nin Hatay’a kadar bütün Suriye sınırı, 
PYD’nin kontrolü altına girmiş olacaktır. 

Şimdi Ankara’da, 90 km uzunluğundaki bu “Mare Hattı”nda, 10 km derinli-
ğinde bir “güvenli bölge” oluşturulması konuşuluyor.

Hükümet ve Asker: Genelkurmay kaynaklı bilgiler, son üç günde CNN-Türk, 
Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlandı. Nüansların yanında vurgulanan üç 
esas var:

-Hükümetin emrindeyiz ama siyasi sorumluluk hükümete aittir.
-Mare hattına girmek kolay, sürdürmek zordur. Rusya, İran ve ABD gibi, bölge-

de etkili hükümetlerle görüşülmelidir.
-Asker gir-çık yapabilir ama elimizde 40 km menzilli toplar ve hava araçları var. 

Bunları kullanabiliriz. Yani asker de diplomasinin önemini vurguluyor!
IŞİD Belası: Problemin bu noktaya gelmesindeki asıl faktör, IŞİD belasıdır. 

IŞİD canavarının, Suriye ve Irak’ta kafa keserek, kadınları cariye yaparak saçtığı 
dehşet, başta ABD olmak üzere “koalisyon”u harekete geçirdi. Hava akınlarının 
yanında IŞİD’le savaşacak kara gücü olarak PYD’yi müttefik kabul ettiler. PYD 
güçlendi! Türkiye’nin, son yıllarda Orta Doğu’da yıldızı solmuş, Batı’yla ilişkileri 
zedelenmiş olduğu için, olayların akışında yönlendirici bir etkisi olmadı, olamadı. 
Tablo ortada. 

Mesela Mısır: Türkiye elbette Suriye’de Esad’a, Mısır’da darbeye karşı çıkma-
lıydı, fakat bu iki konuya âdeta “kilitlendi” ve bu yüzden, ilgili konularda diploma-
si esnekliğini önemli ölçüde yitirdi.

İç politikada miting meydanlarında bağırıp çağırarak yürütülen Mısır siyaseti, 
Mursi’ye bir fayda mı sağladı? (!) Mısır’daki darbe rejimini mi ve müttefiklerimizi 
mi etkiledi? Türkiye’ye bir getirisi mi oldu? (!)

Aksine, Sisi, İslam dünyasında destek görüyor, Batılı müttefiklerimizin başkent-
lerinde dolaşıyor! Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de etkisizleştirecek her iş birliğini de 
yapıyor!
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Nerede kaldı “Türkiye’nin ağırlığı” diye sormak gerekmez mi?
Diplomasi Dili: Türkiye’nin IŞİD’i desteklediği iddiası iftiradır. Fakat IŞİD’e 

karşı daha aktif olması mümkündür, mesela; IŞİD, Kürt kantonlarına saldırdığında 
“40 km menzilli toplarla IŞİD’i ateş altına almak gibi seçenekleri devreye koymalı, 
bunu ülke içine ve dünyaya göstermelidir.

Suriye’deki gelişmelerin, bizim Kürt vatandaşlarımızı ve iç dengelerimizi nasıl 
etkilediğini hatırlatmaya gerek var mı? (!) “Kobani düştü düşecek” sözünün, 
yurt içindeki siyasi sonuçları ortada değil mi? (!)

Dış politikada asla “diplomasi dili”nin dışına çıkılmamalıdır. Bu konuda 
uzmanlık da yetki de Dışişleri Bakanlığı’na ve hükümete aittir. Cumhurbaşkanı, 
Dışişleri’nin ve hükümetin diline, nüans ayarlı üslubuna ve diplomasi çizgisine uy-
malıdır. Bu, Anayasa’nın da gereğidir.

Herhâlde dış politikamızı gözden geçirmeye, dostluk ve iş birliği imkânlarını ge-
nişletecek bir esnekliğe acil ihtiyaç var. Orta Doğu’da bugün, dünleri arar durum-
dayız; yarın, bugünleri aramayalım!*

Kaynak:
*Taha Akyol, HÜRRİYET gazetesi, “Objektif”, 29 Haziran 2015

Emekli Büyükelçi Ümit Pamir, Hürriyet gazetesi muhabiri Cansu 
Çamlıbel ile yaptığı söyleşide, Türkiyenin, komşuları ve Orta Doğu siyaseti 
üzerine şöyle diyor:

Emekli Büyükelçi Ümit Pamir: 

“Arap olmayanı Müslümanların lideri yapmazlar.”

CÇ: IŞİD’e karşı kampanyada, tam olarak Türkiye’den ne istiyor Batı? 
Batı şunu diyor: “Bana son 15 senedir gelen en büyük tehditler hep bu bölgeden 

ve radikal cihatçılardan geldi. Bunu kim önlerse benim için makbuldür. Şu anda 
IŞİD, benim için çok daha büyük tehlike. Önce onun yok olmasını istiyorum. Sen de 
bana yardım et.” Türkiye de diyor ki: “IŞİD’in ortaya çıkması, Suriye ve Irak’taki 
Sünni grupların kucaklanmamasından kaynaklandı. Onlar, dışlanmış hissettikleri 
için IŞİD’e katıldılar. Sen aynı zamanda Esad’ı devirmek için harekete geç, önceliği 
IŞİD’e verirsen olmaz.”

CÇ: Ankara bu argümanda haklı mı? 
Haklı belki ama geç kaldı. Bunu daha evvel yapmalıydı. Başta “Ben Esad’ı devi-
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rip Şam’a gireceğim” derdine düşmek yerine, Esad üzerinden ara buluculuk rolüne 
soyunsaydı…

CÇ: Ayaklanmanın ilk aylarında bunu yapmaya çalışmadılar mı? 
Yapmadı hayır. Gitti Esad’a, “şunu yap, bunu yap” dedi. Yapmayınca da bağır-

maya, “Esed” demeye başladı. Bu süreçte biz, ülke olarak, Müslüman Kardeşler’i 
destekleyen bir konumda olduk. En azından dışarıda bu algıyı yarattık. Suriye’de 
de nüfusun çoğunluğu Sünni, biliyorsunuz. Müslüman Kardeşler’i destekleyin-
ce, bölgede liderlik rolümüzün daha kolay oluşabileceğini düşündük. Müslüman 
Kardeşler’e arka çıkar görünmemiz, birçok Müslüman ülkede dahi soru işaretleri-
ne yol açtı. Sanki biz bu yolla Müslüman dünyasının liderliğine oynuyormuşuz 
izlenimi uyandırdı. Ben, Arap ülkelerinde görev yaptım. Arap ülkeleri, Arap ol-
mayan hiçbir Müslüman’ı, Müslüman dünyanın liderliğine getirmez. “Müslüman 
dünyanın nüvesi benim ve Müslüman dünyasının lideri ancak benden çıkar.” diye 
düşünürler.

2010’dan sonra değişti...
CÇ: Siz, AK Parti’nin ilk döneminde, yani emekli olduğunuz 2008’e ka-

dar, hükümetin, Müslüman Kardeşler üzerinden İslam dünyasının lider-
liğine soyunma niyetinde olduğuna dair hiçbir işaret hissettiniz mi?

Yoktu. O zamana kadar şu vardı. Batı, “biz, Hristiyan demokratlara benzer 
Müslüman demokratları destekleyebiliriz” diye baktı. AKP’de ilk iktidara geldiğin-
de bütün reformları yaptı; AB sürecine asıldı, orduyu mümkün mertebe siyasi ha-
yattan geri itti. Batı, öyle bir AKP’ye “tamam” dedi. Bu konum bize Orta Doğu’da 
da prestij sağlıyordu. Ama 2010’dan sonra, Türkiye’nin duruşunda büyük bir dö-
nüşüm oldu. BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine seçildiğimizde aldığımız oyla-
ra bakın, bir de şimdiki durumumuza bakın, farkı görüyorsunuz. Algı değişikliğini 
tespit etmek için önemli bir ibredir bu.*

Kaynak:
*Cansu Çamlıbel, Hürriyet gazetesi, Yüz Yüze Pazartesi, 29 Haziran 2015

Adı geçen komşularımızın dışında, batı komşularımız Yunanistan ve 
Bulgaristan ile ilişkilerimizde geçmiş yıllardaki politikalar göz önüne alın-
dığında, birtakım iyileşmeler olduğunu söylemek mümkündür. Yunanistan, 
AT’nin ilk kuruluşunda yer alan ülkeler arasında bulunmasına rağmen, gü-
nümüzde ekonomik açıdan neredeyse iflasın eşiğine gelmiş bir ülke görün-
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tüsündedir. Kıbrıs ve Ege ortak sorunlarımızda da iyimser bir hava mev-
cuttur. Bulgaristan ise, AT’ye üye olmuştur ama o ülke de uyum süreci 
evresindedir. 

Karadeniz’in kuzeyinde yer alan uzak komşumuz Ukrayna’nın ise, 
Rusya ile başı oldukça derttedir. Tatar soydaşlarımızın da yaşadığı vatan 
olan Ukrayna’nın Kırım Özerk Bölgesi, Rusya’nın, Ukrayna’ya, AT’ye ya-
naşması nedeniyle kızması üzerine, Rusya yanlıları tarafından çıkartılan is-
yan ve sonrasında yapılan referandum sonucunda Kırım, Rusya’ya bağlan-
mıştır. Ukrayna neredeyse iki yıla yakın bir süredir, Rusya ile üstü örtülü bir 
savaş hâlindedir. 

Günümüz Türkiye’sinde Eğitim 

Eğitim konusunu irdelemeden önce, artısıyla eksisiyle, her şeye rağ-
men Türkiye’nin, bugünkü eğitim düzeyine ulaşmasını, şüphesiz Yüce 
Atatürk’ün yaptığı devrimlerin en önemlilerinden olan “Tevhid-i Tedrisat” 
Kanunu’nun çıkartılıp uygulanmasına borçluyuz. Cumhuriyet devrimleri 
ve değişim gayretleri, tüm yönleriyle, daha önce yeterince işlenmişti. 

Günümüze gelinceye kadar eğitim düzeyi, 80 yılın üstündeki yolculuğun-
da ciddi mesafeler kaydetti. Günümüzde ilköğretim, neredeyse ülkenin her 
yerine dağıldı sayılır. Tabii eğitime ulaşım ve okul şartlarının iyileştirilmesi 
için daha alınması gereken çok yol var. Ortaöğretim ve yükseköğretim de 
belirgin aşamalardan geçti, genişledi ve yayılım gösterdi. Ama ortaöğretim 
seviyesinde bulunan sanat okulları konusu, Türkiye’de acilen el atılması ge-
reken stratejilerin başında geliyor. Günümüzde sayıları 180 civarına ulaşan, 
sayı olarak tatmin edici düzeye geldiği varsayılsa da Türkiye üniversitele-
rinin, bilim üretmede ve kalite konularında daha katedecekleri çok yol var. 
Dünya sıralamalarında ilk 500 içine giren üniversite sayımız, sadece birkaç 
adet. 

Az sonra, konuya biraz ara verip, ülkemizin geri kalmış yörelerinde hem 
doktorluk mesleğini başarıyla icra etmiş hem de eğitimden yoksun bırakıl-
mış, özellikle kız yavrularımızın çağdaş eğitim olanaklarından yararlanması 
için ölünceye kadar mücadele vermiş bir bilim insanımızdan bahsedeceğim.

Kitabı yazmayı hayal ederken aklımdan geçen ilk konu, “eğitimde geri 
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kalmışlığımızın nedenleri” idi. Tabii geri kalmışlık kavramını, “neye göre, 
kime göre” diye içini doldurarak açıklamakta yarar var.

Birçok geri kalmış Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkesiyle kıyaslaya-
cak olursak, günümüz Türkiye’sine, elimizi vicdanımıza koyalım, gerçekten 
haksızlık etmiş oluruz. Çünkü daha önce de değindiğim gibi, ne yazık ki ba-
şını İslam toplumlarının çektiği birçok geri kalmış ülke, Türkiye eğitim dü-
zeyinin altında, bazıları ise oldukça uzağında yer alıyor. Bu durum bizleri 
hem üzüyor hem de kara kara düşündürüyor. Ama şayet şımarmazsak, bi-
raz da yüzümüze su serpiyor denilebilir belki.

Ama tabii ki iş bununla bitmiyor. Kafamızı kaldırıp, günümüz gelişmiş 
ülkelerine, yani Batı dünyasına baktığımızda; istatistiklere dayanarak, ülke-
mizin gerilerde olduğuna; hele ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, 
vs. gibi çok gelişmiş ülkelere baktığımızda ise oldukça gerilerde yer aldığı-
na, üzülerek, iç çekerek şahit oluyoruz.

Aslında ülkemiz, birçok geri kalmış ülke gibi, maalesef “homojen” bir 
yapıda değil. Bunu bir iki örnekle açacak olursak, örneğin; toplum yaşam 
düzeyi, şehirlerimizin merkezî kesimlerinde başka, kenar ilçelerde başka, 
varoşlarında ise bambaşka seviyelerde. İlçelerde de durum, bu tablodan pek 
farklı değil. Ama bunların yanında, köylerimize ve mezralarımıza uzanıldı-
ğında, eğitim ve sosyal olanaklar oldukça yetersiz düzeylere düşüyor. 

Yani anlayacağınız, ülke nüfusunun ancak %10 kadarı, Batı dünyasının 
çağdaşlık ve refah düzeyine erişmişse, kalanın %30’u, ancak kendi yağıyla 
kavruluyor, tabiri caizse, “ne akıyor ne kokuyor”. Ama dipteki %60’lık bü-
yük kesimin durumu içler acısı. Bu kitlenin ekonomik ve sosyal durumu, ge-
lir düzeyi, onların paralelinde eğitim olanakları, ülkenin batısından doğusu-
na doğru gidildikçe süratle düşüyor. Bu acı dengesizlik, herkesçe biliniyor 
ama iş çözüme gelince, çoğumuz kuru kuruya “vah vah” deyip, “cık cık”lı-
yoruz. Ülkemizin acı gerçeği böyle ama iş çözüme gelince…

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çoğu yörede eğitim, oldukça acına-
cak hâlde yapılmaya çalışılıyor… Tabii bu güçlük, okula gönderilen yavru-
larımızı ilgilendiriyor. 

Özellikle, hâlâ feodal düzenin, ağalık yapısının etkili olduğu bu yörele-
rimizde; üstüne üstlük bir de dedeleri ve babaları tarafından, “ayıptır, gü-
nahtır” anlayışıyla okula gönderilmeyen kızlarımızın sayısı oldukça yüksek. 
Başta hanımlar olmak üzere, bölgede okuma yazma oranı çok düşük…
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Asırlarca halledilememiş ve kökleşmiş, “kızlarımızın eğitimsizliği veya 
eğitim yetersizliği” problemine, Osmanlı İmparatorluğu zamanından baş-
layarak, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de önderliğinde birçok eğitimcimiz, 
aydınımız ve siyaset insanımız el atmış, kademeli olarak iyileştirmeye çalış-
mış… 20. yüzyıl Türkiye’sinde sıra dışı bir insanımız ise, kendini ön plana çı-
kararak, yaptığı inanılmaz mücadelesiyle, Türk eğitim tarihine haklı olarak 
damgasını vurmuştur. 

Şimdi sizlere; ülkemizde çağdaş eğitimin önderlerinden, ana direklerin-
den birisi olmuş, eğitimin gelişim hedefine giden yola akıl ve bilim harcını 
dökmüş bir bilim insanından bahsedeceğim. O, kanserli son günlerini bile, 
yaşamını umursamaksızın bu idealine odaklamıştı, O bir fenomendi. O bir 
çağdaş eğitim kutsalıydı. O, yani “Prof. Dr. Türkan Saylan (1935- 2009)”, 
benim ve benim gibi düşünenler için, Türkiye’nin geleceğine ışık olmuş bir 
abideydi… 

Aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğim bu güzel insanımız için; ünlü 
yazarımız Ayşe Kulin, “Türkan” adlı kitabında şöyle diyor, işte bazı ilginç 
bölümler:

Önsöz: “… 2009 yılının Nisan ayında, Türkan Hoca’nın evi basıldı, kitap-
larına, yazılarına, mektuplarına el kondu. Sonrası zaten bir rüzgâr hızıyla geliş-
ti. Türkan Hoca, kaybettiği bedensel gücünü, baskından sonra, kısa bir süre için 
âdeta geri kazandı, canını dişine takıp, bitirmesi gereken tüm işlerini hızla tamam-
ladı, beni son kez görüşmeye çağırarak kitapla ilgili bazı özel isteklerini aktardı. 
Kurucularından ve başkanı olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 
yirminci yıl töreninde konuşmasını yaptı ve sonra tedavisini durdurarak, aramız-
dan ayrıldı. Cenazesine, İstanbul’da yaşayan tüm iyi ve dürüst insanlarla, yurdun 
dört bir tarafından gelen lepralılar, burs verdiği çocuklar ve öğrenciler katıldı. 
Türkiye, bu muhteşem insana şükranlarını, 19 Mayıs 2009 tarihindeki cenaze töre-
ninde, içtenlikle sundu. (…)” 

TÜRKAN 

Şubat 1999, Arnavutköy/İstanbul

Torunlarımı, bana sorular sorarken hayal ediyorum. “Senin babaannen nasıl bi-
riydi, babaanne?” diyor Timur.
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Babaannem Nadide Hanım, önce gencecik kocasını sonra da dört yaşındaki kızını 
kaybetmiş acılı bir kadındı. Dul maaşıyla zor şartlarda büyütüp okuttuğu iki oğlu, 
bir gün okuldan eve dönerlerken, Galata Köprüsü üzerinde askere alınıp Balkan 
Savaşı’na gönderiliverilmişlerdi. Babaannem, savaş sonrasında amcamı da genç ya-
şında kaybedince, hep bizle birlikte yaşadı. Biricik oğlunun evinde çok mutlu ve hu-
zurlu bir yaşamı olduğunu sanmıyorum, çünkü oğlunu, pek sevmediği ecnebi geli-
niyle paylaşmak zorunda kalmıştı. Annem ve babaannem, aralarındaki mesafeyi ka-
patmamak için de birbirlerine hep, “hanımefendi” diyerek hitap ettiler, diye hatırlı-
yorum. (…)

Babaannemin hayattaki en büyük rakibi, İsviçreli annemdi. Din değiştirip 
Müslüman olması, Türkçeyi eksiksiz öğrenmesi ve birbiri ardına çocuklar doğurma-
sı bile kâfi gelmemişti, babaannemle arasındaki buzları eritmeye.(…)

Babaannem, hayatının tek ışığı, sevgili oğlu Fasih’i kaybedince, aklını da onla 
birlikte yitirdi. Eminim oğlunun peşine takılıp gitmeyi tercih ederdi ama babamın 
ardından uzun yıllar yaşadı. Asla ısınamadığı gelini ise, ona, “hanımefendi” demek-
ten vazgeçip “babaanne” demeye başladı ve binbir işinin yanında, ölünceye kadar, 
hiç şikâyet etmeden baktı, kendisini sevmeyen kayınvalidesine. Yangın çıkarmasın, 
bir yaramazlık yapmasın diye peşinden gezdi, yemeğini elleriyle yedirdi, altını bez-
ledi senelerce.

Annemin ne kadar çilekeş ve fedakâr bir insan olduğu, bana ne yazık ki ölümün-
den sonra dank etti. Ancak onu kaybedince anlayabildim, hayatının ne kadar zor 
olduğunu.

Ah annem! (…) Hayata, İşviçre’nin Zürih’e yakın Melingen kasabasında, bir 
teknisyenin kızı, Lilly Reinmann olarak başlamış, İsviçre’nin çok iyi bir okulunda 
okutulmuştu. Annem, İngilizceyle Almancasının yanı sıra Fransızcayı ve piyano 
çalmayı bu okulda öğrenmişti. Babam, ilk evliliği nedeniyle İstanbul’da yaşamakta 
olan sarışın, yeşil gözlü, güzel annemle tanışır tanışmaz o kadar âşık olmuş ki hemen 
evlenme teklif etmiş. Bir yıl sonra da ben doğmuşum. (…)

Şafak Sayarken, 12 Nisan 2009, Arnavutköy...

Birkaç günden beri boğazımdan hiçbir şey geçmiyor. Son terapi seansı mide bu-
lantılarımı artırdı. Beni serumla beslemeye çalışıyorlar ama ellerimde kollarımda 
serumu saplayacak damar da kalmadı artık. Her tarafım delik deşik. Hızla yaklaş-
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maktayım kaçınılmaz sona. Birkaç işim kaldı yapılacak. O işleri tamamlamanın te-
laşındayım. Sonra tüm tedaviyi keseceğim. Bu nefes nefese koşu bitecek. Dinlenmek 
benim de hakkım. Uyumak huzur içinde! Uzun zamandır uykularım da yok çünkü. 
Yatağın içinde sabahı bekliyor, eğer hâlim varsa kalkıp, şafağın söküşünü seyrediyo-
rum günlerdir. (…)

Merdivendeki ayak sesleriyle uyandım. Gökşin (yaşamım boyunca arkadaşım, 
sırdaşım, mektup arkadaşım olmuş) gelmiş erkenden. Şaşırdım. Geceleri yatmak bil-
mediği için erken kalkmaz çünkü o. Bazı günler on bire kadar yatakta kaldığı olur. 
Odamın kapısında, elinde bir torba, bir de mis gibi kokan, fırından yeni çıkmış bir 
ekmekle dikiliyordu.

“Hayrola,” dedim, “sen de mi beni rüyanda gördün yoksa?”
“Biri seni rüyasında mı görmüş?” diye sordu.
“Halime görmüş, kalkmış Tunceli’den buralara kadar gelmiş.”
“Halime hangisiydi, üvey oğullarından sürekli dayak yiyen kadın mı?”
“O Yeter’di. Hani bacağını, donmuş diye keseceklerdi de ben, muayene sırasında 

ellerken bir sıcaklık hissetmiştim, kurtarmıştık bacağı. Ne bakıyorsun öyle, hatırla-
madın mı?”

“Ay Türkan, o kadar çok hastan var ki senin, hangi birini hatırlayayım Allah aş-
kına! Rüyasında seni nasıl görmüş, sen bana onu söyle.”

“Vallahi, merak edip sormadım. Ama pek hoşuma gitti doğrusu, helalleşmek için 
ta buraya kadar gelmesi.” (…)

“Türkan inanılır gibi değil, mektuplaşmaya 1949 yılında başlamışız.” (…) 
1990’lara kadar, önceleri haftada birkaç kez, sonra da giderek seyrekleşen bir tem-
poyla yazışmıştık Gökşin’le. Kandilli Kız Lisesi’nde okurken, yazları ayrılırdık. Her 
geçen günümüzün neredeyse her saatini mektuplarda anlatırdık birbirimize. Liseyi 
bitirince ben İstanbul’da tıp fakültesine gittim, Gökşin Ankara’da dil-tarihe yazıldı. 

Mektupları tomar tomar ayırarak bağlıyor, zaman zaman okuyordum. (…)

Bir mektup daha, yine lise tomarından! Tarihi 23 Haziran 1952:
“Kadir Gecesi, âdetim hilafına camiye gidip sakal-ı şerifi öpemedim. Bütün gün 

oruçluydum. O akşam teravihe gittik.”
Gülmeye başladım. Bu benim kaderim miydi ne? Sıkı bir dinî eğitimden geç-

meme, çocukluğumu, sofu babaannemin anlattığı hurafeleri dinleyerek geçirmeme, 
esaslı bir din eğitimi almama, İslam’ı, kendini sıkı Müslüman zanneden pek çok kişi-
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den daha iyi kavramış olmama rağmen, yıllardır birtakım kötü niyetli insanlar “gâ-
vur” olduğumu iddia eder dururlar. Bu kelimeyi de hiç sevmem.

(Hatırlayacak olursanız, kitabın baş tarafında, AMA NEDEN! başlıklı 
konu içerisinde, bu çirkin“gâvur” kelimesi nedeniyle şöyle demiştim: “Bu 
sevimsiz ve çirkin kelime için, şahsen tüm İslam dışı toplumlardan özür 
diliyorum.” Neyse, kaldığımız yerden devam edelim...)

Müslüman olmayanları, küçültücü bir kelimeyle ayrıştırmak, edepsizlikten başka 
bir şey değildir bence. Tüm dinlerin, Allah’a giden yolda bir vasıta olduğuna inan-
dığım için, hayatım boyunca hiçbir dini küçümsemedim. Bizim kitabımız, diğer din-
lerin peygamberlerine saygı talep eder zaten. Kendimi ise hep Müslüman bildim.

İlk dinî eğitimim, çok küçük yaşta, evde başlamıştı. Çocukken namazı, abdesti ve 
Kur’an surelerini babaannemizden öğrenmiştik ama bilinçli Müslümanlar olmamız 
için, ilkokula başladığımızda babam, okulumuzun Türkçe öğretmeninden, bana ve 
kardeşlerime, özel din dersleri vermesini istemişti. Hafız Ahmet Bey, her hafta sonu 
evimize gelir, bize dinlerin çeşitlerini, nasıl çıktıklarını ve bu kuralların gerekçele-
rini anlatırdı. Hafız Ahmet Bey sayesinde ben, iyi bir Müslüman’ın dürüst, temiz, 
çalışkan, saygılı, yardımsever, başkaları açken tokluğundan rahatsızlık duyan, hak 
yemeyen, haksızlık etmeyen ve gösterişten uzak duran bir insan olması gerektiği-
ni, çalışmanın da bir nevi ibadet olduğunu, küçük yaşta öğrendim. Hocam bizlere, 
Allah korkusu değil, Allah sevgisi aşılamıştı. Hocamın çocuklarıyla birlikte te-
ravihe giderdik. (…)*

Kaynak:
*”Türkan”, Ayşe Kulin, Everest Yayınları, 2008

Burada araya girme ihtiyacı hissettim. Nedeni ise; size, ilk yazdığım 
“BENİM EVRENİM” kitabımdan, konu ile ilgili bir paragrafı aktarmaktı. 
Bakın ne demişim: 

“BENİM EVRENİM”den; “Yaratan (Allah )                             
sevgi ve saygısı”

Ben asıl burada, biraz da sıra dışı gibi değerlendirdiğim düşünce ve görüşlerimi 
dile getirmek istiyorum. Daha önce sevgi konusunu işlemiştik. İşte bana ve bütün 
İslam âlemine göre, sevgilerin en yücesi tabii ki (Yaratan) Allah sevgisidir. 

Allah’a saygı ise, tartışılmaması ve mutlak duyulması gereken bir davranıştır. 
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Yüce Yaratan’a en güzel yaklaşma istikameti, tabii ki sevgi ve saygıdır. Çoğu İslami 
söylemlerde ne yazık ki sevgiden ziyade korku, tehdit, âcizlik ve sıkça af dilenme un-
surları ön plana çıkmaktadır. Bireysel hatalarımızdan kaynaklanmayan yanlışları-
mız veya günahlarımız için Yüce Yaratan’dan tabii ki af dileyeceğiz, onun merha-
metine sığınacağız ama aynı hataları sorumsuzca, zırt pırt tekrarlayıp, durmadan 
Tanrı’dan af dilenirsek, bu davranış, tipik bir dilencilik eyleminden öteye gidemez ve 
insan inancında da zayıflamalara neden olur diye düşünüyorum.

Örneklersek; “Allah’tan kork.”, “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz.”, 
“Allah korkusu olmayan insandan her türlü kötülük beklenir.”, “Allah’ım 
sen âciz kullarını koru.”, “Biz âciz kulların senin önünde eğiliyoruz.”, 
“Allah’ım sen günahlarımızı affet.”, “Beni affet Allah’ım.”, “Sen affeden 
ve bağışlayansın.” ve bunlar gibi daha niceleridir. 

Şimdi konuyu biraz daha açalım. Önce soruyorum; Allah, yarattığı, akıl, fikir 
verdiği biz kullarını, karşısında, korkak olarak mı görmek ister? Âciz ve zaval-
lı mı görmek ister? Hatalar yapıp, günahlar işleyen kullarını, karşısında, devamlı 
hata yapıp af dileyen, kişiliğini bulamamış insanlar olarak mı görmek ister? Ben, 
Allah korkusu yerine, Allah sevgisinin, insanlara daha çok iyilik ve güzellik-
ler kazandıracağını, aksine korkuyla yapılan işlerin, zoraki ve canıgönülden olama-
yacağını ve bu nedenle kalplere Allah sevgisinin daha fazla işlenmesinin isabetli 
olacağını düşünüyorum.*

Kaynak:
* “BENİM EVRENİM”, İlhan Küçükbiçmen, Nobel Yayın Dağıtım, 2013

“Türkan”a devam…
İçeriye, geceyi giriş katındaki odada geçiren Halime girdi.
“Halime, sen de bir şeyler yedin mi?” diye sordum.
“Ben yedim Hoca,” dedi Halime, “sen beni düşünme, kendi karnını doyur.”
“Tunceli’den gelen kişi sen misin?” diye sordu Gökşin, Halime’ye.
“Hee benim ya! Aynı düşü üç gece üst üste görünce, varayım Hoca’mın yanına, 

elini yüzünü öpeyim dedim.”
“Nasıl gördün Hoca’yı?” diye sordu Gökşin.
“Şaşkın gördüm. Evine adamlar doluşmuş. Odalarda bir kalabalık, bir kalabalık! 

Hoca bir köşede oturmuş, seyrediyor. Hiç ses etmiyor. Hayra yormadım. Benim he-
rife dedim, varalım gidelim Hoca’ya. Bir sıkıntısı var, malum oldu bana, dedim.”

“O da sen rüya gördün diye, aldı seni buraya mı getirdi?”
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“O getirmedi. Ben ortanca oğlanla geldim. Bu bacaklar var ya, (eliyle pat pat 
vurdu bacaklarına) yürüyebiliyorsam, nah bu Hoca’nın sayesindedir. Benim ona 
can borcum var.”

“Amma da yaptın...” dedim Halime’ye. Duymazlığa geldi, sürdürdü konuşmasını.
“Bindik ilk otobusa oğlanla, vardık buraya akşam vakti. Oğlan beni Hoca’ya bı-

raktı, akrabaların yanına vardı. Dünya gözüyle gördüm ya Hoca’yı içim rahat, kıv-
rıldım yattım aşağıdaki odada. Daha önce de gelmişliğim, o odada yatmışlığım vardı 
zati.”(…)

Halime, bana döndü: “Yolcu yolunda gerek Hoca,” dedi, “oğlan gelmiş, kapıda 
beni bekliyor. Otobusa yetişecez. Sana getirdiğim peyniri, balı afiyetle yiyesin. Bak 
kuş kadar kalmışsın. Bir dahaki gelişe, seni semirmiş göreyim.”

Göz pınarlarında yaşlar parlıyordu. Herhâlde biliyor bir dahaki seferin hiç olma-
yacağını. Bu son veda!

“Hakkını helal et Hoca.”
“Sen de et.” dedim.
“Senin hakkın ödenmez. Sen olmasaydın, beni çöplüğe atarlardı, bilirsin.”
“Haydi Halime haydi, o günler geçmişte kaldı. Geriye bakmak yok. Güle güle gi-

din köyünüze, yolunuz açık olsun.”

Beklediğim oldu, hayatıma birkaç ay sonra Atilla girdi ve yerden kesti ayakları-
mı. Atilla’yla evlenme konusu ciddiye binince, eski sevgilim, dostça arkadaş gibi ay-
rıldığımız Ali’ye, benim de bir doktorla evlenmek üzere olduğumu yazdım. Yanıtı 
hemen geldi. O da beni tebrik ediyor, mutluluk diliyordu.

Zaman içinde, her ikimiz de evlenmiş, kendi yollarımıza gitmiştik. (…)

“Gerçekten de yazık oldu, o müthiş romantizmin boşa gitti kızım. Hayatının en 
değerli yılları, doğunun dağında taşında, suyu akmayan, helası olmayan köylerde 
heba oldu Türkan. Yer yataklarında yattın, yer sofralarında yemek yedin. Yoruldun. 
Yıprandın.”

“Yorulmuş, yıpranmış olabilirim Gökşin, ama heba olmadım. Cüzzam tarama-
larını yapmasaydım, Türkiye’de cüzzamın önü alınamazdı. Cüzzamlılar hâlâ insan 
yerine konulmuyor olurdu…”

“Yaptıklarının önemini biliyorum. Ama bütün bu koşuşturma içinde, keşke ya-
nında sana layık, kıymetini bilen biri bulunaydı.”

“Kıymetimi hastalarım bildi. Yoksa beni rüyasında sıkıntılı gördüğü için taa 
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Tunceli’den gelir miydi Halime? Varsın kocalarım bilmemiş olsun!”
“Allah hayatımızı güzel eyledi ama koca konusunda ikimize de cömert davran-

madı, Türkan.” dedi Gökşin. (…)

Gerçekten ne kadar safmışım ben! Ne kadar saf, romantik ve çocukmuşum! Şu 
satırları 1953’te yazmışım; fakülteye başlamadan birkaç hafta önce, on sekiz yaşın-
dayken! Bugünün gençlerinin ihtiyaçlarını ve aşk kavramlarını düşününce, benim 
birbirini kardeşçe seven, kitaplar, müzik aletleri, geyikler ve kangurularla dolu bir 
evde mutluluk arayan insanlarım, kara mizahtan da öte kalıyor.

“Baksana Gökşin, bir hayalim varmış, bahçe içinde kocaman bir eve sevdiğim 
dostlarımı doldurup hep birlikte mutlu olmayı hayal etmişim. Oku bak, ne komik!” 
dedim.

“Sen bunu gerçekleştirdin Türkan,” dedi Gökşin, “bahçe içinde bir eve arkadaşla-
rını değil ama cüzzamlılarını topladın ve onları mutlu ettin. Senin bir yaştan sonra, 
has dostların cüzzamlılar oldu zaten. Bir süre gözün başka bir şey görmedi. Kendini 
onlara feda ettin. Arkadaşlarını, evini onlar için ihmal ettin. Hep onlar için didin-
din, çalıştın, çabaladın. Allahtan hayatına, okula yollanamayan yoksul kız çocukla-
rının eğitim işi de girdi de başını cüzzamlılardan kaldırıp, biraz nefes aldın.” (…)

1958 yılı, benim için ilklerle dolu, hem acılı hem sevinçli, ayrıca hayatıma yön 
veren çok önemli bir yıldı! O yıl, çiçeği burnunda bir yeni evliyken, babamı kaybet-
tim. Hayatımın ilk büyük acısını yaşarken, hamile kaldığımı öğrendim. Staj yapar-
ken Bakırköy Akıl Hastanesi’ni ziyaretimizde, ömrümde ilk defa cüzzamlıları gör-
düm, sarsıldım, perişan oldum ve doktorluk hayatımın hangi mecraya doğru akması 
gerektiğine kesin kararı o gün verdim; hamileliğim sırasında vereme yakalandım ve 
ilk çocuğum Çağlayan’ı dünyaya getirdim, ardından Çınar’ı. (…)

Çağlayan’a iki aylık hamileyken, akıl hastalıkları ihtisasımız için, yirmi beş kişi-
lik bir grupla, Bakırköy Akıl Hastanesi’ne götürülmüştük.

Hastanenin hâli perişandı. Parmaklıkların ardında çoğu çıplak, kimisi pijamalı 
ama hepsi de avazı çıktığı kadar bağıran, bize ellerini kollarını sallayarak bir şeyler 
söylemeye çalışan hastaları gördüğümde, bu gördüğümden daha beter bir manzara 
olamaz, diye düşünmüştüm. Yanılmışım… 

Rehberimiz: “Hazır buraya gelmişken, bir de cüzzamlıların pavyonuna uğra-
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yın,” dedi, “onlar hakkında da bilgi edinirsiniz.”
Bahçenin ucuna doğru yürümeye başladık. Rehber doktor, biz yürürken bir 

yandan da bize, cüzzamlılar hakkında çeşitli bilgiler veriyordu. Örneğin; Akıl 
Hastanesi’nde elliye yakın numaralandırılmış ahşap bina vardı. Bunlardan bir ta-
nesi, cüzzamlılara verilmişti. Dikenli tellerle ayrılmış olan bu binada yaşayanlar, 
yalnızlığa terk edilmiş insanlardı. Akıl hastalarının artıklarıyla karınlarını doyu-
rur, kendi aralarında yaşar, diğer hastaların yanına gidemezlerdi. Hastalıkları, has-
taneye başvurduklarında, fiziksel görünümlerine uzaktan bakılarak teşhis edilir, he-
men tecride alınarak yirmi sekiz numaralı pavyona gönderilirdi. Başvuranlar bura-
yı âdeta bir sığınmaevi olarak kabul eder, memleketlerine geri dönmek istemezlerdi. 
Köylerde, kasabalarda, adı cüzzamlıya çıkanlardan herkes kaçardı çünkü. Cüzzamlı 
kızlar, kocaya varamaz, erkeklerine kimse ne kız ne de iş verirdi. Askere alınmaz-
lar, insan arasına karışamazlardı. Sokakta oynayan çocuklar, cüzzamlıları taşlardı. 
Büyükler onları görünce yol değiştirirlerdi.

Bu açıklamaları dinlerken, yüreğim parçalanıyordu.
“Arkadaşlar, tel örgülerin ardındaki pavyona giderken yanınıza yaklaşanlar olur-

sa sakın onlara ellerinizi değdirmeyin, hep uzak durun.” diye tembih etti rehberimiz.
Bahçe duvarının dibine yakın bir küçük tepenin önünde durduk. Önümüzdeki 

çukur alanda boyaları dökülmüş, tahtaları kararmış üç bakımsız baraka vardı. 
Rehber seslendi. Paçavralar içindeki hastalar, barakalardan birer ikişer dışarı çıktı-
lar. Gözleri görmeyenler, diğerlerinin omuzlarına tutunarak; sakatlar, değneklerine 
dayanarak titrek bacaklarının üzerinde yavaş yavaş, bulunduğumuz yere yaklaştı-
lar. Ben donup kalmıştım, bir korku filmi seyreder gibiydim.

Rehber seslendi: “Ellerinizi gösterin!”
Öğrencilerden yana hayvan pençesini andıran eller uzandı.
“Şimdi de ayaklarınızı gösterin!”
Cüzzamlılar bu kez de ayak parmakları deforme olduğu için ayakkabı giyemedik-

lerinden, paçavralara sarılı ayaklarını kaldırıp uzatmaya çalıştılar, bize doğru.
Tepede duran bizler, hoca hastalık hakkında bilgi verirken, çukura hapsedilmiş 

cüzzamlılara, sirk hayvanlarına bakar gibi bakıyorduk. Öğle saati gelmiş olmalı ki 
tam o sırada hastaneden, geniş bir lenger içinde yemek geldi. Hastalar, barakaları-
na döndüler, bakraçlarını alıp çıktılar, görevli, uzun saplı kepçeyle, onlara müm-
kün mertebe uzak kalmaya dikkat ederek, bakraçlarına yemek doldurdu ve gitti. 
Hastalardan bazıları, oldukları yere çömelerek yemeklerini yemeye başladı. Bazıları 
da parmakları kaşığı kavrayamadığı için tıpkı bir hayvan gibi başlarını, yere bırak-
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tıkları yemek kabının içine soktu.
Mideme bir sancı saplandı. Gözlerim karardı, sendeledim. Yanımda duran arka-

daş, rengimin uçtuğunu görünce, “İyi misin?” diye sordu.
“İyiyim.”
“Sen keşke hamile hâlinle bu fasıla hiç katılmasaydın, bak rengin kül gibi oldu.”
İyiyim, demiştim ama aslında hiç iyi değildim. İnsanların, vahşi hayvanlarmış 

gibi muamele görmeleri karşısında perişandım. Üzgündüm. İsyan noktasındaydım. 
(…)

Cüzzam hakkında geniş bilgi edinmeye, işte o uykusuz geçirdiğim haftanın so-
nunda karar verdim. Üniversite kütüphanesinden cüzzamla ilgili kitapları buldum, 
okumaya başladım. Kitaplarda, hastalığın tanısı yapılıyor, evreleri anlatılıyor, ne-
lerden bulaşacağı yazıyordu ama tedavinin güncelleşmiş reçeteleri verilmiyordu. 
Hayatını cüzzamlılara adamış bir Türk hekiminin, rahmetli Etem Utku Hoca’nın 
son kitaplarından birisinin peşine düştüm. 

Etem Utku Hoca, cüzzamla ilgili pek çok kitap yazmış, Van’da cüzzam mücade-
lesi verirken, genç yaşta geçirdiği bir trafik kazasında vefat etmişti. (…)

Kesin tedavisi vardı cüzzamın! Odanın içinde, pencerenin önünde durmuş, 
Kâğıthane çayırlarına doğru avazım çıktığı kadar haykırmıştım: “Tedavisi müm-
kün! Tedavisi mümkün!” (…) 

Kocam Atilla dâhil birçok doktor arkadaşım ve dostumun, bu zor hastalıktan 
uzak durmam, ihtisas için başka bir dal seçme önerilerine rağmen…

Ben, cüzzam hastalığının üzerine gidebilmek için dermatoloji dalını seçmeye, 
cüzzam tedavisinin mümkün, üstelik çok kolay olduğunu öğrendiğim o günlerde 
karar verdim. İçimdeki, karnımdaki yavruma dönüp: “Madem çaresi var, söz veri-
yorum, bu hastalığın peşini bırakmayacağım.” diye fısıldadım ve sanki bebeğimin 
anında kıpırdanarak, bu kararımı onayladığını hissettim. 

İkinci avukatım çok kararlı davrandı ve yaklaşık birkaç yıldır anlaşmazlıklar ya-
şadığım kocam Atilla’yı, ayrılmaya ikna etti. Artık tek ve tek başınaydım mesleğim-
le, hastalarımla… (…)*

Kanser tanısı, bana 1986 yılında konmuştu. 2002’de, tam on altı yıl sonra, davet-
siz ve sinsi bir misafir gibi, hayatıma geri döndü kanser. Yine bir kanser vakası için 
hastaneye gitmiş olmasaydım, belki sere serpe yerleşecekti vücuduma.
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Kız kardeşim Turhan, akciğer kanseri olmuştu. Onun tedavisiyle meşgul olmak 
için sık sık hastaneye gidiyordum. Doktor arkadaşlardan biri: “Sen tetkiklerini yap-
tırıyor musun Türkan?” diye sordu. O gün benden kan aldılar ve değerler sakıncalı 
bulununca, birkaç gün sonra MR çektirdim.

Teşhis: Karaciğer metastazı! İsyan ettim bu kez. Sonra, kızmanın yararı olma-
yacağını düşündüm. “Ey kanser,” dedim, “bu kez, ben seni yenmesini bilirim! Yine 
geldiğin gibi gidersin!”

Dikişle bu kadar içli dışlı olan biri, delik deşik kolunu iğne yastığına benzet-
mez de neye benzetir? İğne yastığı olmanın dışında, başka işlere de yaradı kolla-
rım, Allah’a bin şükür! Hastalarını ve öğrencilerini hep sevgiyle kucakladı bu kol-
lar. Onlar da benim kıymetimi bildiler doğrusu. Yolun sonuna geldiğim bugünlerde, 
beni yalnız bırakmıyorlar. (…)

Aklım fikrim, derneğin birkaç hafta sonra kutlanacak yirminci yılında. Fazıl 
Say’dan, o gece konser vermesini rica etmiştik. Daha önce de ÇYDD derneğimiz ya-
rarına konser vermişliği vardı. (…) Şu kutlama programını kemoterapiden önce hal-
ledebilseydik keşke! (…)

Odaya geldiğimde, televizyonu sabah haberlerini almak için açtırmıştım ama 
hemşireyle sohbet ederken sessize almış Zeynep. (…) Birden, gözüme pek tanıdık gö-
rüntüler takıldı. Kapısında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yazan dernek bina-
sını gördüm bir an. (…)

Çağlayan, paldır küldür merdivenlerden aşağı iniyordu. Herhâlde bakkal çırağı 
gazete getirdi, diye düşündüm. (…) Uzandığım divandan doğruldum, kapıya doğ-
ru döndüm ve dondum kaldım. Kapının eşiğinde duran oğlumun arkasında bir ka-
labalık vardı.

“Polisler gelmiş anne!” dedi Çağlayan.
Lacivert üniformalarının sırtlarında, “Terör ile Mücadele” yazan genç adamlar 

odaya doluşurken, hemşire, elindeki kan tüpünü aceleyle çantasına yerleştiriyordu. 
(…)

“Sizi rahatsız etmek istemezdik Hoca’m fakat aldığımız emre göre, evinizde ara-
ma yapacağız.”

“Ne arayacaksınız?” diye sordum.
“Ümraniye’de bulunan silahlarla ilgili…”
Gülmeye başladım. “Şaka ediyorsunuz! Evimde silah mı arayacaksınız?”
“Maalesef.”
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“Annemi de mi Ergenekon’a bulaştırdılar yoksa?” dedi Çağlayan.
Polis yanıtlamadı. 
“Avukatıma telefon etmek istiyorum.” dedim. 
“Elbette Hoca’m.” (…)

“Siz rahatınıza bakın efendim. Bizim acelemiz yok.” dedi polis. Şivesi doğu köke-
nini ele veriyordu.

“Nerelisiniz?” diye sordum.
“Ben burada doğdum ama memleket Van.” dedi.
“Güzeldir oraları.”
“Gittiniz mi Van’a?”
“Hem de kaç kere.”
“Şu okula giden kızlar için mi?”
“Cüzzamlılar için.”
“Yaaa!”
Şaşırdı. Doktor olduğumdan haberi yoktu herhâlde. Dernekçiliğimin yanı sıra 

doktor olduğumu da söyledim.
“Bizim oralarda epey yaygınmış cüzzam.” dedi.
“Artık çok azaldı,” dedim, “Van’da ilk cüzzam taramasını biz başlatmıştık. 

Bahçesaray’da.”
“Bahçesaray’a da mı gittiniz?”
“İlk kez 1983’te gitmiştim. Sonra pek çok kere gittim.” (…)
“Yine de onlardan uzak durmalı… Ne bileyim… Cüzzam işte, bulaşıcı hastalık!”
“Öyle söyleme! O taraflıyım diyorsun, bakarsın bir gün ailenden biri de yakala-

nıverir bu mikroba. Ne yapacaksın, onu evinin, köyünün dışına mı atacaksın? İlacı 
var, içiriyorsun, temizliğine dikkat ettiriyorsun, iyileşiyor.”

Eliyle masanın kenarına vurdu: “Allah korusun!” dedi. (…)
Genç polisin, Van’ı biliyor olmamın karşısındaki sevincini görünce, aklıma, öğ-

rencilerimden birinin yaşadığı olay geldi…

Tarama planımı gerçekleştirmeye karar verdiğimde, 1984’ün baharındaydık. 
Taramaya, cüzzamın en yaygın olduğu Van ilinden başlamak en doğrusu olacak-
tı. (…)

Ekibimde benden başka bir veya iki hekim daha, iki hemşire ve zor şartlara da-
yanıklı, birkaç hevesli ve çalışkan öğrenci bulunmalıydı. Olmazsa olmaz hemşiremi 
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biliyorum. Ayşe Yüksel’e, kendi gibi çalışkan, disiplinli ve ideal sahibi bir meslektaş 
daha bulmasını söyledim. (…)

Müthiş bir ekiple yola çıktık. Önce Ankara üzerinden Elazığ’a gitmiş, Van’a geç-
meden önce, ekipteki çocukları, Elazığ Lepra Hastanesi’nde cüzzamla ilgili bir kursa 
tabi tutmuştuk. (…) 

“Hiç çekinmeyin, dokunun onlara çocuklar,” dedim, beş parmağımı bitiştirip eli-
min ayasını göstererek, “hastayı muayene ettikten sonra, ellerinizi bir güzel yıkar-
sınız, bir şeycik olmaz! Bakın ben yıllardır dokunuyorum, hastalık kaptım mı? (…)

Sevgiyle dokunduğunuz hastayı kendinize bağlarsınız, ona, iyileşeceğine dair 
güven verirsiniz.” (…) Elazığ’da kaldığımız son gece verdiğimiz veda yemeğine, 
hastalığını saptadığımız kişileri de davet ettik. Birlikte eğlendik, halay çektik. Ertesi 
sabah erkenden yola koyulduk ve ver elini Bahçesaray!

Doğu Anadolu’da, Allah’ın, doğasını özene bezene yarattığı hâlde unutmayı ter-
cih ettiği, yılın sekiz ayı karlarla kaplı olduğu için bir türlü ulaşılamayan Bahçesaray! 
Yani yöre halkının deyimiyle: “Müküs” (…) Hepimiz, hayatımızda ilk kez, yerinde 
bir lepra taramasına çıkıyorduk. Sağlık Bakanlığı’nın temin ettiği arabalarla 3.400 
metre yükseğe tırmanıp, üç saatlik bir yolculuğun sonunda varabilmiştik. (…)

Bahçesaray’ın tek caddesinin üzerinde bir cami, bir otel, birkaç dükkân, bir 
Sümerbank satış mağazası, Jandarma komutanlığı, karakol ve yolun sonunda, ka-
lacağımız sağlık ocağı vardı. Bu binaların dışındaki evlerin hepsi tek katlı, toprak 
damlı, kerpiç yapılardı. Ama hepimize tokat gibi çarpan çevre değil, oranın halkıyla 
aramızdaki kültür uçurumu olmuştu. Van’da halk, bizleri turist sanmış, çocuklar, 
Türkçe sorularımıza “yes” “no” gibi İngilizce yanıtlar vermişlerdi ama burada bize 
turist bile değil, aydan gelmiş uzaylılar gibi bakıyorlardı. (…)

Yakındaki askerî birlikten tedarik edilmiş yataklarımızı yere serdik. Yerleştikten 
sonra bir plan yaptık. Çocukları, değişik köylere yollamak üzere gruplara ayırdık. 
Köydeki kadınların muayenesini, Ayşe ve Tülay hemşirelere ve kız öğrencilere bıra-
kıyorduk. Erkek öğrenciler de erkeklerin derdini dinleyecek, taramalarını yapacak-
lardı. (…)

Gittikleri köylerde önce muhtarı bulacaklar, sonra köy imamıyla tanışıp onu ikna 
edecekler ve camiden köy halkına anons yaptırarak, herkesi muhtarın evine, muayene 
olmaya davet edeceklerdi. İmamın, cami hoparlöründen insanları muayeneye çağır-
ması elbette etkili olacaktı. Akşam toplanıp olanları birbirimize anlatırken görmüş-
tük ki bir zaman tünelinin içine girmiş, Orta Çağ’ın da ötesinde bir zamana geçiş 
yapmıştık. Bu zaman diliminde, inanılmaz bir yoksulluğun ve cehaletin pençesinde 



İlhan Küçükbiçmen704

kıvranan iyi, temiz yürekli, saf ve cömert insanlarla karşılaşmıştık. Yoksulluklarına 
rağmen, ikramdan geri kalmamak için çırpınmışlardı. Her konuda olağanüstü hür-
met gösteriyorlardı. 

Sürs mezrasında, yemek boyunca kadınlar da bizle oturdular ve tercüman aracı-
lığı ile sohbete katıldılar. Kadınların üzerinde, en güzelleri üstte olmak üzere kat kat 
giysiler, etekler, hırkalar vardı. Guatr hastalığı yaygın olduğu için, boğazlarındaki 
yumruları, gerdanlıklarının altında saklıyorlardı. Kocaman gözleri korkuyla bakı-
yordu. Lastiklerini ve renkli çoraplarını çıkartmaya ikna ettiklerimizin ayakları, ilti-
haplı yaralarla doluydu. Gün ilerledikçe, bizden kötülük değil, iyilik geleceğine kani 
olduktan sonra, kadınlı erkekli muayene olmak için sıraya girmişlerdi.

Bir de çocuklar vardı! Saçları kirden keçeleşmiş, kocaman güzel gözleri mahzun 
veya şaşkın bakan, burunları hep akan ve sümüklerine konan sineklerden rahatsız 
olmayan, şiş karınlı, ishalli, pantolonları iple bağlanmış, rengârenk hırkalı çocuklar. 
Bitmez tükenmez bir çocuk ordusu nereye gitsek peşimizden geliyordu. Onları mu-
ayeneye aldığımız ilk gün şaşkına dönmüştük. Hepsinin bedeninde, lepra lekeleriyle 
ilgisi olmayan küçücük kırmızı benekler vardı. Sanki döküntülü bir bulaşıcı hasta-
lığa tutulmuşlardı ama döküntüler ne kızıl ne de kızamık döküntülerini andırıyor-
du. Teşhis koymakta zorlanmıştık. Günün sonunda, bu döküntülerin, tahtakurusu 
ısırığı olduğunu anladık. (Biz de 1982 yılında Van Orduevi’nde kaldığımız bir 
geceyi tahtakuruları ile beraber geçirmiştik ama gece korkmasın diye eşime, 
sorduğunda “Van böceği” demiştim. Sabah hakikati söyledim tabii. O anıyı 
hiç unutamıyoruz.) 

Çocuklar ayrıca ishalden ve beslenme bozukluğundan kırılıyordu. Gördük ki 
hayvancılıkla uğraşan bölge halkı, hayvan ölmedikçe hayvanını kesip et yemiyordu. 
Proteinsizlikten dolayı raşitik, cılız çocuklar çoğunluktaydı. Pek çok evde zekâ özür-
lü çocuk da gördük

Köy halkı da çocuklar gibi baştan aşağı bit, pire ve tahtakurusu içindeydi. Biz de 
sonunda çaresiz bitlenip pirelenecektik ama dönüş yolunda Van Gölü’nün sodalı 
suyu, bizleri her türlü haşereden kurtaracaktı. (…)

Hiç olmamıştı, ne Osmanlı döneminde ne Cumhuriyet’in ilk yıllarında ne de 
şimdi! Buraya tayin edilen kişi, bir an önce bu yöreden gitmek istiyordu. Kalıp kim-
le ve ne için mücadele edecekti ki? Sistem, ağalık düzeninin arkasındaydı. Bunu fark 
edenin ya gönlü kırılıyordu ya midesi bulanıyordu. Üstelik buradaki gerilik, bilinçli 
bir gerilik, sefalet bilinçli bir sefaletti. Buranın şeyhleri, şıhları, ağaları, bölgelerinde 
hükümleri azalmasın diye, hiçbir gelişmeye izin vermiyorlardı. Ama hangi partiden 
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olursa olsun hükümetler, onlara göz yumuyordu, çünkü hükümetlerin oy deposuy-
dular. (Yer Gök Dört Duvar, s. 74-75)

Üfff… İnanın nefesim kesildi, ağlamaklı oldum… Yahu böyle bir şey olur 
mu? Sorsalar, Bahçesaray, Türkiye’den bir parça, bizim bir ilçemiz... Nasıl 
yüzümüz kızarmadan bu lafları edeceğiz! 

PKK ayrılıkçı terör örgütü, işte o yıllar, yani 1984 yılında, bu gibi gençle-
ri yanına alarak eylemlerine başladı. Bu şartlarda sefalet içinde, eğitimden 
yoksun büyüyen gençleri aldatıp, kandırıp, küçük ödüller karşılığında dağa 
çıkarmak çok mu zordu!

İşte size düşünme fırsatı, işte size “çuvaldız”… 
Neyse, devam…

Van’da gerçekleştirdiğimiz ilk tarama, başarıyla sonuçlanmıştı. İki hafta boyun-
ca, köylerin çoğuna arabayla gitmiş, mezralara yürümüş, bazen de gideceğimiz köye 
katırlarla ulaşmıştık. Gruplar hâlinde, Bahçesaray’a bağlı on altı köyü teker teker 
dolaşmış, köylerde bulabildiğimiz herkesi muayene etmiş, saklı kalan cüzzamlıları 
da tespit etmeye çalışmıştık. On iki bin nüfuslu ilçede, dokuz bin civarında insanı 
muayene ettiğimizi hatırlıyorum. Çok sayıda olmasa da yeni cüzzamlılar da bulmuş, 
hemen tedaviye başlamıştık.

(Daha sonraki yıllar, Prof. Dr. Türkan Saylan ve ekibi, cüzzam taraması 
için defalarca Doğu Anadolu Bölgesi’nin farklı yörelerine gitti. Onları ve di-
ğer ilginç olayları, değerli yazarımız Ayşe Kulin’in, “Türkan” isimli anı kita-
bından okumanızı öneririm…) 

Aramanın beşinci saatindeyiz. Polisler, götürmek üzere ayırdıkları dosyaları, kâ-
ğıtları, kitapları, kasetleri ve bilgisayarı kayda almak üzere tutanak hazırlamaya baş-
lıyorlar. Sonunda polisler, bize imzalattıkları tutanağı, önümde duran sehpaya bıra-
kıyorlar… Cep telefonumu iade ettiler…

Polisler evden çıkarken, sokakta müthiş bir gürültü koptu. Yuhalayanlar, bağı-
ranlar çağıranlar. Onların ne günahı var? Emir kulu onlar, kendilerine verilen göre-
vi yapmakla yükümlüler. Zorlukla kalktım, pencereye yürüdüm. İğne atılsa yere düş-
mez bir hâlde, evimin bulunduğu sokak. Trafik, televizyoncuların ve kalabalığın yü-
zünden başka yollara yönlendirilmiş. Komşularıma, dostlarıma, Arnavutköylülere, 
Çağdaş Yaşamcılara, kim bilir ta nerelerden kalkıp bana destek vermeye gelmiş, ta-
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nıdığım tanımadığım insanlara sevgiyle, minnetle baktım ve camın önünde durup, 
susmaları, evimden çıkan polislere yol vermeleri için, ellerimle “ara verin” işareti 
yaptım. “İşte görüyorsunuz, ben iyiyim,” diye seslendim, “artık siz de dağılın, evle-
rinize gidin. Desteğiniz için teşekkür ederim.”

Yerlerinden kımıldamadılar ve alkışlamaya başladılar. Şimdi, pencereden ba-
karken anlıyorum ki evimi bastıranlar, benden bir kahraman yaratmakta-
lar. Benim şu ana kadar üzerlerinde derin iz bırakabildiklerim, sadece hastalarım, 
yakın çevrem ve eğitimine katkıda bulunduğum çocuklardı. Bunun dışında hiçbir 
iddiam yoktu zaten. Arzularım, hırslarım olaydı, bana getirilen siyasi teklifleri de-
ğerlendirirdim. Parayla hiç aram olmadı. Her zaman, fazla paranın insanı bozduğu-
na inandım, az parayla yaşamaktan hiç gocunmadım. Çocuklarımı ilkokuldan itiba-
ren özel okullarda değil, orta sınıfın ve yoksul halk çocuklarının gittiği parasız devlet 
okullarında okuttum, paraya özenmesinler diye.

Sade ve sakin bir yaşam biçimini seçtim kendime, hırstan, lüksten uzak, sadece 
memleketin kadersiz insanlarına ve çocuklarına hizmet etmeye adanmış! Şimdi şu 
hâle bakın, halk dağılmıyor, bir şeyler bekliyor benden. Oysa ben, son günlerini ya-
şayan, çalışkan, özverili bir hekimim sadece, sokaktaki kalabalığın tepkisinin bayra-
ğı hiç değilim.

Pencereden çekildim, perdeyi örttüm, gidip yerime oturdum ve içimden, bu vata-
nın çocuklarının sonsuza kadar hep haksızlığa ve cehalete karşı, cesaretle bayrak kal-
dırmalarını diledim. Tıpkı bir ömür benim yapmış olduğum gibi!

(…) Röportaja ve çekime gelmiş habercileri ağırlarken, içi boşalmış çuval gibi se-
rildim gittim. Artık içimden, tek bir kelime etmek dahi gelmiyor. Ayşe’yi ve diğer 
Çağdaş Yaşamcıları düşünüyorum sadece. Hiç karşılık beklemeden, gönüllü çalışan 
onlarca insan, sebepsiz yere gözaltındalar. Onlardan iyi haber alana kadar, bana ra-
hat yok. Uyku da yok! (…) Komşular, tanıdıklar, dostlar ve meraklılar. Hepsi bu-
radalar, geçmiş olsun demek için. (…) Uyukladığımı zannediyor, aralarında alçak 
sesle konuşuyorlar.

“Bu bir sindirme, korkutma, sopa gösterme olayıdır.” diyor içlerinden biri. 
“Bunca yıldır ezilmiş, dışlanmış, küçümsenmiş olmanın intikamı alınıyor.”

Yine hastanedeyim. Kan değerlerimi beğenmedikleri için, beni birkaç gün bekleti-
yorlar. (…) Doktorlarıma rica ettim, tam 2 Mayıs günü en iyi hâlimde olayım, diye. 
Çünkü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin yirminci yıl kutlaması o gün Lütfi 
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Kırdar’da yapılacak ve Fazıl Say geliyor! Sevgili çocuk, kırmadı bizleri. Biletleri 
125 TL’den satışa çıkarmak üzereler. Bu miktar, her bir üniversite öğrencisine 
verilen bir aylık burs miktarı. Yani bu kutlama, çok işine yarayacak öğrencilerin.

Holü geçtik, sahnenin arka kapısından tekerlekli sandalyemi, sahnenin üzerine 
sürdü Çınar.

Aman Allahım! Aman Allahım! Bu ne kalabalık! Böylesine tıklım tıkış, tepeleme 
dolu bir salon, daha önce gördüm mü ben ömrüm boyunca? Bütün koltuklar dolmuş, 
belli ki yer yetmemiş, koridorlar dolmuş. Yine yer yetmemiş, sahnenin sağ tarafı-
na sıra sıra sandalyeler dizmişler, onlar da dolu. Sahnenin bana göre sol tarafında, 
Anadolu’nun çeşitli okullarından gelen Kardelenler’i oturtmuşlar. Üstlerinde beyaz 
gömlekleriyle, karda açan narin çiçeklerim benim. Sahnenin önü fırdolayı bembeyaz 
çiçeklerle süslenmiş. Saf, temiz, beyaz çiçeklerle. Ortada Fazıl Say ve arkadaşları du-
ruyorlar. Benim içeri girişimle birlikte alkış koptu. 

Herkes ayakta. Alkış dinmiyor. Dinmiyor. Beni mi alkışlıyorlar? Dönüp oğluma 
bakıyorum, Çınar’ın gözleri yaşlı. Salonda ön sırada görebildiklerimin de gözlerinde 
yaşlar var. Hep alkışlıyorlar. Hiç durmadan alkışlıyorlar.

Görüyorum ki bir ömrü boşa harcamamışım!

Yoksul olmaları, çaresiz olmaları koşuluyla, hiç ayrım yapmadan, Türk, 
Kürt, Süryani vs. demeden, kırsalın evlere hapsedilmiş kızlarına kapıları 
araladım, ışık tuttum yollarına. Beni hırpaladılar, yerden yere vurdular, ne gâ-
vurluğum kaldı ne Kürtçülüğüm ne de komünistliğim. Şu son aramayla da darbeci 
yerine koyuldum… 

Umurumda bile olmadı. (…) Çünkü ben sadece, yüreği insan sevgisiyle dolu bir 
hekimim. Ülkemi, insan haklarına ve hukuka saygılı, demokrasiye inanan hükümet-
lerin idare etmesini isteyen bir vatanseverim…*

Kaynak:
*”Türkan”, Ayşe Kulin, Everest Yayınları, 2008

Prof. Dr. Türkan Saylan (1935-2009)

1963’te İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1964-1968 yılları arasında SSK 
Nişantaşı Hastanesi’nden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını aldı. 1968 
yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda 
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Başasistanlığa başladı. 1971’de İngiliz Kültür Heyeti’nin bursuyla, İngiltere’de ileri 
eğitim gördü. 1974’te Fransa’da ve 1976’da İngiltere’de kısa süreli çalışmalar yaptı, 
1972’de doçent, 1977’de profesör oldu. 

1982-1987 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji 
Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Lepra (Cüzzam) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü 
yürüttü. 

1990’da oluşturulan “İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi”nin kuruluşunda görev aldı ve 1996’ya kadar müdür yardım-
cılığı ile kadın sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği 
Öğretim Üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002’de emekli 
oldu.

1976 yılında lepra (cüzzam) çalışmalarına başladı, Cüzzamla Savaş Derneği ve 
Vakfı’nı kurdu. 1986’da kendisine, Hindistan’da, “Uluslararası Gandhi Ödülü” ve-
rildi. 2006 yılına kadar, Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra konusunda danışmanlığını 
yaptı. Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısı oldu. 
Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi’nin ve Uluslararası Lepra Derneği’nin üye-
liğini yaptı. Dermatopatoloji Laboratuvarı’nın, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle 
Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer aldı. 1981-2002 yılları ara-
sında, 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni yaptı. 

1957’de evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu. Biri grafiker, diğeri hekim iki 
oğlundan iki torunu vardır. Son 17 yıldır meme kanseri hastası olan Saylan, 18 
Mayıs 2009 tarihinde vefat etti. Vefat ettiğinde, gönüllü kuruluş olarak ÇYDD’nin 
Genel Başkanlığı’nı, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş 
Derneği ve Vakfı Başkanlığı’nı sürdürmekteydi…

1989 yılında, “Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim 
yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak” amacı ile oluşturulan Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucularından olup, uzun bir süre de 
genel başkanlığını yürütmüştü. 

Ödülleri:
1996’da İstanbul Üniversitesi, kendisine, “Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü”nü 

vermiştir.
İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve “Kuzey 

Amerika Klinik Dermatoloji Derneği” (1996) tarafından onur üyesi seçilmiştir. 



Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri 709

Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülmüştür.
“Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü” İstanbul Üniversitesi (1996),
“Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü” (1990),“Melwin Jones Ödülü” 

(1991),“Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü” İncirli Lions (1996),“Kuvayi Milliye 
Ödülü” Haliç Rotary (1997), “Fahrettin Kerim Gökay Ödülü” Türk Lions Vakfı 
(1997), “Türkiye Ziraatçılar Birliği Dayanışma Ödülü” (1998), “75. Yıl Ödülü” 
Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998), “Uğur Mumcu-Muammer Aksoy Ödülü” 
ADD İstanbul Şubesi (1999), “Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur Ödülü” (2000), 
İtalya “Foyer des Artistes Kurumu Ödülü” (2001).

Cüzzamlı hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniy-
le, “Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü”, “Atatürk Ödülü” 
Amerika/Atatürk Topluluğu (2001), “Sanat Kurumu Onur Ödülü” (2002), 
“Atatürk/Çağdaşlık Ödülü” Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 2003), 
“Üstün Hizmet Ödülü” Yıldız Teknik Üniversitesi (2004). 

Eğitime yaptığı katkılar nedeniyle, “Eğitim Ödülü” TED Koleji, “kendinden önce 
hizmet” ilkesine örnek davranışı nedeniyle “100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü” Rotary 
Kulübü, “İnsan Hakları Ödülü” İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004), “Türkiye’nin 
En İyi Eğitimcisi Ödülü” Tempo Dergisi (2004), Kültür Üniversitesi’nin, İstanbul 
genelindeki üniversitelerin, öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonu-
cunda “Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” (2004), “Puduhepa Ödülü” Adana Kütür 
Sanat Derneği (2005), “Meslek Hizmetleri Ödülü” Ankara Emek Rotary Kulübü 
(Ekim 2005), “Toplumsal Barış Ödülü” Barış Radyo, “İnsan Hakları, Demokrasi, 
Barış ve Dayanışma Ödülü” SODEV Sosyal Demokrasi Vakfı (2005), “İyi Kalpli 
Ol Ödülü” Türk Kalp Vakfı (2006), “Yılın Başarılı İş Kadınları Ödülü” Dünya 
gazetesi (2006), “ÇEK Eğitim Ödülü” Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006), Vehbi 
Koç Ödülü (2009). Kabataşlılar Derneği Ahmet Taner Kışlalı “Aydın İnsan Onur 
Ödülü” (2009).

05 Aralık 2014 tarihli HÜRRİYET gazetesinde, Nuran Çakmakçı, şu ma-
kalesine yer vermiş:

19. Millî Eğitim Şûrası, Aralık 2014

Antalya’da düzenlenen, çağrılmalarına rağmen gazetecilerin alınmadığı, 600’e 
yakın üyenin katıldığı 19. Millî Eğitim Şûrası’na, “Din kültürü ve ahlak bilgisi 
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dersi, ilkokul birinci sınıftan itibaren zorunlu olsun.”, “Turizm okulların-
da alkollü kokteyl hazırlama dersi kaldırılsın.”, “İmam hatip liselerinde 
Osmanlıca Türkçesi zorunlu olsun.” önerileri ve Genel Kurul’da bu konularda 
alınan tavsiye kararları damgasını vurdu. 

PISA, TIMMS ve PIRLS gibi, eğitim alanında neler olduğunu ölçen sınavlar-
da, Türkiye’nin çok gerilerde olduğu, okuma, fen ve matematik derslerinin iyileşti-
rilmesi için neler yapılması gerektiği konusu ise, şûranın ilgi alanına girmedi. 

-Matematikte 44’üncüyüz. PISA 2012- Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (OECD), üç yılda bir yayımladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (PISA) 2012 sonuçlarına göre Türkiye, matematik, okuma ve fen alanla-
rında 64 ülke arasında 44’üncü sırada yer aldı.

-Analizde zayıfız. TIMMS 2011- Dört ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, mate-
matik ile fen derslerindeki başarılarını ölçen Uluslararası Matematik ve Fen Başarı 
Değerlendirmesi (TIMMS) sonuçlarına göre, Türkiye bu alanlarda, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin gerisinde, Lübnan’ın iki basamak üstünde yer aldı. Sorular analitik 
çözümlemeler gerektirdiği zaman, çocuklar, en kolay dört işlemle cevap verilecek so-
ruları bile yanıtlayamıyor. Bilgiyle analitik düşünme becerileri arasındaki bağ zayıf 
kalıyor.

-Okumada 28’inciyiz. PIRLS 2001- İlköğretim dördüncü sınıf öğrencile-
rinin okuma becerilerini, okuma alışkanlıklarını, öğretim materyallerini ölçen, 
Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi’nin (PIRLS) 2001 sonuçlarına 
göre Türkiye, 35 ülke arasında 28’inci sırada yer bulabildi. 

Uzmanlar ve bu alanda önemli çalışmalara imza atan akademisyenler, dört yılda 
bir yapılan ve eğitimin hedeflerinin ana hatlarıyla belirlendiği şûrada, bu konuların 
gündeme gelmemesini “endişe verici” olarak yorumladı. Özellikle fen, matema-
tik ve okuma gibi alanların, toplumun her alanındaki gelişimi için çok önemli oldu-
ğunu, bu eğitimlerin okul öncesinden başlaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, 
şunları söyledi:

Birinci sınıflara zorunlu din dersi doğru değil.
Prof. Dr. Ayla Oktay; 50 yıllık eğitimci: (1980 yılından beri tüm toplantıla-

ra katılarak görüşleriyle damgasını vuran bu değerli öğretmen, nedense bu toplantı-
ya davet edilmemiş!) Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, dördüncü sınıftan 
itibaren var, çünkü çocukların, somuttan soyuta gittiği bir dönem. Ancak, bu dersi 
birinci sınıfa indirgemek, bence doğru değil. Zaten birinci sınıftaki çocuk, yeni orta-
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ma alışmakta zorlanıyor, buna bir de dini yüklerseniz o çocuk, altından nasıl kalkar? 
Bir yandan okuma yazma, matematik gibi temel kavramları öğrenecek, bir yandan 
da somut kavramlara kafa yoracak. Anlamayacağı dilde duaları ezberlemesinin, din-
darlığa ne kadar kazanç sağlayacağı kuşkulu… Kimse çocuktan dini saklamıyor ki!

4+4+4’ten sonra Türkiye geriledi

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı-Bilim Akademisi Üyesi: İnsan kapasitesinin 
gelişiminde temel iki zihinsel süreç; dil ve matematiktir. Dünyada teknoloji müthiş 
bir hızla geliştiğine göre, buna uyum sağlamak için, fen konusunda da yüksek be-
cerilerin kazanılması gerekiyor. Okul öncesi eğitime çok önem verilmeli. Hâlbuki 
Türkiye, 4+4+4’ten sonra geriledi. Çünkü çocukları bir yaş daha önce ilkokula alma-
ya başladılar. Şûranın en başta, okul öncesi eğitimi vurgulaması gerekirdi. Güney 
Kore ile Türkiye, 1960’larda, ekonomik göstergelerde aynı yerdeydi. Ama Güney 
Kore, büyük bir eğitim seferberliğine girişti. Bugün dünyaya teknoloji ihraç ediyor. 
Şûrada rastgele seçmeli derslerle oraya buraya savrulmak ne insana ne de toplumsal 
gelişime hizmet eder. 

Konulara ideolojik bir gayretle yaklaşılıyor.
Prof. Dr. Ayşe Erzan-İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

Öğretim Üyesi: Fen ve matematik dersleri, çok başarısız bir biçimde yürütülüyor. 
Onun için, bu eğitimin, öğretmen eğitiminden de başlayarak daha iyi örgütlenme-
si gerekir. Bu konuda araştırma yapan eğitim fakültesi öğretim üyeleri ile çok sıkı 
iş birliği içinde fen ve matematik eğitimi örgütlenmeli, Bilim Akademisi gibi ku-
rumlarla sıkı biçimde çalışılmalı. Şûra gündeminde, anaokulundan itibaren din der-
si gibi önerilerin öne çıkması, bence çok endişe verici. Çocukların, anaokulunda en 
özgür, yaratıcı şekilde kişiliklerinin gelişmesine yardımcı olmak, pedagojinin kabul 
ettiği bir gerekliliktir. Bu göz ardı edildi ve konuya ideolojik bir gayretle yaklaşıldı.

Siyaset vardı, temel bilimler yoktu.
Prof. Dr. Betül Tanbay-Türk Matematik Derneği Başkanı: TÜBİTAK’ın, 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, YÖK’ün, temel bilimlere yatırım yapması gerekiyor. 
Matematik, acil sorunlardan biri. Eğitim ve araştırmadaki tüm kurumların, temel 
bilimleri ciddi şekilde ele alması lazım. Bu yönde bir gelişme yok, tersine bir gelişme 
var. Eğitim şûrasında bu konular konuşulmadı. Ama bir sürü siyasi konuya deği-
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nildi. Matematik sürekli değişiyor. “Yeni gelişmelerin matematiğe etkisi, okullarda 
matematik programları gözden geçirilmeli mi?” gibi konular konuşulmalı. O kadar 
eskideyiz ki çok işimiz var. Matematiğin, tüm paydaşlarıyla, yani Türk Matematik 
Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Millî Eğitim Bakanlığı’yla, bu konunun tartı-
şılması lazım. 

Karma eğitim gündemde değil, oylanmayacak.
Prof. Dr. Emin Karip-Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 

Başkanı: Grup çalışmalarında insanlar, demokratik ortamda görüşlerini ifade edi-
yor, bu görüşler, karar değil. Hukuki sorun yaşama ihtimalimiz olabilir diye basını 
almıyoruz. (Ben bu önlemi doğrusu kavrayabilmiş değilim. Bu mantıkla, hu-
kuki sorun yaşamamamız için, gazetecileri o hâlde hiçbir toplantıya sokma-
yalım!) Bütün üyeler eşit hakka sahip. Herhangi bir görüşü söyleyebilirler. Ancak, 
gündemimizdeki dört konu dışında herhangi bir konu oylanmaz. Karma eğitim de 
gündem dâhilinde değil. Din kültürü ve ahlak bilgisi, müfredat kapsamında olduğu 
için tartışılabilir, programlar içine alınabilir. Bu konuda katılımcılar, basına demeç 
verebilir. Karma eğitim, öneri olarak yer almaz, oylanamaz.

Hükümet istese, bu yasaları zaten çıkarır.
Prof. Ali Nesin (“Matematik Köyü” kurucusu): 3 Aralık öğleden sonrası 

itibarıyla şûraya katılmamaya başladım. Müfredat komisyonundaydım. Bir anlamı 
olduğunu düşünmüyorum. Eğitimde sorunun kökeni öğrenciler değil. Asıl sorun 
öğretmenlerde. Problemin kaynağı öğretmenlerdeyse eğer, öğrencilerden oluşan bir 
kitleyi buraya alıp da “eğitim problemlerine çare bulun, önerilerde bulunun” demek, 
bir defa çelişkili. Buradan çıkacak önerilerin sosyolojik bir değeri olabilir ama eğitim-
sel bir değeri olamaz. Buradaki konular zaten eğer hükümet istiyorsa çıkarabileceği 
yasalardan oluşuyor.* 

Kaynak:
*Nuran Çakmakçı, 05 Aralık 2014 tarihli HÜRRİYET gazetesi

Yeri gelmişken buraya, günümüz Türkiye’si değerlerinden birisi olarak 
önemsediğim ve gurur duyduğum Sayın Prof. Dr. Ali Nesin ile ilgili bazı bil-
giler eklemek istiyorum. Önce özetle kendisini tanıyalım:

 Prof. Dr. Ali Nesin
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Ali Nesin, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra ortaokulu 
İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde, liseyi de İsviçre’nin Lozan kentindeki College 
Champittet’de tamamlayan Ali Nesin, 1977-1981 yılları arasında Paris Diderot 
Üniversitesi’nden, matematikten “maitrise” derecesini aldı. Daha sonra ABD’de 
Yale Üniversitesi’nde “matematiksel mantık ve cebir” konularında doktora ya-
pan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü’nde 
öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’ye kısa dönem askerlik görevi için geldiği sıra-
da, erlerin aynı şırıngadan aşı olmasına itiraz ettiği için “orduyu isyana teşvik” 
iddiasıyla tutuklanarak yargılandı. Yargılanma sonunda beraat etti.

1987-1989 arasında Notre Dame Üniversitesi’nde de yardımcı doçent, ardın-
dan 1995’e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsü’nde doçent ve daha son-
ra profesör olarak görev yaptı. 1993-1994 öğretim yılını, Bilkent Üniversitesi’nde 
misafir öğretim görevlisi olarak geçirdi. Babası Aziz Nesin’in 1995’te ölümü üze-
rine, yurda kesin dönüş yaptı ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. 1996’dan beri 
Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin, dört çocuk sahibidir. 
Kasım 2004’ten beri de Nesin Yayınevi Genel Yönetmenliği’ni yapmaktadır ve 2011 
yılından itibaren, Hrant Dink Vakfı Danışma Kurulu Üyesi’dir.

Ali Nesin’in; “Matematik ve Korku”, “Matematik ve Doğa”, “Matematik 
ve Sonsuz”, “Matematik ve Oyun”, “Matematik ve Develerle Eşekler”, 
“Matematik Canavarı” ve “Matematik ve Gerçek” adlı, popüler mate-
matik kitaplarının yanı sıra, “Önermeler Mantığı”, “Sayma ve Sezgisel 
Kümeler Kuramı” gibi yarı akademik matematik kitapları ve henüz birin-
ci ve dördüncü ciltleri yayımlanan “Analiz” kitapları mevcuttur. Bunların 
yanı sıra çeşitli dergilerde çıkmış bilimsel makaleleri ve Alexander Borovik ile bir-
likte yazdığı İngilizce bir kitabı (Groups of Finite Morley Rank), babası Aziz 
Nesin’in, Osmanlıca el yazılarından çevirileri bulunmaktadır.

Ali Nesin’in, babası Aziz Nesin ile mektuplaşmaları (diğer kitapları gibi), Nesin 
Yayınevi tarafından iki cilt olarak yayımlanmıştır. Matematiksel araştırma alanı 
“Morley mertebesi sonlu gruplar”dır. Aynı zamanda, 2003’ten beri üç ayda bir ya-
yımlanan ve Türk Matematik Derneği’nin, sahibi olduğu “Matematik Dünyası” 
adlı derginin sorumlu yazı işleri müdürüdür. Ayrıca, TÜBA (Türkiye Bilimler 
Akademisi) tarafından kabul edilmiş “kümeler kuramı ve analiz” konularında 
ders notları bulunmaktadır. 

Matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı 
sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır. Türkiye İnsan 
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Hakları Kurumu (TİHAK) Kurucu Üyesi’dir. Nesin, “Matematik Köyü”nün 
kurucusudur.*

Kaynak:
*Vikipedi, özgür ansiklopedi

Prof. Dr. Ali Nesin ile ilgili, 27 Şubat 2015 tarihli Hürriyet gazetesinde bir 
haber yayımlandı… Diyordu ki:

Vehbi Koç Ödülü Ali Nesin’in

VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ, çarşamba akşamı, İş Sanat Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen bir törenle, Prof. Dr. Ali Nesin’e, Matematik Köyü Projesi dolayısıy-
la verildi.

On dört yıldır verilen bu saygın ödül, alanında doruğa çıkmış kişi ve kurumla-
ra veriliyor. Manevi onur yanında, o kuruma maddi katkıda da bulunuyor. Tören, 
uluslararası üne sahip piyanistlerimiz Güher&Süher Pekinel kardeşler önderli-
ğinde yürütülen, “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Projesi”nde yer 
alan genç müzisyenlerin verdiği klasik müzik dinletisi ile başladı. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç, ödül konuşmasın-
da, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “Türkiye’ye çok değerli faydalar sağlayan kurum 
ve kişilerin çalışmalarından mutluluk duyuyoruz.

İşte bunlardan biri de hayatını bilime ve matematiğe adamış, dünya çapında ör-
nek gösterilen çalışmalara imza atmış, değerli akademisyen, Sayın Prof. Dr. Ali 
Nesin ve Matematik Köyü Projesi’dir. Türkiye’de matematik eğitiminin kalıplarını 
kıran; yayınları, araştırmaları ve özellikle de Matematik Köyü Projesi’yle ‘yaratıcı 
eğitim’ alanında istisnai bir başarı yakalayan Ali Nesin’i, yürekten kutluyorum. Bu 
vesileyle, öncülük ettiği Nesin Vakfı bünyesinde bir matematik enstitüsü kurulma-
sını hayal eden ancak, Matematik Köyü’nün kuruluşunu göremeyen, ülkemizin en 
güçlü fikir liderlerinden, gazeteci, yazar merhum Aziz Nesin’i, saygıyla ve özlemle 
anıyoruz.”

Ali Nesin’in konuşmasından önce Matematik Köyü’yle ilgili bir dokümanter 
film gösterdiler. Ali Nesin, konuşmasında şunları söyledi: “Bu ödülü, Koç ailesiyle 
Nesin ailesinin buluşması olarak algılıyorum. Koç ailesi bir imparatorluk, Nesin ai-
lesi bir imparatorluk olmasa da bir beylik sayılabilir. (…)

Yüzyıllar boyunca bu coğrafya, çeşitli siyasi mücadelelere şahit olmuştur. 
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Sağcısı, solcusu, kapitalisti, komünisti, dincisi, mutaassıbı, anarşisti… Eğer bu mü-
cadeleye gözlerimizi kısarak, kalender ve felsefi bir bakışla, çok çok uzaktan bakacak 
olursanız, bu mücadelenin aslında ve özünde uygarlık mücadelesi yattığını görür-
sünüz. İşte bu ödül vesilesiyle Koç ailesiyle Nesin ailesi, bu uygarlık mücadelesinde 
safları sıklaştırmışlardır. Uygarlığın ise üç ayağı vardır: Matematik, sanat ve felsefe. 
Bu üçünden biri olmazsa olmaz. Üçü de gereklidir.

Şu an tabii ki çok mutlu bir an. Ama geçmiş, öyle olmadı. Bu güzel işi yapmak 
için kollarımızı sıvadığımızda karşımızda, hiçbir şeye izin vermeyen, her şeyin en 
güzelini en doğrusunu bildiğine inanan ceberut bir devlet bulduk. Ama pes etmedik. 
Kadim dostum Sevan Nişanyan olmasaydı, bugün Matematik Köyü olmazdı. Eğer 
bu dünyada adalet olsaydı, ya ikimiz birden burada bir ödülü paylaşmış olurduk ya 
da ikimiz birden cezaevinde. Olaylar öyle gelişmedi, o, çok haksız bir biçimde cezae-
vinde ve ben, çok haksız bir biçimde, tek başıma ödülü alıyorum.

Sözlerime, ‘bugüne kadar çok ödül aldım, ama bu en değerlisi’ diye başlamak is-
terdim. Olmadı, böyle başlayamadım, çünkü bu, aldığım ilk ödül! Arkası gelecek 
diye umuyorum…

Koç ailesine, Koç grubuna, Vehbi Koç Vakfı’na ve bu ödülü bize vermek nezake-
tinde bulunan herkese çok teşekkür ederim.”*

Kaynak:
*27 Şubat 2015 tarihli Hürriyet gazetesi, VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ ALİ NESİN’İN 

“BAKIŞ” Doğan Hızlan

Sanayinin ve gelişimin omurgasını oluşturan çağdaş, bilimsel eğitimin, 
21. yüzyıl Türkiye’sinde geldiği düzeyi ve konuyla ilgili değerlendirmeleri, 
yukarıda en yetkili ağızlardan dinledik. 

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1923’te kurdukları Genç 
Cumhuriyet’le başlayan “Çağdaş Eğitim Seferberliği”nin, günümüze ka-
dar yavaş ama istikrarlı yükselişi konusunda bazı artı değerler kazandığın-
da, zannederim herkes hemfikirdir. Fakat dünya bilim ve öğretim ölçütleri 
temel alındığında, daha katetmemiz gereken çok uzun bir yol olduğuna da 
şahit oluyoruz. 

Tüm bilimsel gerçeklere rağmen, ne yazık ki Türk eğitim stratejisinin, 
günümüz siyasi egemenleri tarafından, toplumumuzun dinî hassasiyetleri 
kullanılarak, yavaş yavaş, âdeta sindire sindire, “inanç odaklı” sorunlu bir 
yöne nasıl evrilmeye çalışıldığına… Buyurun işte “çuvaldız”! 
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Eğitimin, istenildiğinde nasıl ilginç hâle getirildiğini, okuduğum ve hoşu-
ma giden bir haberde gördüm... 

Rusya, Fransa ve Güney Kore’den O Ses Duyuldu

“Dünyanın En İyi Öğretmeni” ödüllerinde ilk elliye giren Samsun 
Kumköy İlkokulu Öğretmeni Dilek Livaneli, okulu ile dünya arasında eğitim 
köprüsü kurdu. “Modern Çalıkuşu” olarak da övülen Dilek Livaneli’nin, Rusya, 
Fransa ve Güney Kore’den davet ettiği öğretmenler, öğrencilere İngilizce eğitim 
veriyor.

Bu Dünya Hepimizin: Öğretmen Livaneli, öğrencilerinin İngilizce eğitim al-
ması amacıyla, dünyanın diğer ülkelerindeki eğitimcilere ulaşmak için harekete geçti. 
Kaymakamlığın desteğiyle “Bu Dünya Hepimizin Projesi” kapsamında yaptığı giri-
şimler sonrasında, yurt dışındaki öğretmenlerle irtibat kurdu. Görüşmeler, sonunda 
meyvesini verdi ve Rusya’dan Olga Nazarova, Fransa’dan Marie Matussiere 
ve Güney Kore’den Yunie Nam, gönüllü olarak İngilizce eğitimi vermek üzere 
29 Mayıs’ta Samsun’a geldi. Üç yabancı eğitmen, Kumköy İlkokulu’nda İngilizce 
öğretmeye başladı. Köyde yaşayan ailelere misafir olan eğitmenler, Türkiye’deki köy 
hayatını da yaşamaya başladı. 

Aileler Ağırlıyor: Yabancı eğitmenlerin, okulların kapanacağı 14 Haziran 
2015’e kadar öğrencilere İngilizce öğreteceğini belirten Livaneli, şunları söyledi: 
“Kumköy halkı ve öğrencileri için, dünyanın üç farklı ülkesinden üç farklı gönül-
lü eğitimci çağırıp, köyde İngilizce kamp başlattım. Her gece farklı bir ailede konak-
layan eğitimciler, kültürel anlamda köy halkıyla kaynaşma ve iletişim sağlıyorlar. 
Amacım dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanı insan olduğu için sev-
me, kabullenme gibi düşünceleri, insanların benimsemesini sağlamak. 
Köye misafirlerin gelmesi, köyde iletişim anlamında farklı bir hava estirdi.”

Eğitimci Olga Nazarova, Türkiye’ye ilk defa geldiğini, çok mutlu olduğunu söy-
ledi. Türk insanının çok cana yakın olduğunu belirten Yunie Nam ise, çocukla-
rın çok iyi bir eğitim potansiyeline sahip olduklarını belirtti. Marie Matusseiere de 
Kumköy’e geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

İnteraktif Sınıf: Dilek Livaneli, Türkiye’de ilk defa, birleştirilmiş sınıf siste-
miyle eğitim veren bir köy okulunda interaktif eğitim sınıfı oluşturdu. Zorlu Vakfı 
ve Avusturya’daki Samsunlular Derneği’nin desteğiyle okula, etkileşimli akıllı 
tahta, her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar alındı. Yapılan bağışlarla, köy kadınları-
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nın istihdam edilmesi için atölye kuruldu. 
Yine hazırladığı “Anne Çocuk El Ele” projesini hayata geçirip, 12 kadın ve 

18 çocuğu, ilk kez uçağa bindirip, kapsamlı bir İstanbul gezisi yapmalarını sağladı. 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun’da 2012’de, “yılın, mesleğinde fark ya-
ratan öğretmeni” seçildi.*

Kaynak;
*Yaprak Koçer, DHA, Hürriyet gazetesi, 07 Haziran 2015
Başta değerli öğretmen Dilek Livaneli olmak üzere, ülkemize gönüllü ge-

lip, yavrularımıza eğitmenlik yapan üç yabancı eğitmene, buradan şükran-
larımı sunuyorum. Umarım bir gün gelir, bizim de gönüllü eğitmenlerimiz, 
dış ülkelere ders vermeye giderler. Gerçekleşir mi dersiniz! 

Bugün 08 Haziran 2015. Öğleden sonra İZ isimli bir televizyon kanalında, 
bir eğitimcinin yaşamı ile ilgili ilginç bir program izledim ve çok duygulan-
dım. Geçen yıl aramızdan ayrılan bu değerli, meslek âşığı, örnek eğitimcimi-
zi saygıyla anıyorum…

 Bir Eğitim Abidesi, 

Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık (1928-2014)

İlkokulu ve ortaokulu Şebinkarahisar’da bitirdi. 1948’de Sivas Öğretmen 
Okulu’ndan mezun oldu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde altı yıl öğretmenlik ve idare-
cilik yaptı. Bu görevde, Millî Eğitim Bakanlığı’nca, üstün başarılı sayıldı. 1959 yılın-
da Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Millî Eğitim Bakanlığı’nda 
çalıştı. Sivas ve Ankara’da ilköğretim müfettişliği yaptı. 1975 yılında emekli oldu. 
Emekli olduktan sonra, ÇAĞDAŞ EĞİTİM dergisini çıkarmaya başladı. Tekışık, 
Çağdaş Eğitim dergisinde eğitim, öğretmenlik mesleği, millî eğitimin sorunları ve 
çözüm önerileri konusunda 350’den çok makale yazdı. Meslek ve emeklilik hayatın-
da, 86 öğretmen meslek kitabı ve okul kitabı yazdı, yayımladı. 

Kitaplardan elde ettiği maddi imkânlarla: Hakkâri’den Edirne’ye kadar 13 ilde 
17 okul, 1 kültür merkezi, 1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik araştırma 
merkezi ve 1 öğretmenevi yaptırıp, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışladı. 
Kendi özel koleksiyonunda bulunan 191 cildi yazma, 384 cildi Osmanlıca 
ve Arapça, toplam 575 cilt kıymetli eseri de Millî Kütüphane’ye bağışladı.

Ankara’da, Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı’nı kurdu. Vakfın 50 eği-
timci profesör ve emekli bürokrattan oluşan Bilim Kurulu, ulusal eğitim sempoz-
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yumları düzenlemektedir. Tekışık, 8 Eylül 2014 tarihinde, Ankara’da yaşamını 
yitirmiştir. 

Ödülleri: Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu kararı ile Öğretmenlik 
ve Yöneticilikte Üstün Başarı Ödülü, 1955

Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu’nun, Eğitim Hizmet Ödülü, 1990
Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Çok Yönlü Hizmet Ödülü, 1993
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu’nca, Fahri Bilim Doktoru unvanı, 1995
Cumhurbaşkanlığı’nın Şükran Plaketi, 1996
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nca, Fahri Bilim Doktoru unvanı, 2003
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Toplumsal Fair Play Ödülü, 2003
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma 

Vakfı Hizmet Ödülü, 2004
Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı Atatürk Haftası Hizmet 

Ödülü, 2007
Kültür Bakanlığı’nın Şükran Plaketleri, 1984, 2008
Giresun Üniversitesi Senatosu’nca Fahri Bilim Doktoru unvanı, 2008
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, 2008
Yüzlerce şükran plaketi ve onur belgesi*
Kaynak:
*Vikipedi

Son olarak, kitabın başında da andığım, 1961 yılında ortaokulda okur-
ken, babamın Fatih-Yavuzselim’deki bakkal dükkânının sokağında tanıştı-
ğım, 10 Temmuz 2015’te ebediyete uğurladığımız, spastik özürlü arkadaşım, 
İngilizce hocası ama en önemlisi bilge insan Yavuz AKAL’ın ibretlik, hazin 
yaşam öyküsüne yer vermek istiyorum: 

Örnek insan, İngilizce öğretmeni Yavuz Akal

Size şimdi, çocukluğumda başlayıp hâlâ devam eden, içinde eğitim konusu-
nu barındıran bir arkadaşlık anımı ve çok çarpıcı ve biraz da hazin bir yaşam öy-
küsünü anlatacağım. Tanıştığımızda her ikimiz de aynı yaşlarda, Karagümrük 
Ortaokulu’na giden çocuklardık, bizi bir araya getiren neden ise; babamın, 1961 yı-
lında Yavuzların sokağında bir bakkal dükkânını devralıp işletmeye başlamasıydı. 
Yavuz, spastik engelli bir çocuktu ve ben de onun gibi hem okula gidiyor hem de 
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boş vakitlerimde dükkânda çalışıp babama yardım ediyordum. Yavuz, ara sıra dük-
kâna gelir, bir taraftan çok sevdiği buz gibi Coca-Cola’sını yudumlarken bir taraf-
tan da sanki arkadaşı bellediği babamla, (Bakkal Kahraman) ve benle sohbet eder-
di. Ben, 1963 yılında askerî okul için semtten ayrılana kadar Yavuz ile birlikte ol-
duk ama onun İngilizceye meraklı olduğunu bilmiyordum. İzmir’de okuduğum için 
seyrek olarak İstanbul’a gidiyor ve arkadaşlarımla kısa sürelerde beraber oluyordum 
ama Yavuz’u her seferinde babamın yanında bulurdum. İngilizce öğrenmeye ve öğ-
retmeye ağırlık vermiş, ilkokul beşe ve orta bire giden çocuklara, evlerinde İngilizce 
ders veriyor diye babam söylemişti. Kardeşim Rıdvan’ın kızları, yani yeğenle-
rim Burcu ve Banu da Yavuz Hoca’nın öğrencileri olmuşlardı.

Seneler sonra 1969 yılında, ben İstanbul’a tayin olduğumda, Yavuz artık dört 
dörtlük İngilizce hocası olmuş, aynı sokakta bir daire kiralayıp, kendine resmî der-
shane açmış ve yanına, yanlış aklımda kalmadıysa, galiba bir de matematik hocası 
almıştı ve hayatını tek başına kazanıyordu. Tek başına, diyorum, çok doğru, Yavuz 
Hoca, spastik engelli olmasına rağmen, yaşamı boyunca hep tek başına yaşadı, tek 
başına çalıştı ve tek başına gelirini kazandı. İngilizce ders kitapları yazdı. Dönüp hiç 
kimseye bakmadı, devletten asla bir şey ummadı, mahallede kendisini sevmeyen yok-
tu, gerçek bir komünist idi, görüşlerini asla saklamaz, adamın yüzüne direkt söy-
lerdi, hiç kimseden de çekinmezdi. 

Babam evden işe, işten eve gidip gelerek hayatını geçiren, farklı bir yere gitmek-
ten hoşlanmayan asosyal bir insandı. Sonradan öğrendim ki Yavuz Hoca ikna et-
miş ve onu ilk defa tiyatroya götürmüş. Yeri geldiğinde rahmetli babam, bu anısını 
mutlulukla anlatırdı.

Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Yavuz Hoca’yı, eşimle birlikte İstanbul’a gittiği-
mizde görmüştüm. Bana, “ya İlhan boynumda ağrı var gittikçe de artıyor, doktorla 
konuştum ameliyat olmam gerekiyormuş, yakında olacağım herhâlde” dedi. Ben de 
“inşallah iyi olur Hoca’m” dedim ve ayrıldık. 

Aradan galiba bir yıl kadar geçmişti ve İstanbul’dan bir haber aldım ki âdeta bey-
nimden vurulmuşa döndüm. Yavuz Hoca’nın ameliyatı maalesef kötü sonuçlanmış 
ve Hoca’m tamamen felç olmuş, tabii tüm aile onu çok iyi tanıyorduk, hayatımı-
zın her safhasında o vardı, hepimiz çok üzüldük ama elimizden ne yazık ki onu zi-
yaretten başka doğru dürüst bir şey gelmiyordu. İlk zamanlar kendisini İstanbul’da 
ziyarete gittiğimde, Yavuz Hoca’yı, yaşamak istemeyen ve ölmenin yollarını araştı-
ran bir kişi olarak algılıyor ve ben de ne gibi alternatifler bulabilirim, acaba Ankara 
GATA Fizik ve Rehabilitasyon’da tedavi olanakları var mı diye araştırıyordum. 
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Hatta oradaki bir profesör ile görüşme imkânım oldu ama Yavuz Hoca, ne yazık ki 
buna pek sıcak bakmadı. 

İlk zamanlar sesi de çok zayıf çıkıyordu ama siz bir düşünün, bedensel ihtiyaçla-
rıyla ilgili diğer sorunlarını aklınız almaz. Kendi evinde kalıyor ve tuttuğu bakıcısı 
yardımcı oluyordu. Birkaç senedir daha iyice hamdolsun, bakıcısı onu yataktan alıp 
koltuğuna oturtuyor, TV seyrettiriyor ve dostlarından gelen cep telefonlarına cevap 
verebilmesi için yardımcı oluyor. 

Eşi az bulunur, gururlu ve onurlu, saygıdeğer arkadaşım Yavuz Hoca’ma, bun-
dan sonraki zor yaşamında, bugüne kadar gösterdiği gibi güç ve sabır diliyorum…

NOT (1): Bugün 10 Eylül 2012 Pazartesi, okullar açıldı. Küçücük yavrularımız, 
ilk eğitim günlerinde anneleriyle birlikte okullarına gittiler. Ülkemize hayırlı olsun. 
Ben bu satırları yazdığımda, kitabımı (BENİM EVRENİM) sonlandırmıştım. Ama 
öğle üzeri İstanbul’dan, Yavuz Hoca’mla senelerdir büyük bir özveriyle ilgilenen, 
sağlık sektöründen emekli, bizim de ailecek dostumuz Turgut Çakmak Bey, beni te-
lefon ile aradı ve dedi ki:

“İlhan Bey, size Yavuz Hoca’m ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum.” Doğrusu 
meraklandım. Acaba Hoca’ma bir şey mi oldu diye düşündüm ve 

“Hayrola Turgut Bey, ne oldu?” dedim ve dinlemeye koyuldum.
“Yavuz Hoca, bundan 3-4 ay önce düşünüp taşınmış ve sonunda kendi hakkın-

da bir karar almış ve bu kararını da bundan dört gün önce uygulamaya başlamış. 
Bu karar, açlık grevi. İlhan Bey, kendisine ne kadar, ‘yapma, etme, vazgeç bu kara-
rından’ dediğimizde, bize, ‘lütfen benim kararıma saygılı olun’ deyip duruyor. İlhan 
Bey, bu konudan haberiniz olsun diye arıyorum.” dedi. 

Şimdilik durum böyle; belki akşam Yavuz Hoca’mı telefonla arayıp bir görüş-
me yapacağım. Anlayacağınız, son derece hassas bir durum var gibi gözüküyor. 
Hayırlısı…

NOT (2): Aynı akşam saat 20.15’te Ankara’dan, İstanbul’da bulunan Yavuz 
Hoca’yı telefonla aradım, yanımda, benim gibi Yavuz Hoca’yı seven ve takdir eden 
eşim Makbule vardı. Bakımını üstlenen, bir hastanede hasta bakıcı olarak görev ya-
pan bey, her akşam saat 20.00’da gelip onla ilgileniyormuş. Hoca’nın cep telefonu 
çalınca, ayarlayıp ona vermiş, karşıma direkt Yavuz Hoca çıktı. Çok boğuk, kesik ke-
sik ve oldukça yorgun gelen bir sesle bana:

“Merhaba İlhan.” dedi. Ben de kendisine:
“Merhaba Hoca’m, sormak usulden olmuş, nasılsın, iyimisin?” diye sordum ve 

ardından:
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“Hoca’m, bugün beni Turgut Bey aradı, senin, sağlığın ve yaşamın ile ilgili 
önemli bir karar aldığını söyledi. Bu doğru mu? Doğruysa konuyu bir de uygun 
görürsen senin ağzından duymak istiyorum.” dedim ama hem heyecandan hem de 
üzüntüden, vücudum zangır zangır titriyordu.

“Doğru İlhan, sen de biliyorsun, yıllardır hiçbir işe yaramıyor, bir gelişme olma-
dan böyle boylu boyunca yatıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Biliyorsun ‘ötenazi’ 
istiyordum ama bir türlü gerçekleştiremedim. Üç dört ay önce hayatımı sonlandırma 
kararı aldım ve bu kararımı beş gün önce yürürlüğe soktum. O günden beri yemiyor 
ve hiçbir şey içmiyorum.” dediğinde, âdeta ben ve Makbule şoka girdik.

“Hoca’m, ben sadece yemek orucu zannediyordum. Sen, ‘su da içmiyorum’ de-
din. Doğru mu?” dedim. 

“Doğru İlhan, bu benim kesin kararımdır.” dedi. Ben de:
“Evet, Yavuz; bu durumda sana söylemem gereken, doğru kelimelerin ne olması-

na ve onları seçip, bulup söylemeye çok zorlanıyorum. Ama galiba, ben ve Makbule, 
zor da olsa, senin kararına saygı duyduğumuzu söylemek durumundayız.” demek 
mecburiyetinde kaldım.

Sonra Yavuz Hoca’ya:
“Hoca’m, kendi yaşamımdan örnekler taşıyan bazı karalamaları derleyip topla-

yıp bir kitap hâline getirdim. Henüz bitti. İçinde senle ilgili bir bölüm var. Bu kitap-
tan bir adedini, bu yıl içerisinde şayet İstanbul’a gelir de sana uğrayabilirsem, hedi-
ye ederim diye düşünüyordum. Aslında bunu sana şimdi söylemeyecektim ama...” 
dediğimde,

“İlhan, bana yazdıklarını okur musun?” dedi. 
Ben de bilgisayarda bulunan, yukarıda yazdıklarımı kendisine telefonda, çok 

duygulanarak, ağlamaklı okudum.*
Kaynak:
*İlhan Küçükbiçmen,”BENİM EVRENİM”, Mart 2013, NOBEL Yayın Dağıtım

Yavuz Hoca’nın ölüm orucunun galiba yirmi üçüncü günü, yanında gö-
rev yapan hasta bakıcı, başının derde gireceğinden korkup, durumu gizlice 
polise bildirmiş, polis eve gelip rapor tutmuş ve Hoca’nın sağlığı da iyice 
kötüleşince hastaneye kaldırmışlar. Kendisini kurtarmışlar ama bir ayağının 
parmaklarını kesmek durumunda kalmışlar.

Ben hemen hemen her ay, kendisini Ankara’dan tel ile arayıp yoklama-
ya çalışıyordum. Nihayet 2014 yılı içinde, benim teklifimi kabul etti ve ya-
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pılan ön hazırlıklar sonucunda, Yavuz Hoca’mızı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin tahsis ettiği bir ambulansla Ankara Bilkent’te bulunan, ga-
zilerin hastanesi olarak bilinen GATA Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne 
tedaviye getirttik. Yaklaşık üç hafta kadar her gün tedavi gördü. Bu süre 
zarfında ben hemen hemen her gün onu ziyarete gidiyor ve ona, kitabımı 
parça parça okuyordum. Gözlerindeki sönük ışıkların biraz olsun parladığı-
na, eşimle birlikte sevinçle şahit olmuştuk. Sonunda çok küçük de olsa, bazı 
olumlu değişiklikler olmuş ama en önemlisi, biraz olsun morali yükselmiş-
ti. Hiçbir zaman “ötenazi” hedefinden sapmamıştı. Bana, “İlhan düşünebili-
yor musun yanağına sinek konsa kovamıyorsun... Beni anladığını zannedi-
yorum.” derdi.

2014 Ekim ayında onu İstanbul’a, Ankara Büyük Şehir Belediyesi ambu-
lansı ile uğurladık. O günden beri yine gençlik arkadaşım, kadim dostum 
Mimar Erdal Soyman, belki, onu her hafta ziyaret ederek yalnız bırakmadı 
ve zaman zaman ona kitap okudu. Bu iyiliksever, kadirşinas davranışı nede-
niyle Erdal’ı da sevgiyle anıyorum.

Ben hemen her ay Yavuz’a, Ankara’dan telefonla, kaldığımız yerden kita-
bımı okumaya devam ettim ama bitirmek kısmet olmadı.

Onun güvenilir, onurlu ve bilge fikirlerinden, ömrüm boyunca yararlan-
dım. Sonunda ciğerimiz yandı ve o galip geldi. “Ötenazi” olmasa da yata-
ğında, 10 Temmuz 2015 günü, çok istediği ve özlediği sonsuz yolculuğuna 
çıktı.

Yavuz Hoca, gıpta edilecek kadar bilgili, insana değer veren, dikkat-
le dinleyen, insanlığı, bilgiyi, çağdaşlığı ve öğretmeyi seven bir bilgeydi… 
Dünyamızdan böyle bir yıldız, sessiz sedasız geldi ve gitti.

Huzur içinde uyu güzel insan…
Tam siz değerli okurlarıma “veda” ya hazırlanırken ülkemiz yüzü-

müzü güldüren 3 önemli olayı peş peşe yaşadı. Gelin bu olayları birlikte 
irdeleyelim:

İlk güzel haberi 10 Ekim 2015 günü öğrendik. Bu kitabın özünü, ruhunu 
içeren, bilgi ve bilimi önceleyen tarihi haber, tüm yayın organlarından adeta 
sel gibi, coşkuyla akmıştı ülkemize… Türklerin tarihinde bir ilk gerçekleş-
miş, ABD’de yaşayan bir Türk bilim insanımız Bilim dalında ilk Nobel ödü-
lünü kazanarak ülkemize tarifsiz bir sevinç ve gurur yaşatmıştı…
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2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar

2015 yılı Nobel Kimya Ödülüne üç bilim insanı; Tomas Lindahl, Paul Modrich 
ve Aziz Sancar layık görüldü.

Prof. Dr. Aziz Sancar kanser üzerine çalışmalarıyla dünya çapında tanınan biri-
dir. Yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul 
edilen üç Türk’ten biri oldu. Peki, Aziz Sancar kimdir? İşte o ayrıntılar...

Aziz Sancar: ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser tedavisinde ‘ritmik saat’ 
buluşuna imza atarak dünyaca çapında üne kavuşmuştu. 1946 yılında Mardin’de 
dünyaya gelen, Sancar, ‘DNA tamiri’ ve ‘hücre döngüsü kontrol noktası’ gibi 
konularda yaptığı çalışmalarla da adını duyurmuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar 1946’da Mardin Savur’da 8 kardeşin 7’ncisi olarak dün-
yaya geldi. Ailesinin okuma yazma bilmediği ancak çocuklarının eğitimine çok 
önem verdiği belirtiliyor. Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesini 
1971 yılında bitirdi ve eğitim için ABD’ye gitti. 1997 yılından bugüne Amerika 
Birleşik Devletleri North Carolina-Chapel Hill’de North Carolina Üniversitesi 
Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde görev yapan Prof. Sancar, gerçekleştir-
miş olduğu 300’e yakın bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12 binden fazla 
atıfla, bilimsel araştırmada eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. İstanbul Tıp 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal 
Bilimler Akademisi’ne kabul edilen Sancar, buraya kabul edilen üç Türk’ten biri 
olmuştu.*      

     
Aziz Sancar’ın Bilime Önemli Altı Katkısı:
-Maxicell Yöntemini Geliştirmesi,
-Fotoliyaz Enzimi ile İlgili Keşifleri,
-Nükleotid Kesip Çıkarma Onarım Mekanizmasını Aydınlatması,
-Transkripsiyona Bağlı DNA Onarım Mekanizmasını Açıklaması,
-Protein-DNA Bağlanmasında Moleküler Arabulucuyu Keşfetmesi,
-Kriptokrom ve Biyolojik Saat Konusundaki Keşifleri.**

Kaynaklar:
*Milliyet.com.tr,  Gündem Haber
**TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Kasım 2015,İlay Çelik Sezer-Dr. Özlem 
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Ak.

Bu güzel haberin ardından diğer ikinci ve üçüncü sevindirici haber-
ler de aynı gün 14 Ekim 2015 tarihinde facebook’a düştü. İkincisi; Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Mezunu Canan Dağdeviren ile 
ilgiliydi:

Genç Akademisyenimiz Canan Dağdeviren

Bu genç akademisyenimiz ABD Harward Üniversitesinin yaptığı oylamada en 
yüksek oyu alarak üniversiteye öğretim görevlisi seçilen ilk Türk bayan akademisyen 
olmuştu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.*

Kaynak:
*Atatürkiye, 14 Ekim 2015 Facebook haberi.

Üçüncüsü de yine bir bayan biliminsanımızla ilgiliydi…

 30 yaşında NASA’ya girdi Einstein Gibi Zeki                            
En Önemli Bilim

İnsanlarından Biri: Prof. Dr. Feryal Özel

ABD’deki gururumuz Prof. Dr. Feryal Özel’e büyük ödül...
Siyasi gerginlik ve artan terör olaylarıyla karamsarlık yaşadığımız şu günlerde 

Bilim dünyasından gelen sevindirici bir haber daha günümüzü aydınlattı.
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın “Hücrelerin hasar gören DNA’larını nasıl onardığını 

ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını” buldukları için 2015 Nobel Kimya 
ödülüne sahip üç bilim insanından biri olmasının ardından gururlandıran bir haber 
de başarılı astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel’den geldi.

Özel, karadelikler, nötron yıldızları ve Einstein’ın rölativite teorisi üzerinde çalı-
şıyor. Çalışmaları hem teorik fizik hem de uzay gözlemleri üzerine kurulu.

Dünyanın en önemli birimlerinden biri olan NASA’da çalışan ve çok genç yaş-
ta elde ettiği önemli başarılarla ülkemizin ABD’deki gururu olan Prof. Dr. Feryal 
Özel, Amerikan Fizik Derneği’nin en büyük onurlarından biriyle ödüllendirildi.

Prof. Dr. Feryal Özel’in, ‘Nötron ve karadelikler konusunda yaptığı çığır 
açan çalışmaların’dan dolayı bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.*
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Kaynak:
*Amerikalı Türkler 14 Ekim 2015 Facebook haberi.

10 Ekim 2015 günü karaciğer kanserinden 68 yaşında 
hayatını kaybeden unutulmaz komedyen, büyük sanatçı, 

Levent Kırca’nın ölmeden bir gün önce dediği gibi…

“Cumhuriyetle kalın… Atatürkle kalın… Hoşçakalın…”

HOŞÇA KALIN…

Baştan sona oldukça uzun bir maraton oldu. Ama değerli okurlarım, 
şuna inanın, tüm detaylara dalmış olsaydık, ciltler dolusu bir ansiklo-

pedi meydana gelirdi. Ne diyelim, kısmet buraya kadarmış… 
Ne derler “eteğimizdeki bütün taşları döktük”. Büyük oranda dini istis-

marla, cahillikle, isyanlarla, katliamlarla, aymazlıkla, tembellikle ve sonuçta 
başarısızlıklarla dolu ama her şeye rağmen bazı güzellikleri ve kısmi çıkışla-
rı da barındıran tarihi geçmişimiz bizimdi; sevelim sevmeyelim böyleydi…

Görüldüğü gibi, tarihimizin tüm detayları, bizzat âlimlerimizin, hocala-
rımızın ve bilim insanlarımızın kaleminden “bilimsel öz eleştiri” şeklinde, 
sizlerin görüşüne sunuldu. Evet, ne yazık ki bu işler, “cart-curtla”, “atıp-tut-
makla” olmuyor. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Ama hiçbir şey için 
asla geç değil. Tek ki kolları sıvayalım, “haydi gayret” diyelim… 

Şimdi artık, evlatlarınız ve torunlarınızın geleceği için, top sizde… 
Umarım gelecek, düşlerimiz için “Anadolu’da Bilimin Ayak İzleri” esin 



kaynağı olur.

Ankara 20 Aralık 2015
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