
TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
hazırlanan "Fenn-i Terbiye, Ferec ba‘d eş-Şidde, Hümayunname, Târîh-i Ungurus,
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Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 
A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R harflerini içeren altı cildi TÜBA tarafından 
yayımlandı. Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak planladığı Lugat’i 

TÜBA, dokuz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri, Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr, Resimli Kâmûs-ı 

Fransevî Cilt II, Nusretnâme" başlıklı eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" 
kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİTARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr



Tebrik ve Teşekkür
Akademi Başkanı olarak bu 
köşeden siz değerli bilim 
dostu TÜBA-Günce okur-
larına hitaben yazdığım son 
yazıma başlarken, hepinize 
en iyi dileklerimle selâm ve 
saygılarımı sunuyorum.

Bu sayımızda, TÜBA aslî 
üyelerimiz Prof. Dr. Ekrem 
Savaş’ın “temel bilimler”, 

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in “yaptırım teorisi” yazıları ile Doç. Dr.Alim 
Arlı’nın merhum Şeref üyemiz Kemal Karpat hocaya dair yazılarını, 
Şeref üyemiz Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’la yapılan söyleşi ile Aka-
demimiz ve üyelerimize dair dönem haberlerini sunuyoruz.

2012’den beri sürdürdüğüm TÜBA Başkanlığı görevini, 2012-2018 
yılları arasında TÜBA Konsey Üyesi, 2010-2018 yılları arasında da 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev ya-
pan ve 53. Akademi Genel Kurulu’nda yapılan seçimde en yüksek 
oyla ilk sırada başkan adayı seçilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından TÜBA Başkanlığına atanan Asli 
Üyemiz Sayın Prof. Dr.Muzaffer Şeker’e devrediyorum. Sahip oldu-
ğu yetkinlik ve deneyimlerle ve üye ve paydaşlarımızın da desteğiyle 
bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine ve Akademi’mizi daha iyi 
düzeylere çıkaracağına inandığım Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
içtenlikle tebrik ediyor, bu onurlu görevinde başarılar diliyorum.

2012 yılının Ağustos ayı başında merhum Başkanımız Prof. Dr. Yü-
cel Kanpolat’tan devraldığım ve yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğüm 
Akademi Başkanlığını, her zaman Milletimize, Akademi’mize ve 
Türk bilim camiasına onurlu bir hizmet mevkii olarak gördüm. Bu 
dönemde, Akademi ve Konsey Üyelerimiz ile bilim insanlarımızın 
gönüllü katkı ve destekleriyle, bütün bilim alanlarını kapsayan ulu-
sal akademimiz TÜBA’nın kurumsallaşması ve gelişimi konusunda 
ciddi mesafeler aldık. 

Hukuk, bilim, akademi ve ahlâk ilkelerine sadakatle, farklılıklarımızı 
zenginlik olarak değerlendirme anlayışı ve Türkiye’mizin milli bi-
limler akademisi olma sorumluluğu ile bu dönemde mevcut prog-
ram ve projeleri geliştirerek sürdürme yanında, yenilerini de devreye 
soktuk. Kanser, Kök Hücre, Bilim Eğitimi gibi çalışma gruplarımı-
za ek olarak Gıda ve Beslenme, Enerji, Bilim ve Eğitim Politikala-
rı gibi yeni çalışma gruplarını devreye soktuk. Uluslararası TÜBA 
Akademi Ödülleri’ni, Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türk-İslâm 
Bilim Kültür Mirası ile Andreas Tetze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugati projelerini başlattık. Uluslararası ilişkiler ve temsil 
alanında, üye olduğumuz akademik çatı kuruluşu sayısını da 11’den 
13’e; ikili iş birliği anlaşması yaptığımız akademi sayısını 22’den 
34’e çıkardık. Süreli ve süresiz yayınlarımızı biçim ve içerik olarak 
geliştirdik, yayın sayılarını artırdık. Kurumsal Kapasite Geliştirme 
Projesi kapsamında TÜBA Rabi Medrese’nin mimari özelliklerine 
uygun olarak bağış yoluyla donatımını sağladık. Değerli bağışları 
için, Fırat Plastik A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Nevzat 
Demir’e ve yönetim kurulu üyesi Sayın Hava Demir’e teşekkürleri-
mizi sunuyorum. TÜBA markalarının tescilini, bilişim alt yapımızın 
geliştirilmesini sağladık; bu bağlamda, dergi, Türkçe Bilim Terimleri 
Sözlükleri ve e-satış portallarını güncelleyerek devreye soktuk. An-
kara ve İstanbul merkezli olarak çok sayıda “Akademi Konferansı” 
ile “Üniversite Konferansları”mızı sürdürdük. Paydaşlarımızın katı-
lımı ve üniversitelerimizin iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bilimsel 
toplantılarımıza dayalı olarak çok sayıda raporu kamunun istifade-

sine sunduk. Bu dönemde,“TÜBA Ödül Törenleri”miz ile Türk-İs-
lâm Bilim Kültür Mirası projemiz, Cumhurbaşkanlığı himayeleri-
ne alındı. Hepimiz için onurlandırıcı bir motivasyon kaynağı olan 
yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı 
arzediyorum.

Görevimiz süresince, Akademi’mizin kurumsallaşması ve daha etkin 
işlev görmesi bakımından önemli bir ihtiyacımız olan “TÜBA Kanu-
nu”nun çıkarılması konusunda da epey çaba harcadık. Üyelerimizin 
katkılarıyla hazırladığımız ve Bakanlığımızla iki defa TBMM’ye su-
nulma aşamasına getirdiğimiz kanun taslağımızın yasalaşması, ne 
yazık ki dışımızdaki koşullar ve nedenlerle gerçekleşemedi. Bina ve 
tesis ihtiyacımızın karşılanması da önümüzdeki döneme kaldı. Son 
kararnamede yer alan üye seçimi gibi bazı konulardaki önemli de-
ğişikliklere ek olarak Cumhurbaşkanlığı’na sunduğumuz değişiklik 
önerilerinin gerçekleşmesi ile, mevzuat ihtiyacımızın önemli ölçüde 
karşılanacağını düşünüyorum. Bununla birlikte, bir kanuna sahip 
olmanın Akademi’miz bakımından önemli olduğunu da belirtmek 
istiyorum. Yeni Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in dönemin-
de, üye ve paydaşlarımızın destekleriyle söz konusu ihtiyaçlarımızın 
karşılanacağına ve Akademi’mizin kurumsallaşma ve gelişiminin 
hızlanarak devam edeceğine ve daha iyi noktalara geleceğine ina-
nıyorum.

Bu dönemde, Türk Akademi camiası ve millet olarak üyelerimiz 
ve bilim insanlarımızın üstün başarılarıyla onur ve sevinç duyduk. 
Nobel Ödülü’nü kazanan ilk Türk bilim insanı olan TÜBA Şeref 
Üyemiz Prof. Dr. Aziz Sancar Hoca’nın şahsında, başarılarıyla biz-
leri onurlandıran tüm üyelerimize ve bilim insanlarımıza tebrik ve 
şükranlarımızı sunuyorum. Üzüntülerimiz de oldu, elbette. 15 Tem-
muz hain FETÖ darbe girişimi, terör saldırıları ve terörle mücade-
lede şehitler verdik, bu dönemde bazı üyelerimiz ve çalışanlarımızı 
da kaybettik. Millet ve Devletimizin birlik, bağımsızlık, gelişim ve 
bekası için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize ve kahramanla-
rımıza; aramızdan ayrılan Akademi şeref üyelerimiz Halil İnalcık, 
Şerif Mardin, Fuat Sezgin, Kemal Karpat ile diğer üyelerimizle ça-
lışanlarımıza ve bilim insanlarımıza; Allah’tan rahmet diliyorum. 
İnanıyorum ki, Milletimiz ve Devletimizin birlik, bağımsızlık ve her 
alanda gelişimi konusunda aziz Milletimiz ve Türk bilim camiası ile 
Akademimiz üzerine düşen görevleri yapmaya devam edecek, Ülke-
miz hedeflediği ve hakettiği düzeylere ulaşacaktır. 

Görevim süresince sağladıkları ve bundan sonra da Akademimize 
sağlayacaklarına inandığım katkı, destek ve güvenleri için Başkan 
Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ile Konsey ve Aka-
demi üyelerimize, bilim insanlarımıza, Akademi çalışanlarımıza ve 
tüm paydaşlarımıza teşekkürler ediyorum. İlgi,katkı ve destekleri 
için sayın bakanlarımız Nihat Ergün, Fikri Işık, Dr. Faruk Özlü ve 
Mustafa Varank’a, müsteşarlarımız Prof. Dr. Ersan Aslan ve Dr. 
Mehmet Veysel Yayan’a, Bakan yardımcılarımız Hasan Büyükdede, 
Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır ile Bakanlık mensup-
larımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek ilgi ve himayeleri için en iyi dilekle-
rimizle kalbî şükranlarımızı arz ediyorum. 

Başkanlık görevini Asli Üyemiz Prof. Muzaffer Şeker’e devretmek-
ten memnuniyet ve onur duyduğumu, bundan sonra da Akademi 
ve Konsey üyesi olarak elimden gelen katkıyı sağlamaya devam ede-
ceğimi belirtmek isterim. Yeni başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker’i tekrar içtenlikle tebrik ediyor, bu onurlu görevinde başarılar 
diliyorum. Haziran ayında idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızı 
Türk ve İslâm alemi ile insanlık için birlik, barış, huzur ve iyiliklere 
vesile olması dileğiyle içtenlikle kutluyor, selâm, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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TÜBA'DA BAŞKANLIK 
DEVIR TESLIM TÖRENI 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 22 Mayıs 2019 tarihinde TÜBA’da  
gerçekleştirilen törenle başkanlık görevini Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’dan devraldı.

53. TÜBA Genel Kurulunda ilk sırada başkan adayı olarak 
seçilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan TÜBA Başkanlığına atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Yesevi Üniversite-
si Mütevelli heyet başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Akademi 
Üyeleri ve çalışanlarının katılımıyla 22 Mayıs günü Anka-
ra TÜBA Merkez binasında gerçekleştirilen törenle baş-
kanlık görevini Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’dan devraldı.

Devir Teslim Töreni'nde Akademi Konsey Üyesi ve Af-
yon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa So-
lak Prof. Şeker’in özgeçmişini sundu. Katılımcıları Prof. 

Şeker’in bilimsel çalışmaları hakkında bilgilendiren Prof. 
Solak, Prof. Şeker’le pek çok konuda ortak çalışmalar yap-
tıklarını ve kendisiyle çalışmanın büyük bir keyif olduğu-
nu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır “Bu devir teslimin Türk ve 
dünya bilimine hayırlar getirmesini diliyorum.”
Devir Teslim Töreni’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek sözlerine başlayan Mehmet Fatih Kacır söz-
lerini şu şekilde sürdürdü: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştir-
mek doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır

Bizi ulusal ve uluslararası  bilim 
camiasında temsil eden TÜBA’nın 
büyük bir sorumluluğu bulunuyor. 

““
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Teknoloji Hamlesi ülkemizin yüksek katma değerli, yük-
sek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak geliştirme-
si, üretmesi ve bu yolla küresel ekonomide hak ettiği yere 
gelmesi için yürütülen çalışmaların adı. Bu yönüyle zihin-
lerde büyük ölçüde mühendislik ve temel bilim çalışma-
ları uyanıyor ama Milli Teknoloji Hamlesi aynı zamanda 
bilimin ve teknolojinin insanlık yararına geliştirilmesinin 
adı. Bilimin, teknolojinin dünyada sadece birkaç ülke ya 
da şirketin elinde toplanmasına dair itirazın adı yani tüm 
bilim insanlarının ortaklaşa yürütecekleri çalışmalarla 
hayat bulacak işlerin adı. Biz bu yönde çalışmalarımız 
sürdürürken TÜBA’nın da bu yolculukta çok kıymetli 
roller üstlendiğini memnuniyetle görüyoruz. TÜBA, bir 
yandan genç bilim insanlarını ve tüm bilim insanlarını 
destekleyen, teşvik eden çalışmalarını sürdüregeldi diğer 
yandan ise çalışma gruplarıyla ülkemize ve dünyaya ışık 
tutan neticeler elde etti ve çok önemli eserleri neşreden 
işlere imza attı. Başta Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar olmak 
üzere tüm akademi üyeleri ve yönetimine şükranlarımı 
sunuyorum. Bu kıymetli çalışmaların Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker Hoca’mızın liderliğinde daha da kuvvetlenerek de-
vam edeceğini de ümit ediyorum. Bu devir teslimin Türk 

ve dünya bilimine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizi 
ulusal ve uluslararası  bilim camiasında temsil eden TÜ-
BA’nın büyük bir sorumluluğu bulunuyor. TÜBA’nın bu 
önemli temsil sorumluluğunu da yerine getirmeye devam 
edeceğine dair güvenimiz tam.” dedi.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın 
konuşmasının ardından Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a 
çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Prof. 
Acar da Prof. Şeker’e ise çiçek sunarak tebrik ve teşekkür-
lerini ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Ülkemizin 
öncelikli alanlarında bilim insanlarımıza önemli 
görevler düşüyor; şimdiye kadar olduğu gibi bilim 
insanlarımızla enerjiden, savunma sanayine, 
sosyal bilimlerden sanata, spora alanına kadar 
çok daha nitelikli işler üretmek için çalışacağız.”
Devir teslimin ardından konuşan Prof. Şeker, Akademi 
başkanlığı görevinin devralmanın büyük bir sorumlu-
luk olduğunu vurguladı ve “Ülkemizin geleceğe güvenle 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Ülkemizin geleceğe güvenle bakması 
için bilim insanlarımızın ürettiği her bir 

katma değere ihtiyacımız var.

““
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bakması için bilim insanlarımızın ürettiği her bir katma 
değere ihtiyacımız var. Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın bize 
bıraktığı sorumluluğu beraberce ileriye taşımaya gay-
ret edeceğiz, bu konuda herkesten desteklerini istirham 
ediyorum. Şimdiye kadar ise bize gösterdiğiniz teveccüh 
ve takdirlerinize şükranlarımı arz ediyorum ve bundan 
sonra da devamlılığını istirham ediyorum. Dünyada pek 
çok ülkede kriz var ve ülkemiz bu krizleri kazasız belasız 
atlatarak bu günlere geldi. Ülke insanının refahı ve geliş-
mesi için saygınlığını koruyarak, yerel ve milli değerlere 
sahip çıkarak; bağımsız bir Türkiye için elbirliğiyle gayret 
ediyor, dünyadaki vesayet savaşlarından etkilenmemeye 
çalışıyoruz. Bu konularda ülkemiz bilim insanlarının or-
taya koyduğu onurlu tavır ve davranış için teşekkürlerimi 
ayrıca arz ediyorum. Onurlu ülkemizi gelecek yüzyılla-
ra taşıyacak şekilde yeni bir jenerasyon oluşturmak için 
tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeni politikalar, 
stratejiler geliştiriyoruz.  Ülkemizin öncelikli alanlarında 
bilim insanlarımıza önemli görevler düşüyor; şimdiye ka-
dar olduğu gibi bilim insanlarımızla enerjiden, savunma 
sanayine, sosyal bilimlerden sanata, spora alanına kadar 
çok daha nitelikli işler üretmek için çalışacağız. Başkanı-
mız Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a Akademi’mizdeki yedi 
yıllık özverili gayretlerinden, farklılıkları çatışmaya dö-
nüştürmeden zenginlik kabul ederek bilim akademisini 
bir arada tutma başarısından, bugünlere gelmesi için sarf 
ettiği çabalardan ötürü çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: “Akademi’de 
çatışmaların had safhada olduğu ve uluslararası 
arenaya taştığı bir dönemde göreve geldiğimde 
farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirdik ve 
enerjimizi bu doğrultuda kullandık, üyelerimizin 
katkılarıyla bu konuda başarılı olduk. ”
2012 yılında Prof. Dr. Yücel Kanpolat’tan başkanlığı dev-
raldığını ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Acar 
yedi yıl boyunca sürdürdüğü görevini Prof. Şeker’e devret-
menin kendisine memnuniyet ve onur verdiğini söyledi.

Prof. Acar şu şekilde devam etti: “Temmuz 2018’deki 53. 
TÜBA Genel Kurulu’nda bir önceki mevzuatımıza göre 
üç başkan adayı seçmiştik ve çoğunluğun teveccühü-
nü kazanan adayımız Muzaffer Hoca’ydı. Her ne kadar 
şu andaki mevzuat böyle bir hüküm içermese de Sayın 
Cumhurbaşkanı'mızın Genel Kurul’umuzu, yani tüm 
üyelerimizin iradesini dikkate alması hepimizi memnun 
etmiştir. 2012’den bu güne kadar, üyelerimiz, üye olmayan 
bilim insanlarımız ve bakanlığımız ilgilileri olmak üzere 
tüm paydaşlarımızın katkılarıyla pek çok iş yaptık. Zor 
bir dönemde görev aldığımı düşünüyorum; Akademi’de 
çatışmaların had safhada olduğu ve uluslararası arenaya 
taştığı bir dönemde göreve geldiğimde farklılıklarımızı 
zenginlik olarak değerlendirdik ve enerjimizi bu doğ-
rultuda kullandık, üyelerimizin katkılarıyla bu konuda 
başarılı olduk. Türkiye’nin milli bilim akademisi olarak 
yaklaşık 200 bilim insanıyla ortak paydalar üzerinde be-
raberce iş yapılabileceğini gösterdik. Bu dönemde bize 
güvenenlere hiçbir söz getirmemiş olmanın mutluluğunu 
yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Muzaffer Hoca’mın da 
bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına eminim.” dedi ve 
iki dönem boyunca başkanlık yaptığı süreçte gerçekleşti-
rilen çalışmalar hakkında bilgi verdi:

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Türkiye’nin milli bilim akademisi 
olarak yaklaşık 200 bilim insanıyla 

ortak paydalar üzerinde beraberce iş 
yapılabileceğini gösterdik.

““
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“Birçok alanda kısıtlı imkânlarımızla, üstelik göreve baş-
ladığımda çalkantılı ve değişken bir dönem olmasına 
rağmen iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Bilim dip-
lomasisi alanında TÜBA üzerine düşen görevi yapıyor. 
Bu dönem içerisinde akademilerin öne çıkan fonksiyonu 
olan uluslararası temsile özellikle önem verdik. 15 Tem-
muz akabinde Türkiye’ye yönelik yürütülen ambargo dö-
neminde dahi uluslararası etkinliklerimizi ev sahipliği de 
yaparak sürdürdük. Yabancı akademilerle 22 olan ikili an-
laşma sayımızı 34’e, 11 uluslararası akademik çatı kuruluş 
üyeliğimizi ise 13’e çıkardık. 2015 yılında, bir dönem de 
başkanlığını yaptığım Türk Dünyası Ulusal Akademiler 
Birliği’ni kurduk. Bu kapsamda düzenlediğimiz Uluslara-
rası III. Yaz Okulu’nu Temmuz ayında Rabi Medrese’de 
gerçekleştireceğiz. Yine 2015 yılından bu yana TÜBA, 
G-20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerinin oluşturdu-

ğu Science 20’nin aktif üyelerinden biri olarak faaliyet 
gösteriyor. İmkânlar ölçüsünde bilim, eğitim ve teknoloji 
alanlarında da görüşlerimizi yazılı veya sözlü olarak ilgili 
kurumlara ve yetkililerine ulaştırıyoruz. İki alanda başa-
rılı olamadık. Bunlardan ilki; Çıkaramadığımız TÜBA 
Kanunu. Hazırlıklarımızı tamamladık fakat meclis sü-
recine giremeden hükümet değişimi, bakan değişikliği, 
darbe girişimi gibi sebeplerle ertelendi ve başaramadık. 
İkincisi ise; Akademi’nin misyonuna uygun bir binaya 
sahip olmasını sağlayamadık. Bazı girişimlerimiz oldu ve 
süreçleri devam ediyor. Muzaffer Hoca’mızın döneminde 
de Konsey Üyesi olarak bu konuda iş birliği içinde ola-
cağız. Kurumsal devamlılık anlayışıyla eski program ve 
projeleri geliştirerek sürdürmeyi ve yenileri de devreye 
sokmayı hedefledik. Çalışma Gruplarına yenilerini ekle-
dik. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi’ni sürdürdük. 
Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi’ni oluşturduk. 
Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi baştan beri himaye 
etmiştir. 2015 yılında Türkiye’nin uluslararası bilim ihti-
yacını dikkate alarak Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü 
ve bu ödüller kapsamında 13 ödül verildi. 2001’den bu 

yana verilen GEBİP ve TESEP Ödül Programlarımız de-
vam ediyor. Kaybettiğimiz Şeref Üyemiz Prof. Dr. Halil 
İnalcık Hoca anısına TESEP kapsamında Halil İnalcık 
Özel Ödülü ihdas ettik. Yine Şeref Üyemiz Prof. Dr. Fuat 
Sezgin adına dört alanda gerçekleştirilecek ödül programı 
başlattık; üstün başarılı genç bilim insanı ödülü, bilimsel 
eser ödülü, kişisel ve kurumsal anlamda özel ödül verile-
cek. 1930’lardan 1960’lara kadar İstanbul Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi de olan Avusturyalı ünlü Türkolog Prof. 
Andreas Tietze’nin ilk iki cildi yayımlanan fakat devamı 
gelmeyen Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Luga-
ti’nin telif haklarını mirasçılarından, ailesinden, Avus-
turya Bilimler Akademisi’nden aldık ve şimdi Lugat’in 7. 
sayısını basıyoruz. Toplamda 10 cilt olarak yayımlamayı 
planlıyoruz. Özellikle Türkoloji açısından eğer sahip çı-
kılmazsa kaybolacak olan bir değeri koruduğumuzu Türk 
diline ve kültürüne hizmet ettiğimizi ve önemli bir çalış-
ma olduğunu düşünüyorum. Enerji, Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu gibi yeni gruplar oluşturduk. Akademi 
ve Üniversite Konferanslarımız devam etti. Başkanlık sis-
temine geçişimiz dolayısıyla hızlı bir değişim yaşıyoruz; 
Temmuz ayından bu yana yasal değişikliğimizle ilgili ça-
lışmalarımız devam ediyor. Görüşmelerimizin önümüz-
deki günlerde sonuç vereceğini; mevzuatımızla ilgili bazı 
değişikliklerin gerçekleşeceğini ifade etmek isterim. Üye 
seçimi, ödül değerlendirmelerinde ve benzeri konularda 
tamamen liyakate dayalı olarak hareket ettik. Ayrıca; dört 
yıl Başkan Yardımcılığı yapan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ile gayet uyumlu bir çalışma 
dönemi geçirdik, teşekkür ediyorum kendisine. Çalışma-
larımıza doğrudan ya da dolaylı emek veren tüm akademi 
üyelerimize de kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

Devir Teslim Töreni, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın ko-
nuşmasının ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak
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ALLEA 2019 GENEL KURULU
TÜBA’yı temsilen Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de katılımıyla 8-10 

Mayıs 2019’da İsviçre'nin Bern şehrinde 20. ALLEA Genel Kurulu gerçekleştirildi. 

All European Academies (ALLEA), TÜBA’yı temsilen 
Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de 
katılımıyla 8-10 Mayıs 2019’da İsviçre’nin Bern şehrinde 
kuruluşunun 25. yıldönümünü kutladı ve 20. ALLEA Ge-
nel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 

Etkinlikler, İsviçre Sanat ve Bilim Akademisi tarafından 
ev sahipliğinde ve ortaklığında düzenlendi. Önceki yıl-
larda olduğu gibi bu yılki genel kurulda da ALLEA’nın 
strateji, yönetişim ve politika konularını görüşmek üzere 
50’den fazla üye akademinin temsilcileri bir araya geldi.

ALLEA 25. yıldönümü kutlamaları ise 8 Mayıs 2019 ta-
rihinde Bern Üniversitesi’nde düzenlenen genel kurulun 
açılışında gerçekleşti. Bern Üniversitesi Rektörü Christi-
an Leumann hoşgeldin konuşmalarını yaparken ve İsviçre 
Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin ise açılış konuşması 
yaptı. ALLEA ve İsviçre Sanat ve Bilimler Akademisi Baş-
kanı Antonio Loprieno, akademilerin Avrupa toplumla-
rındaki rolü üzerine özel bir seminer verdi. Son olarak, 
Avrupa akademilerinin 25 yıllık iş birliğinin altını çizen 
ve geleceğe dair yapılacak araştırmaları gösteren yıldönü-
mü konuşmasını ise Avrupa Araştırma ve İnovasyon Ge-
nel Müdürü Jean-Eric Paquet yaptı.

Madame de Staël Ödülü Prof. Dr. Mariana 
Mazzucato’nun…
ALLEA açılış konuşmalarını 2019 Avrupa Akademileri 
Madame de Staël Kültürel Değerler Ödülü töreni izledi. 
Bu yılın ödülünü, University College London’da (UCL) 

Yenilik ve Kamu Değeri Ekonomisi Öğretim Üyesi ve UCL 
İnovasyon ve Kamu Amaçlı Enstitüsü (IIPP) Kurucusu ve 
Direktörü olan ekonomist Prof. Dr. Mariana Mazzucato 
aldı. Ödül takdim konuşması Avrupa Araştırma Konse-
yi Başkanı Jean-Pierre Bourguignon tarafından yapıldı. 
Ödülü kabul ettikten sonra, Prof. Dr. Mariana Mazzucato 
“Pazar Regülasyonundan Ortak Pazar Oluşturulmasına: 
Misyon Odaklı Bir Yaklaşım” başlıklı bir seminer verdi.

2019 ALLEA Bilimsel Sempozyumu: Günümüz 
Avrupasında Bilim ve Toplum
“Günümüz Avrupasında Bilim ve Toplum” teması altında, 
9 Mayıs’ta düzenlenen ALLEA Bilimsel Sempozyumu’n-
da önde gelen akademisyenler, politika yapıcıları ve sivil 
toplum temsilcileri, Avrupa biliminin geleceği ve akade-
milerin toplumun yararına bilgi üretimi ve yayılımı konu-
sunda bir araya geldi. Sempozyum dört oturumda yapıldı.

1.Oturum’da, modern yaşamın birçok yönünün dijitalleş-
mesi gibi bilimsel değişikliklerin bilim ve toplum arasın-
daki etkileşimi ve bu etkileşimde yarattıkları zorlukları 
nasıl etkilediğini inceleyen bilim, toplum ve politika ara-
sındaki karşılıklı etkileşimi tartışıldı. 2. Oturumu Global 
Young Academy’den üç uzman yönetti. Bu oturumda ise 
“Yeniden Aydınlanma? Küresel Dünyada Gerçek, Akıl ve 
Bilim” teması altında genç bilim insanlarının bakış açısı 
konuşuldu. Global Young Academy panelistleri, günü-
müz toplumundaki aydınlanmanın değerlerini hem gün-
cel dijital dönüşüm açısından hem de gerçek-ötesi olarak 
adlandırılan dünya bağlamında tartıştılar. 3. Oturum ise 
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“Aya Gidişi Unutma 1969: Büyük Bilimsel Olaylar ve Top-
lumdaki Rolleri” başlıklı aya gidişin 50. yıldönümü onu-
runa yapılan interaktif bir oturumdan oluştu. Oturumda, 
bilim ve insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri 
olan aya gidişi, 50 yıl sonra insanların nasıl hatırladıkları 
ve bu tür bilimsel atılımların toplumdaki rolü tartışıldı. 
Son olarak, 4. Oturum’da bilim, toplum ve politika yapıcı-
lar arasındaki yakın etkileşimi ve karşılıklı etkiyi araştıran 
bir panel tartışması yapıldı.

Bern'de Bilimsel Tur
Bilimsel sempozyumu Albert Einstein’in görelilik teorisi 
için ilham aldığı eski evini de içeren Bern şehrinin bilim-
sel simgelerinin gezildiği bir tur izledi.

Basel’in Bilimsel ve Kültürel Tesisleri
10 Mayıs’ta Basel’deki kültürel ve bilimsel gezi ise Mar-
co Serra, David Chipperfield ve Frank Gehry’nin mima-
ri başyapıtlarından oluşan Novartis kampüsünün eşsiz 
mimarisini ziyaret ile başladı. Geziye Novartis kampüsü 
laboratuvarları, Basel’in tarihi merkezinde bir yürüyüş 
ve İsviçre Tropikal ve Halk Sağlığı Enstitüsü’ne ziyaret ile 
devam edildi.

HALEF-SELEF TÜBA BAŞKANLARI 
PROF. ŞEKER ve PROF. ACAR SANAYI ve TEKNOLOJI 

BAKANI MUSTAFA VARANK'I ZIYARET ETTI

TÜBA Merkezinde 22 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşti-
rilen Akademi Başkanlığı Devir Teslim Töreni'nin ardın-
dan halef-selef TÜBA Başkanları Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Bakan Varank, yeni görevinden dolayı TÜBA Başkanı 
Prof. Şeker’i tebrik ederken, önceki Başkan Prof. Acar’a 
2012’den bu güne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için 
teşekkürlerini ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Şeker ve Prof. Acar, Bakan Varank’la 
görüşmelerinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez'i de 
ziyaret etti.
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TÜBA- I. GIDA ve SAĞLIKLI BESLENME 
SEMPOZYUMU

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “I. Gıda ve Sağlıklı 
Beslenme Sempozyumu” 26-27 Nisan 2019 tarihinde Dicle Üniversitesi 

ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından dü-
zenlenen “TÜBA-I. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyu-
mu” 26-27 Nisan tarihlerinde Dicle Üniversitesi (DÜ) ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

DÜ Kalp Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen; 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA ve 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dicle Üniver-

sitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Prof. 
Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Aydın Ketani, farklı alan ve üniversitelerden bilim in-
sanları, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı Sem-
pozyum’da “Medyanın Rolü, Beslenme İlkeleri, Kanatlı 
Eti, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri” alt başlıkları tartışıldı.

Programın açılışında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar Türkiye’nin özerk bilimler akademisi olarak 
TÜBA’nın tüm bilim alanlarını kapsadığını ve gerçekleştiri-
len tüm çalışmaların üye ve üye olmayan bilim insanlarının 
gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
“Sempozyum’un sonuçları rapor haline getirilecek 
ve bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak.”
Sempozyum'a katkı sağlayan tüm bilim insanlarına te-
şekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Acar “Gıda 
ve beslenme, insan hayatının çok önemli bir konusu ola-
rak varlığını sürdürüyor, her birimiz uygun ya da değil 
bir beslenme alışkanlığına sahibiz. Hepimiz biliyoruz ki 
yeryüzünde bir dengesizlik söz konusu; dünyanın bir ta-
rafında beslenme yetersizliğinden, açlıktan insanlar ölü-
yor diğer tarafında beslenme yetersizliği değil de sağlıksız 
beslenmenin ortaya çıkardığı sorunlar yaşanıyor. Son yıl-
larda obezite giderek çok daha fazla insanın sorunu hali-
ne geldi. Özellikle hazır, işlenmiş gıdaların ve içerisindeki 
katkı maddelerinin etkileri gündemden düşmüyor. Makul 
gerekçelere dayanıyor gibi görünen hayvanlar ve gıdalar 
üzerindeki müdahalelerin ön görülemeyen ne gibi etki-
leri olduğu meselesi de bilim dünyasının tartışması süren 
konuları arasında.” dedi.

Medyanın gıda ve beslenme konusunda çok önemli bir 
noktada durduğunun altını çizen Prof. Acar, piyasa eko-
nomisi diye ifade edilen kapitalizmin dinamik ve bile-
şenlerinden bir tanesinin de pazarlama ve reklamcılık ol-
duğunu ve etik açıdan mutlaka ele alınması, tartışılması 
gerektiğini söyledi. Prof. Acar “Yazılı ve sözlü medyanın ve 
diğer iletişim mecralarının bilimsel gelişmeler konusuna 
ilgisi ya da bu konuda aldığı rolün yeterli olup olmadığı 
meselesi üzerinde titizlikle düşünmemiz gerekiyor. Dör-
düncü kuvvet olarak ifade edilen medyanın bilimsel çalış-
malar, ortaya çıkan gerçekler hakkında doğru bir biçimde 
halkı bilgilendirmesi konusunda önemli bir rolü olduğu-
na kuşku yoktur. Yani her alana gıda ve beslenme başlığı 
konusunda önemli sorumluklar düşüyor. Bu doğrultuda 
Akademi tarafından, Sempozyum’un sonuçları rapor hali-
ne getirilecek ve bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Yazılı ve sözlü medyanın ve diğer 
iletişim mecralarının bilimsel 

gelişmeler konusuna ilgisi ya da 
bu konuda aldığı rolün yeterli olup 

olmadığı meselesi üzerinde titizlikle 
düşünmemiz gerekiyor.

““
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TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin “Ülkemizin 
Metabolizma Hastalıkları Enstitüsü ve Beslenme 
Enstitüsü’ne ihtiyacı var.”
TÜBA’nın güncel konularla ilgili olarak toplumda bir 
farkındalık oluşturmak amacıyla belli aralıklarla çalış-
tay, sempozyum ve kongreler düzenlediğini dile getiren 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Şahin, bu çalışmalar sonucunda 
hazırlanan detaylı raporların TÜBA’nın paydaşları ve di-
ğer ilgili kurumlarla paylaşıldığını da söyledi.

Genel olarak olayların duyurulması, olaylarla ilgili yorum, 
eleştiri, inceleme yapılması diğer bir deyişle toplumun bil-
gilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gibi konularda basının 
kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Prof. Şahin 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de toplumumuzun beslenme ve beslenme 
ilkeleri ile ilgili son gelişmelerden doğru ve hızlı bir şe-
kilde haberdar edilmesi büyük önem arz ediyor. Bu bağ-
lamda, konunun uzmanı olan bilim insanlarının üzer-
lerindeki sorumluluğu hissederek bilimsel veriler 
ışığında medya aracılığı ile toplumu bilgilendirme-
si gerekiyor. Gelişen dünyada farklı ülkelerde gıda 
konusunda farklı tartışmalar sürüyor. Geri kalmış, ge-
lişmemiş ülkeler yetersiz beslenme ve açlığı konuşurken, 
yaşam standardı yüksek, gelişmiş ülkeler sağlıklı gıda, or-

ganik gıda, güvenilir gıda konularını tartışıyor ve bu ko-
nularda tüm dünyada pek çok çalışma yapılıyor. Bununla 
birlikte obezite, diyabet gibi pek çok kronik hastalığın da 
temel nedeni beslenmeye bağlı metabolizma bozuklukla-
rından kaynaklanıyor. Bu hastalıkların tedavisi için ilgili 
bakanlıklarca önemli bir bütçe harcanıyor. Günümüzde 
bu hastalıkların görülme sıklığı da hızlıca artıyor. Ancak, 
bu denli önemli bir alanda ülkemiz adresli yürütülen kali-
teli proje ve yapılan yayın sayısı çok düşük. Bu bağlamda, 
ülkemizde çok ihtiyaç duyulan bir Metabolizma Hasta-
lıkları Enstitüsü’nün kurulması yararlı olacaktır. Ayrıca 
ülkemizde ihtiyaç olduğunu düşündüğüm bir Beslenme 
Enstitüsü’nün de kurulmasının da yararlı olacağına inanı-
yorum.”

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin

Geri kalmış, gelişmemiş ülkeler yetersiz 
beslenme ve açlığı konuşurken, yaşam 

standardı yüksek, gelişmiş ülkeler 
sağlıklı gıda, organik gıda, güvenilir gıda 

konularını tartışıyor ve bu konularda 
tüm dünyada pek çok çalışma yapılıyor.

““



DÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu ise “Bağırsak-
ların beyin sağlığıyla çok yakından ilişkisi var, artık ikin-
ci beyin olarak adlandırılıyor. Beyinden aldığından çok 
daha fazla sinyali beyine gönderiyor. Mutluluk hormonu 
serotoninin bağırsaktaki bakteriler tarafından üretildiği 
tespit edildi. Mutluluğumuzun devamı için yeme alış-
kanlıklarımızın kontrolü, bol su tüketmemiz ve düzenli 
egzersiz yapmamız gerekiyor. İkinci beynimiz ne kadar 
huzurlu ise biz de o kadar huzurlu oluruz.” dedi.

Sempozyumda dört oturum düzenlendi.
Sempozyum’un ilk oturumunun ilk paneli “Gıda ve Bes-
lenme İletişiminde Medyanın Rolü”ne Akademi Asli 
Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Ankara Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Deniz Sezgin başkanlık etti. 
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Dr. Vural Gökmen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Genel Sekreteri Sibel Güneş, TRT İstanbul Bölge Müdür-
lüğü Haber Merkezi’nden Sağlık Muhabiri Fatma Demir 
Turgut ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi 
Prof. Dr. İlhan Yerlikaya ise medyanın gıda ve beslenme 
üzerindeki etkisini masaya yatırdı.

Akademi Asli Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Solak ve Prof. Dr. 
Mehmet Emin Yılmaz’ın başkanlığını yürüttüğü ikinci 
oturumda; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Di-
yetetik Bölümü’nden Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan “Ül-
kemizde Aşırı ve Yetersiz Beslenmeye (Gizli Açlık) Bağlı 
Sorunlar”, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üye-
leri Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel “Güvenilir Gıda 
ve Sağlıklı Beslenmede Bilimsel Kanıtların Değerlendi-

Dicle Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu



rilmesi” ve Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ise “Sağlıklı 
Beslenme Rehberi” üzerine konuştu.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeleri Prof. 
Dr. İrfan Erol ve Prof. Dr. Ali Aydın tarafından yürütü-
len üçüncü oturumda; Prof. Dr. Kazım Şahin “Kanatlı Eti: 
Tartışmalı Konular ve Bilimsel Gerçekler”, DÜ Zootekni 
Bölümü’nden Prof. Dr. Muzaffer Denli ise “Yumurta ve 
Sağlık” hakkında sunum yaptı.

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Öztürk’ün “İçme Sütü Üretimi ve Tü-
ketimi ile İlgili Güncel Konular” ve Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Seval 
Andiç’in “Fermente Süt Ürünleri” sunumlarından oluşan 
Sempozyum’un son oturumuna TÜBA-Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Fatih Gültekin ile Prof. 
Dr. Hasan Yetim başkanlık etti. Katılımcılar her oturu-
mun sonunda panelistlere sorularını yöneltti.

TÜBA Başkanı Prof. Acar'dan Diyarbakır Valisi 
Güzeloğlu'na Ziyaret
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve TÜBA 
Şeref Üyesi ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Emin Yılmaz Sempozyum öncesinde Diyarbakır 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti. Prof. Acar, 
Güzeloğlu’na Akademi yayınlarından armağan etti.

Sempozyum, oturumların ardından Genel Değerlendir-
me Toplantısı ve 27 Nisan günü gerçekleşen sosyal prog-
ramın ardından sona erdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve DÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Diyarbakır 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜBA ULUSLARARASI AKADEMI ÖDÜLLERI 
2019 YILI ADAY GÖSTERME SÜRECI SONA ERDI

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği 
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne 2019 yılı için başlayan aday gösterme 

süreci 7 Mayıs 2019’da sona erdi.

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kap-
samında ihdas ettiği Uluslararası TÜBA Akademi Ödül-
leri’ne 2019 yılı için başlayan aday gösterme süreci 7 Ma-
yıs 2019’da sona erdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TÜBA’nın bi-
limsel başarıları ödüllendirme ve Türkiye’nin uluslararası 
bilimsel ilişkilerini geliştirme görevi kapsamında 2015 
yılında başlattığımız ödül programı, ülkemizde ve dün-
ya akademiler camiasında oldukça ilgi gördü. Akademi 
Ödülleri’miz, TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dün-
ya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve 
TÜBA’ca davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gös-
terilen bilim insanları arasından seçilenlere veriliyor. Her 
yıl üç alanda birer ödül veriyoruz. Ödüller, diğer TÜBA 
Ödülleri’yle birlikte Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
düzenlenen törenle sahiplerine tevdi ediliyor. Ödüllere, 
bu yıl ulusal ve uluslararası akademi ve üniversite camia-
sından daha fazla ilgi bekliyor, ilgi ve destekleri için ulusal 
ve uluslararası bilim dünyasına ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza teşekkür ediyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde düzenlenen törenle, TÜBA-GEBİP ve TESEP 
ödülleriyle birlikte, sahiplerine tevcih edilen “TÜBA Aka-
demi Ödülleri” bütün bilim insanlarına açık ve her yıl Fen 
ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve 
Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç kategoride aday 
gösterilenlere her kategoride bir ödül olarak veriliyor. 
TÜBA 2018 Akademi Ödülleri'ni, Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler kategorisinde Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi 

Bold Luvsandorj ve Bükreş Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Viorel Panaite; Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde 
Minnesota Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uç-
kun; Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde Singapur 
NanoBio Laboratuvarı'ndan Jackie Y. Ying kazandı.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkı-
ları, üç ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komite-
lerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değer-
lendirilecek ve ardından Komitelerin önerileri Akademi 
Konseyi’ne sunulacak ve ödül sahipleri Akademi Konseyi 
tarafından belirlenecek. Akademi Ödülü Madalyası, Aka-
demi Ödülü Beratı ve takribi 30.000 USD tutarındaki pa-
rasal mükâfattan oluşan ödüller, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenle-
necek olan törenle sahiplerine tevcih edilecek.

İlgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bi-
lim insanlarına tevcih edilen ödüllerden bir tanesi, her yıl 
üç alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye’de 
veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına veriliyor. 
2019 yılında, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’nin 
Türkiye bağlantılı ödülü “Sağlık ve Yaşam Bilimleri” kate-
gorilerinde verilecek.

TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜ-
BA’nın ilişkili olduğu bilim akademileri ve uluslararası 
akademiler arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim 
kuruluşları ve bilim insanları tarafından aday gösterilebi-
len Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üye-
leri ve çalışanları ile değerlendirme süreçlerinde yer alan 
bilim insanları aday gösterilemiyor.
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TÜBA’DAN TÜRK DÜNYASINA “3. ULUSLARARASI 
HUKUK, DIPLOMASI ve IŞ BIRLIĞI” YAZ OKULU

TÜBA tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği “Uluslararası 
Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, TİKA desteğiyle 22-26 Temmuz 2019 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TÜBA tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ulusal Bilim 
Akademileri Birliği (TDUBAB) “Uluslararası Hukuk, Dip-
lomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, TİKA desteğiyle 22-26 Tem-
muz günlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yaz Okulu’na 
katılım için yapılan çağrı 30 Nisan günü sona erdi. 

2015 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türki-
ye, Uluslararası Türk Akademisi, Başkurdistan ve Tata-
ristan Bilimler Akademileri tarafından Astana’da kuru-
lan TDUBAB’ın 2016-2017 dönem başkanlığını yürüten 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konu hakkın-
da şu şekilde konuştu: “TDUBAB'ın aktif bir üyesi olan 
TÜBA tarafından TDUBAB adına 2017 yılında başlatılan 
ve geleneksel hale getirilen "International Law, Diploma-
cy and Cooperation" başlıklı yaz "Yaz Okulu"nun bu yıl 
22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul'da üçün-
cüsünü gerçekleştireceğiz. Türk ve akraba topluluklarının 
yaşadığı kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bu alanda ça-
lışan bilim insanları ile profesyonellerin gelişimi yanın-
da aralarındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sosyal bilimler alanların-

dan birinde yetkin 
olmak, konuyla il-
gili alanlarda çalış-
mak ve İngilizceye 
hâkim olmak gibi 
koşulları yerine 
getiren ilgililerin 
başvuruları için 
verdiğimiz süre 30 
Nisan günü sona 
erdi; yapılan de-
ğerlendirmeler so-
nucunda Azerbay-
can’dan 5, Bosna 
Hersek, Moğolis-
tan, Makedonya, 
Kırgızistan ve Ka-
zakistan’dan 3, Öz-
bekistan ve Türki-
ye’den 2, Pakistan, 
Karadağ ve Ür-
dün’den 1 kişinin 
20'si tam, 5'i yarım 
burslu toplam 25 
genç bilim insanı-
nın Yaz Okulu’na 
katılım gösterece-
ğini söyleyebili-
rim.” dedi.

TÜBA’nın İstanbul Süleymaniye’de bulunan ve 16. yüzyıl-
da Mimar Sinan tarafından inşa edilen “Rabi Medrese” 
olarak adlandırılan biriminde gerçekleştirilecek Yaz Oku-
lu’nda; diplomasi ve Türk dış politikası, uluslararası hukuk 
düzeninin temelleri, teknoloji, kalkınma ve çevre alanla-
rında iş birliği, bilim diplomasisi ve uluslararası bilimsel 
iş birliği, anlaşmazlıkların dostane çözümü, uluslararası 
kuruluşlar ve iş birliği gibi başlıkların yanı sıra bölgesel 
sorunlar ele alınacak. Hem kamu hem de özel sektördeki 
genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve özellikle sosyal 
bilimler alanında birikime sahip genç akademisyenler 
için tasarlanan program; kurslar ve İstanbul'daki çeşit-
li kuruluşlara ziyaretleri içeriyor. Katılımcıların seyahat 
ve konaklama masraflarının TÜBA ve TİKA tarafından 
karşılanacağı program, uluslararası alanda tanınmış aka-
demisyenlerden oluşan bir grup tarafından gerçekleşti-
rilecek ve kapanış töreninde katılımcılara özel sertifika 
verilecek.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Yaz Okulu ile, Türk ve akraba 
topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu 

ve yakın ülkelerin bu alanda çalışan 
bilim insanları ile profesyonellerin 

gelişimi yanında aralarındaki ilişkilerin 
ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı 

sağlamayı amaçlıyoruz.

““
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TÜBA DESTEĞIYLE “3. KÖK HÜCRE ve 
HÜCRESEL TEDAVILER KONGRESI”
TÜBA tarafından desteklenen, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından 

organize edilen bilim insanlarının katıldığı 3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 
12-14 Nisan 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA tarafından desteklenen, TÜBA Kök Hücre Çalış-
ma Grubu üyelerinin de aktif rol aldığı, Kök Hücre ve 
Hücresel Tedaviler Derneği tarafından organize edilen 
farklı klinik ve preklinik alanlardan bilim insanlarının 
katıldığı 3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi, 
12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversite-
si Spor Bilimleri Fakültesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyelerinden Prof. Dr. 
Tunç Akkoç ve Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın yürüttüğü 
Kongre; kök hücrelerin rejeneratif ve reparatif tıp alanın-
daki önemini laboratuvar ve klinik çalışmaların çok daha 
belirgin hale getirmesi ve gelişmeler karşısında zamanı 
doğru kullanmanın öneminin giderek artması nedeniyle 
alanında uzman pek çok ismi bir araya getirdi ve tartışıl-
ması gereken pek çok konu başlığı masaya yatırıldı.

TÜBA Kanser Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bülent Zül-
fikar, TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. 

Dr. Fikrettin Şahin, TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu 
Üyeleri; Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, 
Prof. Dr. Erdal Karaöz, Prof. Dr. Alp Can ve Dr. Öğr. Üye-
si Zeynep Burçin Gönen Kongre’de panelist, konuşmacı, 
oturum başkanlığı şeklinde birbirinden farklı görevler 
yerine getirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cer-
rahi, Hematolojik Hastalıklar,  Santral ve Periferik Sinir 
Sistemi Hastalıkları, Göz Hastalıkları,  Kalp ve Damar 
Hastalıkları,  Diş Hekimliği, Otoimmün Hastalıklar ve 
Organ Transplantasyonu, Kök Hücre ve Hücresel Teda-
vi Uygulamaları, Doku Mühendisliği-3B Biyoprinting 
Klinik Uygulamaları, CRISPR / GEN Tedavileri Tekno-
lojileri, Dentritik Kök Hücre Aşısı, CAR-T cell, GMP La-
boratuvar Standartları ve IPS Kongre’nin ana konularını 
oluşturdu.

Uluslararası katılımlı Kongre’nin ilk günü; Üç ayrı sa-
londa Temel Kök Hücre Kursu, Hücresel İmmünoterapi 
Okulu ve Kök Hücrede Standartlar Okulu başlıkları altın-
da Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Prof. Dr. Tunç Akkoç, Dr. 
Derya Dilek Kancağı ve Dilek Sunar tarafından eğitim ve-
rildi. Açılış konuşmalarının ardından ise ilk önce “Hücre-
sel Tedaviler” ve ardından “Az bilinen Hücresel Tedaviler” 
adlı iki ayrı panel gerçekleştirildi.

13 Nisan günü ise Yerleşke’nin farklı salonlarında sekiz 
ayrı panel, “Future of Regenerative Medicine: 3D BioP-
rinting” ve “Hücre Tedavisi Üretimindeki Karmaşık Sü-
reçleri Yönetmek” adlı iki sempozyum ile toplam beş ayrı 
salonda sözlü ve tematik sunumlar yapıldı.

Kongre’nin son günü düzenlenen altı panel ile “Car-T 
Cell Üretimi” başlıklı sempozyumun ardından tartışmalı 
oturum yapıldı. Kongre, Gazi Nasuh Tuğlu Özel Öğren-
ci Ödülü ve Ord. Prof. Süreyya Tahsin Aygün Araştırma 
Ödül Töreni ve En İyi Bildiri Sunumu ile sona erdi.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Tunç Akkoç, Prof. Dr. Ercüment Ovalı
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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nce düzenlenen 27. Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi, 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında TÜBA Başkanı Prof. Dr. 

Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

27. ULUSAL YÖNETIM ve 
ORGANIZASYON KONGRESI

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 18-20 
Nisan 2019 tarihleri arasında TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon, 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış Ana Bi-
lim Dallarının ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İstanbul Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, Kongre 
Dönem Başkanı Prof. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir, İÜ İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir tarafından açılış 
konuşmalarıyla başlayan kongrede ilk olarak “Gelecekte Yö-
netim ve Yöneticiler” başlıklı panel düzenlendi. 

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğini üstlendiği 
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi; stratejik yö-
netim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, ör-
güt kuramı ve işletmecilik tarihi alanlarında çok sayıda 
çalışma üzerinde tartışma fırsatı sundu. Akademisyenler 
arasında mesleki bilgi ve birikimini paylaşma olanağı 
sunmanın yanı sıra akademisyenlere birbirlerini tanıma, 
farklı üniversitelerden akademisyenlerle ortak eserler 
üretme olanağı da yarattı. 

“Endüstri 4.0 ve Yönetim Pratikleri İlişkisinin Literatür 
Kapsamında Değerlendirilmesi”den “Melek Yatırımcıla-

rın Yeni Girişimleri Değerlemede Kullandıkları Ölçütle-
rin Belirlenmesi ve Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Model 
Önerisi”ne “Organizasyon Üyelerinin Psikolojik Güçlen-
dirme ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Çatışma Yönetimi 
Stratejileri Üzerindeki Etkileri”nden “Atatürk’ün Yönetim 
Organizasyon Alanına Bir Katkısı: Sevgi - Saygı, İtimat – 
İtaat, Disiplin, Huzurun Başarı Üzerindeki Etkisi”ne kadar 
altı oturum içinde onlarca konu başlığı masaya yatırıldı. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜBA DOĞA BILIMLERI TERIMLERI SÖZLÜĞÜ 
ERIŞIME AÇILDI

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında; “TÜBA Doğa 
Bilimleri Terimleri Sözlüğü”nün “matematik, fizik ve astronomi” alanlarındaki 

çalışmaları tamamlandı.

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamın-
da; Akademi üyeleri ile Türkiye’nin pek çok üniversite-
sinden 100 civarında bilim insanının gönüllü katkılarıyla 
hazırlanan “TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü”nün 
“matematik, fizik ve astronomi” alanlarındaki çalışmaları 
tamamlandı.

Yaklaşık  15.000  terimi içermesi öngörülen Doğa Bilim-
leri Terimleri Sözlüğü’nün matematik, fizik ve astronomi 
alanlarına ait yaklaşık  4750  terim,  www.tubaterim.gov.
tr adresi üzerinden erişime açıldı.

TÜBA, bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğre-
timde Türkçenin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştir-
mek amacıyla, 2002 yılında Sosyal Bilimler, Mühendislik, 
Doğa Bilimleri ve Sağlık Bilimleri terimleri sözlüklerini 
içeren Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi’ni başlattı 
ve 17 yıldır projeyi geliştirerek sürdürüyor.

“TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlük Projesinin 
ana amacı, ana dilimiz Türkçe’nin bilim ve eğitim 
dili olarak kullanımını geliştirmek.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yaptığı açık-
lamada TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlük Projesinin 
ana amacının ana dilimiz Türkçe’nin bilim ve eğitim dili 
olarak kullanımını geliştirmek olduğunu belirterek; bu 
çerçevede bilimsel terimler konusunda ortak paydalar 

oluşturarak terim kargaşasına son verme, yabancı dille-
rin istilasını durdurma, Türk dilinde düzgün bir bilim 
üslubunun gelişmesi için bir zemin hazırlama gibi alt 
hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedefle-
diklerini ifade etti. Prof. Acar, sözlerine şöyle devam etti: 
“2011’de yayımlanan Sosyal Bilimler Sözlüğü’nden sonra 
Mühendislik Terimleri Sözlüğü de yürütülen son işlemler 
tamamlandığında yayımlanacak. Şimdi ise, TÜBA Aslî 
Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli yürütücülüğünde sürdürülen 
ve Matematik, Fizik ve Astronomi terimlerinin son aşa-
mada Prof. Dr. Bülent Sankur ve ilgili alan uzmanlarının 
katkılarıyla geliştirilen Doğa Bilimleri Terimleri Sözlü-
ğü’nün tamamlanan kısımlarını ağ sayfamız üzerinden 
erişime açıyoruz. Bu sözlükle, Matematik, Fizik, Astrono-
mi, Zooloji, Botanik ve Biyoloji gibi temel bilim alanları-
na ait Türkçe terimlerin toparlanması, üretilmesi ve bilim 
camiasına bir başvuru kaynağı olarak sunulmasını amaç-
lıyoruz.  İlgili alanlara ait Türkçe terimler seçilirken bir 
yandan en geniş ölçekte kabul gören, kavramı saydam bir 
şekilde yansıtan sözcükler arandı, bir yandan da yaşayan 
Türkçe ile arılaşmaya özen gösterildi. Terimlerin tanım-
ları kavramlar arasındaki farkları belirten ayrıntılara yer 
veren, kapsayıcı, didaktik özelliğe sahip olacak şekilde ha-
zırlandı. Ayrıca terimlerin Türkçe, Almanca, İngilizce ve 
Fransızca eşanlamlıları verildi.” dedi. Sözlük kapsamında 
diğer alanlara ait terimlerin de yakın gelecekte kamuoyu-
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na sunulacağını belirten Acar, kullanıcılardan alınacak 
geribildirimler ile geliştirilecek Sözlüğü basılı olarak da 
bilim dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini söyledi ve 
Sözlük projesine katkıda bulunan tüm bilim insanlarına 
ve uzmanlara teşekkürlerini ifade etti.

“Türkçenin eğitim ve bilim dili olarak kullanımı ve 
geliştirilmesi, bilimsel ve topyekün gelişmemiz 
için büyük önem taşıyor.”
Başkan Acar, sözlerini söyle tamamladı: “Türkçenin eği-
tim ve bilim dili olarak kullanımı ve geliştirilmesi, bi-
limsel ve topyekûn gelişimimiz için büyük önem taşıyor. 
Türkiye’de gerek üniversite ile iş hayatı arasında, gerek-
se farklı üniversiteler arasında farklı terim kullanımı ve 
ekollerinin bulunuyor olması, aşılması gereken bir zorluk 
oluşturuyor. Yabancı dillerin, özellikle İngilizcenin ege-
menliği insanların, bilim insanlarının düşünme süreç-
lerini de çok etkiliyor. Nitekim, Türkçenin söz varlığını, 
mantığını, hatta bazı yerleşik terimlerini göz ardı edip 
İngilizce terimi birebir kullanma veya çevirme eğiliminin 
yaygın olduğu gözleniyor. Bu koşullarda, başka dillerden 
de esinlenerek, daha önceki kuşaklarca benimsenmiş ve 
yerleştirilmiş terimleri de dikkate alarak Türkçe terim 
varlığımızı geliştirmenin önemli bir görev olduğuna ina-
nıyoruz. Ulusal bilim ve kültür potansiyelimiz açısından 
büyük önem taşıyan bu konuda, “gönüllü çalışmaları” ile 

katkıda bulunan tüm bilim insanlarımıza ve çalışanları-
mıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi’nin çalış-
maları; Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, Mühendislik 

Terimleri Sözlüğü, Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü ve 
Tıp Terimleri Sözlüğü olmak üzere dört ana alanda yü-
rütülüyor.

2002 yılında başlanan TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri 
Sözlüğü çalışmaları o günden bu güne; Biyoloji, Botanik, 
Fizik, Kimya, Matematik ve Zooloji alt alanlarında yürü-
tülüyor.

TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü çalışmalarına 
2004 yılında başlandı ve 2011 yılı başında ilk olarak in-
ternet üzerinden kamuoyunun kullanımına açıldı. Alınan 
geri bildirimlerle güncellenen ve 2011 yılı sonunda baskı-
sı yapılan sözlüğün halen satışı devam ediyor.

Çalışmalarına 2006 yılında başlanan TÜBA Mühendislik 
Terimleri Sözlüğü, 2015 yılında dönemin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı törenle internet 
üzerinden kullanıma açıldı. Sözlüğün 2019 yılı içerinde 
yayımlanması planlanıyor.

Söz konusu sözlüklerin yanı sıra TÜBA Tıp Terimleri 
Sözlüğü’nün de hazırlanarak kamuoyuna sunulması he-
defleniyor.

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Başka dillerden de esinlenerek, daha 
önceki kuşaklarca benimsenmiş ve 

yerleştirilmiş terimleri de dikkate alarak 
Türkçe terim varlığımızı geliştirmenin 
önemli bir görev olduğuna inanıyoruz. 

““

www.tubaterim.gov.tr

TAŞKÖPRÜ BELEDIYE BAŞKANI ABDULLAH ÇATAL’DAN 
TÜBA’YA ZIYARET

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 15 Mayıs 
2019 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar’ı ziyaret etti.

Akademi Genel Koordinatörü Mete Kurt’un da hazır 
bulunduğu ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulu-
nuldu ve Başkan Acar, Başkan Çatal’a Belediye Başkanlığı 
görevinde başarılar diledi.
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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IAP GENEL KURULU
Dünya Akademiler Birliği (IAP) Genel Kurulu ve "Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: 

Bilim Akademilerinin Rolü" Kongresi 8-11 Nisan 2019 tarihlerinde; Akademi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar ve Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de katılımıyla 

Güney Kore’de gerçekleştirildi.

IAP Genel Kurulu 8-11 Nisan 2019 tarihlerinde; Akade-
mi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Akademi Asli 
Üyesi ve AASSA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev’in de katılımıyla Güney Kore’de gerçek-
leştirildi.

Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi’nin (KAST) ev sahip-
liğinde düzenlenen Genel Kurulu “Bilim ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri: Bilim Akademilerinin Rolü” başlıklı 
kongre takip etti.  Genel Kurul’a ve Kongre’ye TÜBA’yı 
temsilen Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
ve AASSA Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev katıldı.

IAP'ye Yeni Üyeler
IAP’ın üç yılda bir düzenlenen genel kurulunda yeni 
yönetim kurulu üyeleri ve üye yeni akademiler seçildi. 
Cherry Murray (ABD) ve Peggy Hamburg (ABD), sı-
rasıyla Volker ter Meulen (Almanya) ve Detlev Ganten 
(Almanya) yerine Bilim için IAP ve Sağlık için IAP eş 
başkanları olarak seçilerek diğer IAP eş başkanları olan 
Richard Catlow (İngiltere), Daya Reddy (Güney Afrika), 
Depei Liu (Çin) ve Krishan Lal (Hindistan) ile birlikte 
yönetimde yerlerini aldılar. Genel Kurul’ da ayrıca IAP’a 
yeni üye akademiler de seçildi. Küresel Genç Akademi 
(The Global Young Academy), Arjantin Ulusal Bilimler 
Akademisi (Academia National de Ciencas, Cordoba, 
Argentina), Avrupa Bilimler ve Sanat Akademisi (The 
European Academy of Sciences and Arts), Peru Bilimler 
Akademisi (the Peruvian Academy of Sciences), Peru Tıp 
Akademisi (the Peruvian Academy of Medicine) ve Gü-
ney Kore Ulusal Tıp Akademisi (the National Academy 
of Medicine of Korea), IAP’nin yeni üyeleri olarak kabul 
edildi.

“Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Bilim Aka-
demilerinin Rolü” başlıklı kongrede ise BM’nin sürdürü-
lebilir kalkınma hedeflerinin küresel, bölgesel ve ulusal 
düzeylerde nasıl uygulandığı ve bu hususta bilim akade-
milerin nasıl daha iyi katkı sunabileceği vurgulandı. Ay-
rıca bilim akademilerinin bilgi üretimi ve bilgi kullanımı 
arasındaki boşluğu kapatmaları gerektiği, bilimsel deliller 
ile desteklenen politika uygulamalarına destek vermeleri 
ve sürdürülebilir bir gezegenin kurulmasına yardım et-
meleri konularına değinildi. Kongreye yaklaşık 200 önde 
gelen bilim insanı, politika uygulayıcısı ve delege katıldı.
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Türkiye’de Temel Bilimler
Prof. Dr. Ekrem Savaş

TÜBA Asli Üyesi
Uşak Üniversitesi  Rektörü

Temel Bilimlere Bakış
Hiç şüphesiz ki dünya; temel bilimlerin, yani matematik, 
kimya, biyoloji ve fiziğin önemini taşımaktadır. Temel 
bilim alanlarında yeni bilgi üretimine yönelik araştırma-
lar, ağırlıklı olarak, üniversitelerin matematik, fizik, kim-
ya, biyoloji bölümlerinde yapılır. Bu bölümler, yaptıkları 
araştırmalar ve kendi alanlarında verdikleri eğitim ile ta-
rih boyunca, endüstriyel ve teknolojik yeniliklerin merke-
zinde yer almış, bütün bu gelişmelere yol açan teknik ve 
düşünsel sermayeyi biriktirmiştir. Matematik, fizik, kim-
ya ve biyoloji bölümü mezunları, edindikleri geniş teknik 
bilginin yanı sıra içselleştirdikleri “bilimsel yöntem” gere-
ği sürekli merak eden ve sorgulayan bireyler olarak günü-
müz teknolojisinin hayat bulmasında her aşamada önemli 
rol oynamışlardır. Temel bilim, sürekli gelişen ve biriken 
süreçlerin devamıdır. Yeni bir anlayışı, yeni bir gerçeği, 
yeni bir düşünce tarzını ortaya çıkartarak doğanın hayal 
gücümüzü zenginleştirmesine aracılık eder ( [ 3 ]). 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığa maddi refahı 
ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıtalarını sağlayan 
şey temel bilimler alanındaki gelişmeler olduğu gerçeğini 
kimse göz ardı edemez. Modern teknolojiye sahip olma-
nın temelinde fen bilimlerinin olduğunu inkâr eden var 
mıdır? Unutmamak gerekir ki “temel bilimler yüzyıllardır 
devam eden, uygarlığın temel taşlarıdır.” Her türlü ileri 
teknoloji ürününde temel bilimlere dayalı araştırmaları-
nın “olmazsa olmaz.” bir rol oynadığı unutulmamalıdır. 
Bu nedenle günümüzde bir ülkenin kendi kaderini ken-
disinin tayin edebilmesi, yaşadığı toprakları koruyabil-

mesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için temel bilime ve 
temel bilimcilere ayrı bir değer ve önem verilmesi gerekir. 
Hem ekonomik hem de askeri bakımdan saygın ve bölge-
de güçlü bir devlet olabilmenin yolu temel bilimden geçe-
ceğini unutmamalıyız. 

Temel bilimde; araştırma deyince aklımıza; var olduğu 
halde bilinmeyen bir olguyu bulup ortaya çıkarma işi ve 
bu işin sonunda elde edilen bilgi olduğu gelmektedir. Bu 
şekilde edinilen yeni bilgilerin ne zaman insan için ihtiyaç 
olan teknolojik bir uygulamada kullanılacağını önceden 
kestirmek mümkün olmamakla beraber, nihayetinde in-
sanlığın gelişmesinde katkıda bulunacağı kesindir. Nite-
kim bugün yapılan uygulamalı araştırmalar, geçmişte ya-
pılmış temel bilim araştırmaları sonucunda üretilen bilgi 
sayesinde ortaya çıkabilmiştir.

Bioteknoloji, ilaç, gıda, bilişim ve makine gibi dünyanın 
ilk 10 ekonomisi listesindeki gelişmiş ülkelerin öncü ol-
duğu alanlarda, rekabet gücü kazanmak için temel bilim-
lerdeki araştırmalara ciddi ağırlık vermenin bir zorunlu-
luk olduğu gözükmektedir. Orta gelirden yüksek gelire 
çıkabilmiş olan Güney Kore, temel bilimlerdeki araştır-
malarıyla atılım yapmayı başarabilmiştir. 

Endüstrinin doğması, büyümesi, ürün verip gelişmesi 
ancak ve ancak yeterli temel bilimler potansiyelinin var-
lığına bağlıdır. Baş döndürücü bütün mekanik-optik ve 
elektronik araçların icadı bunların yeniden yapılması, ge-
liştirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili pratik meslek-
ler temel fizik, kimya ve matematik bilgisinin tatbikat sa-
hasındaki uzantılarıdır. Ziraat mühendisliği, veterinerlik, 
eczacılık, dişçilik ve nihayet revaçta olan tıp bilimlerinin 
temelinde biyoloji ve biyolojinin bir parçası olan temel 
sağlık bilimleri vardır. Ayrıca günümüzde canlıların gen 
haritalarının bilinmesi, genetik bozuklukların yol açaca-
ğı hastalıkların anlaşılabilmesi ve iyileştirilebilmesi için 
gerekli önlemlerin daha canlı sağlıklıyken alınabilmesi 
yüzlerce yıllık hücre ve yapısını anlama çabasının içinde 
biyoloji bilimi vardır.

Araştırma merkezlerinde hayatını çürüten yüksek merak 
sahibi temel bilimcilerin elde ettiği sonuçlar olmasaydı 

∏=3,14 DNA, RNAE=mc2
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uygulamalı bilim ve mesleklerin bugünkü çağdaş seviyeye 
yükselmeleri mümkün olmazdı. Gelişmiş ülkelere şöyle 
bir göz attığımızda, icat edici, tespit edici ve yol gösterici 
hep temel bilimcilerin olduğu görülmektedir. 

Yıllar önce İsrail Bilim Bakanı G. Patt diyor ki “Temel 
bilimler, temel araştırmalar olmasaydı yeni ve yeterli 
tatbiki araştırmalar ve orijinal ürünler olmazdı. Eğer biz 
endüstrimizi, başkalarından alınacak ithal araştırmaların 
üzerine bina edersek diğer milletlerle rekabet edemeyiz”. 
(Nature 314,571, 1985). 

Temel bilimler alanındaki en önemli ve en güncel çalış-
maların ABD, Kanada, Japonya, AB ülkeleri ve İsrail gibi 
gelişmiş ülkelerde yapılıyor olması bir rastlantının ürünü 
olmadığını bilinmelidir bu nedenle şunu açıkça söyleye-
biliriz ki temel bilimlerin gelişimi için evrensel değerlere 
sahip  çıkılması, ülkenin  çıkarlarının gözetilmesi,  doğru 
bilimsel bilgiler, stratejiler ve yöntemlerle donatılmış bir 
eğitim sisteminin olması gerekiyor. Temel bilimlerde ge-
lişme sağlayamayan ülkelerin çağdaş dünyayı yakalama-
yacağı, hem teknolojik olarak hem de toplumsal olarak 
geri kalacağı, demokrasi kültürünü yerleştiremeyeceği 
açık bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Temel Bilimlerin Katkısı
Temel bilimlerin temel alanlarından biri olan matematik 
araştırmalarında ortaya çıkan bulgular (teoremler, mo-
deller, vs.) çoğunlukla yıllar hatta bazı durumlarda yüz-
yıllar sonra uygulama alanı bulmaktadır (örneğin Radon 
transformun röntgen cihazında kullanımı yaklaşık 50 yıl 
sonra meydana gelmiştir). Bu bulgular yeni bir anlayışı, 
yeni bir gerçeği, yeni bir düşünce tarzını ortaya çıkarta-
rak doğanın hayal gücümüzü zenginleştirmesine aracılık 
ederler. İnsanın yaratıcılığını kullanarak bulduğu yeni 
fikirler ve yöntemler daha sonra yaygınlaşarak pratiğini 
bulur. 

Birçok mühendislik alanında matematik yoğun olarak 
kullanılırken, günümüz bilgi çağında şifreleme sistemle-
rinin matematiği olan kriptografi bilimi bilgi güvenliği-
nin temelini oluşturmaktadır. Gizli bilgileri şifrelemenin 
en kolay yolundan biri 16. yüzyılda yaşamış meşhur İtal-
yan matematikçi ve yazar Girolamo Kardano tarafından 
bulunmuştur. Nitekim, bugün internet ortamında ban-
kacılık işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet deni-
len sağlık, vergi gibi kişiye özel devletin kamusal faaliyet 
alanındaki bürokratik işlemlerin güvenli bir şekilde ya-
pılabiliyor olmasını uzun yıllar önce üretilen matematik 
araştırmalarına borçluyuz. Bu matematik buluşları sadece 
teknolojik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi 
toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları 
tetiklemiştir. Örneğin, alan ve hacim hesaplamaları için 
geliştirilen matematik, damarlardaki kanın akış hızını, 

kalbin pompaladığı kanın hacmini hesaplanmasında kul-
lanılırken, aynı zamanda stokastik süreçler teorisinde, fi-
nans sektöründe risk yönetimin de kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra matematiksel araştırmalar gerek deprem 
ve tsunami gibi doğa olaylarının anlaşılmasında gerek 
toplumların sosyal ve ekonomik yapılarının analizinde de 
diğer bilim alanlarıyla birlikte çok önemli katkılar sağla-
maktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi günümüzde tıp ile matema-
tiğin kesiştiği alanlar hızla artmaktadır. Matematiksel 
bilimler tıbbın klinik problemlerinin çözümünde etkin 
olarak kullanılıyor. Mesela, artık ‘matematiksel onkoloji’ 
adı verilen bir alt disiplin doğdu. Bu bilim dalı tümörün 
gelişimi, davranışlarının tanımlanması, incelenmesi, teş-
hisi ve tedavisinde destekçidir. Çok başarılı uygulamalar 
vardır. Kanser prognoz yöntemleri, anjiyogenez, pH dü-
zenleme, hücre-hücre yapışması, hücre-ilaç etkileşimleri, 
radyoterapi ve kemoterapi planlama akla ilk gelenlerdir. 
Örneğin, ölümcül gliyoblastom (beyin tümörü) vakasın-
da kullanılmak üzere 2000’de geliştirilen bir diferansiyel 
denklemden oluşan matematiksel model tedavide başarı 
sağladı. Geliştirilen bu model tümörün hangi yöne doğ-
ru yayılacağını çok sıhhatli bir şekilde ortaya koyuyor. 
Böylece radyoterapi ve cerrahi operasyonlar daha başarılı 
planlanarak, hastanın daha uzun yaşaması sağlanıyor.

Tıp alanında tanı ve tedavide yoğunlukla kullanılmakta 
olan Manyetik Rezonans (MR) tekniği 1945 yılında ge-
liştirildiğinde, atom çekirdeğinin rezonans şartı altındaki 
özelliklerinin anlaşılması dışında bir amaç güdülmemek-
teydi. Bu çalışmanın o dönemlerde de kullanılmakta olan 
röntgen cihazlarının yerine geçeceği tahmin dahi edilmi-
yordu. Bu bilgi yıllar sonra tıbbi görüntüleme tekniği ola-
rak sağlık sektörünün kullanımına sunuldu. Bugün eğer 
MR cihazlarının kalitesi sürekli artıyor ve maliyeti ucuz-
luyorsa matematik ve temel fizik araştırmalarına verilen 
desteklerin karşılığı kat be kat alınmış demektir.

Fizik bilimi termodinamik, elektromanyetik teori, dina-
mik ve mekanik gibi günümüz biliminin ve teknolojisinin 
yapıtaşı kuramlarını daha 17. ve 18. yüzyıllarda oluştur-
muştur. Böylesi bir altyapıyla artık evrende sorgulanacak 
ve bulunacak yeni bir bilgi kalmadığı bundan sonra ya-
pılması gerekenin ağırlıkla biriktirdiklerini pratik uygula-
malara yöneltme yanılgısına saplanmak üzere iken, 1897 
yılında J. J. Thompson’un elektronu keşfi ile merak ve bil-
mek konusunda yepyeni ufuklara yelken açan insanoğlu, 
20. yy a geldiğinde Einstein’ın Görelilik kuramını; Dirac, 
Bohr, de Broglie, Heisenberg, Schröedinger gibi bilim 
adamlarının çalışmalarıyla Kuantum Kuramını keşfet-
miş ve evreni anlayabilme yolundaki seyahatinde önünde 
yepyeni ufuklar bulmuştur [3]. World Wide Web 1990’da 

O2 , H2O
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CERN’de icat edilmiştir. Cep telefonları, bilgisayar vb. gibi 
günlük hayatta kullandığımız hemen her şey ilk önce bi-
lim insanları tarafından keşfedilmiş tekniklerden ortaya 
çıkmıştır. Tüm elektronik cihazlarda bulunan transistor, 
ancak kuantum fiziği geliştikten sonra icat edilebilmiş-
tir. Bilim olmazsa teknolojinin olamayacağı bir gerçektir. 
Türkiye olarak temel bilimlerde çok geri oluşumuz tekno-
lojik gelişmelere olumsuz yönde etki ettiği için teknoloji 
bir türlü gelişememektedir.

Temel Bilimlerin Önemi
Temel bilimler ve temel sağlık bilimlerinin önemine ger-
çekten inanan insanların sayısı önce üniversitelerde artış 
göstermelidir. Bazen binlerce temel araştırmanın sonucu 
bir araya getirildiğinde ancak bir problem aydınlatıla-
bilmektedir. O nedenle belirtilen araştırmaların her biri 
bazı insanlara anlamsız ve faydasızmış gibi gelebilir. Ama 
çoğu zaman gerçek kazancın uzun vadeli yatırımlarda 
olduğunu ve temeli kurmadan içinde oturacağınız bina-
yı yapmaya kalkışmanın akıllıca bir davranış olmadığını 
bilmeliyiz. 

2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen “Hücrelerin 
hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini 
nasıl koruduğunu haritalandıran araştırmaları” hakkında 
Koç Üniversitesi’nde seminer veren Prof. Dr. Aziz Sancar 
şöyle konuştu: “Pek çok ülkede araştırmacıların üzerin-
de patent geliştirme baskısı bulunuyor. Bunu Türkiye’de 
de gözlemledim. Gelir getirme potansiyeli olup olmadı-
ğı, kansere çare olup olmayacağı düşünülmeden sadece 
bilimsel araştırmaya odaklanmak çok önemli. Türkiye 
temel bilimlere odaklanmalı. Türkiye’de de temel bilim 
alanındaki araştırmaların daha çok teşvik edilmesi gere-
kiyor çünkü bilim adına yapılan her araştırmanın eninde 
sonunda insanlığa fayda sağlayacağına inanıyorum. ”dedi.

1979 yılında fizik alanında Nobel Ödülü alan Profesör 
Abdüsselam Eylül 1985’ de Türkiye’ de yapılan “Kalkın-
mada İnsan Boyutu” adlı toplantıda da şunları söylüyor-
du: “Sadece mühendisliğe önem vererek ve teknolojiyi sa-
tın alarak ilerleyemezsiniz. Dünya çapında söz sahibi pek 
çok mühendisiniz var ama 50 milyonluk ülkenizde ulus-
lararası seviyede kabul edilen bilim adamınızın sayısı çok 
az. Siz orta seviyede bilim adamı yetiştiriyorsunuz. Orta 
seviyedeki bilim adamının ise Türkiye’ ye faydası olmaz. 
Teknolojiye verdiğiniz önemi bilime de vermediğiniz tak-
dirde ilerleyemezsiniz. Ekonomistleriniz bilimi, bir daki-
kada ısmarlanacak bir şey olarak görüyor.” 

Fransa, İsrail, Yeni Zelanda ve daha birçok ülkede eğitim 
bakanlığının yanında ya «bilim bakanlığı» veya «bilim ve 
teknoloji bakanlığı» adı verilen ayrı bir bakanlık bulun-
maktadır. Bizde ise bu bakanlık yakın bir zamanda ku-

rulmuş ancak ömrü çok fazla devam etmemiştir. İsrail›de 
bilim bakanı düzenli aralıklarla seçkin bilim adamları ve 
üniversite yöneticileriyle toplantılar yaparak bilimin iler-
lemesi için gerekli planları yapmakta ve kararları almakta-
dır. 1985 Haziran’ının ikinci haftasında Sovyet Rusya’nın 
lideri Gorbachev yaptığı bir konuşma ile yükseköğretim 
kuruluşlarından araştırma kapasitelerini %100 ve %150 
oranlarında artırmalarını istedi ve yükseköğretimin yeni-
den organize edilmesi gerektiğini de belirtti.

Son 50 yıl içinde ekonomik ve siyası değişimlerden en az 
etkilenen ya da eski konumlarını koruyan ya da geri kaza-
nan ülkeler içinde temel bilimlere önem verenler ilk sıra-
larda yer almaktadır. Buna örnek hemen yanı başımızda 
buluna İran’dır. Dünyanın bilimsel alanlarında İran İslam 
Cumhuriyeti daha ziyade kimya sahasında boy gösterdi ve 
ardından ilaç bilimi, matematik, mühendislik sahalarında 
da İran’ın huzuru oldukça parlak. Bu ise temel bilimlerde 
tarihsel olarak göstermiş oldukları önem ve paralelindeki 
yatırım vasıtasıyla, teknolojilerde söz sahibi olmuşlar ve 
bu teknolojik ürünlerin satışıyla ayakta kalmışlardır.

1983 yılında “Bilim ve Teknoloji Kurulu”nun teşkil edil-
mesi, 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurul-
ması ve arkasından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın kurulması iyi gelişmeler olarak gözükse de gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkabilmek için yapılacak çok iş oldu-
ğunu görülmektedir. Türkiye’de iktisadıyla, istihbaratıyla, 
kuruluşlarıyla, ileriye yönelik plan ve programlarıyla üs-
tün ve tutarlı bir bilim politikasının olduğunu söylemek 
son derece güçtür.

210 tane üyesi bulunan Japon Bilim Konseyi 1949 yılın-
dan beri hükümete bilim politikası konusunda tavsiye-
lerde bulunmakta, bilimsel çalışmaları geliştirici ve ko-
ordine edici çalışmalar yapmaktadır. Bu genel kurula ek 
olarak çeşitli alt komisyonlarda görev alan bilim adamla-
rının sayısı ise 1500’den fazladır. Hâlbuki Türkiye Bilimler 
Akademisi’nin bu güne kadar ülkeyi yönetenlere eğitim 
ve bilim politikası için yazdığı ve yazdırdığı tavsiye nite-
liği taşıyan bir tek raporunu göremezsiniz. Seçkin bilim 
insanların üye olarak bulunduğu bu kuruluş bu çeşit işler-
de önemli bir rol üstlenmeli, zaman zaman ülkenin bilim 
politikası için raporlar hazırlamalı ve hayata geçmesi için 
bakanlara, cumhurbaşkanına vermeli ve takipçisi olma-
lıdır. 

Değerlendirme
Türkiye’de sadece bilim üretmeyi gaye edinen geniş im-
kânlı, akademik kadrolu, büyük araştırma enstitülerini 
kurmak böylece bilim üretimini en etkili biçimde destek-
lemek, yeni araştırıcıların yetişmesini sağlamak ve bilime 
seviye kazandırmak gerekmektedir. Ayrıca; uluslararası 
seviyede yayınları takip eden, araştırma yapan ve bunu 
yayan insanlar yetiştirmek şart. Ayrıca, yetişen araştırma-
cılara kamu-özel sektör ortaklığı ile kurulacak araştırma 
merkezlerinde çalışma imkânı yaratılması gerekir.

Yurt içinde veya yurt dışında iyi yetişmiş, yetenekli ve 
başarılı elemanlara üniversitelerde ayrıcalık tanınmalı, 
bu gibi elemanların proje karşılığı isteyecekleri labora-
tuvarlar kurulmalı, para-araç-gereç konusunda cömert 

Ülkenin 2023 ve sonraki hedeflerini yakalaması 
için ülkemizde temel bilimlerin tekrar ciddi olarak 
ele alınması gerekmektedir. Türkiye’de temel 
bilimlerin bir çöküş içerisinde olduğu ortada. 
Kontenjanlar azalıyor ve bölümler kapanıyor.



davranılmalı fakat kendilerine lokomotif görevi sayılacak 
sorumluluklar yüklenmelidir. Bu aynı zamanda ise yeni 
elemanların yetişmesine imkân verecektir.

Türk özel sektörüne gelince; temel bilimlerde atılım yap-
mayı hedefleyecek vizyona şu an için sahip değilmiş gibi 
görünüyor. En başarılı şirketlerimiz bile kendi sektörle-
rindeki küresel şirketlerin geliştirdiği teknolojileri takip 
ederek yarıştan kopmama stratejisini izliyorlar. Amaç 
lider olmak değil, pazar payını korumak olunca, temel 
bilimlere yatırım yapmak özel sektörce gerek duyulma-
maktadır.

Sonuç
Belirtmeliyim ki ülkenin 2023 ve sonraki hedeflerini 
yakalaması için ülkemizde temel bilimlerin tekrar ciddi 
olarak ele alınması gerekmektedir. Türkiye’de temel bi-
limlerin bir çöküş içerisinde olduğu ortada. Kontenjanlar 
azalıyor ve bölümler kapanıyor. Son yılların üniversite 
sınav sonuçları; fizik, kimya ve matematik gibi yükse-
köğretim programlarına olan ilginin giderek azaldığını 
göstermektedir. Hatta hemen birçok üniversitemizde fi-
zik, kimya, biyoloji ve matematik bölümleri kapanmıştır. 
Yeni öğretim üyesi kadrosu verilmemekte ve böylece yeni 
temel bilimcilerin yetişmesi için imkânlar yok edilmekte-
dir. İş kaygısıyla öğrenciler bu bölümleri tercih etmiyor-
lar. Ciddi önlem alınmaz ise ülkemizin temel bilimlerdeki 
zaten çok parlak olmayan performansı, önümüzdeki yıl-
larda daha da kötüye gidecek gibi görünmektedir.

Böyle olunca, ülkemizi ileride ciddi bir sıkıntı beklemek-
tedir. 2023 hedeflerini yakalamak için temel bilimlerde 
araştırmalarıyla ayakları yere daha sağlam basan bir hale 
gelmemiz zorunludur.

Neden katma değer yaratan ileri teknolojiye katkı veremi-
yoruz, neden yerli otomobil ve uçak yapımında geç kaldık, 
neden yarım yüzyıldan beri gelişmiş olan ülkeler sınıfına 
giremiyoruz, neden ülkemizde çalışan bilim adamları 
Nobel ödülü alamıyor? Bütün bu soruların temelinde bi-
lime ama özellikle temel bilimlere gereken önemi verme-
yişimiz yatmaktadır. Mevcut bilim politikaları ile bilim 
üretimi ve bilimsel düşüncenin yaygınlaşması mümkün 
değildir. İnsanlık yarım yüzyıl önce aya 12 insan gönder-
di, şimdi Mars’ı araştırıyor, oraya gitmeye çalışıyor. Ve in-
sanlık bunu da kısa zamanda başaracaktır. Uzaya egemen 
olan ülkeler sadece teknolojiye değil, aynı zamanda temel 
bilimlere de egemen olan ülkelerdir. Günümüzde herkes 
Silikon Vadisi’nde yapılan buluş ve yenilikleri, bilgisayar 
ve ileri bilgi teknolojisini konuşuyor ve bu teknolojilerin 
ürünlerini kullanıyor. Bunun arka planında; İngiltere’de 
Alan Turing diye bir ismi yetiştiren, Macaristan göçmeni 
John von Neumann diye bir ismi eğiten ve var eden sis-
tem var. Bu iki dev matematikçi olmasa, bugün ne Steve 
Jobs olurdu ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg. Biz, o 
yaratılan matematiği değil, kısa yoldan Steve Jobs’u isti-
yoruz. Biz, hemen komşu Stanford Üniversitesi’ni değil, 
önce Silikon Vadisini istiyoruz. Şunu kafamıza sokmalı-
yız ki Stanford ve Berkeley gibi üniversiteler olmasa, ne 
Silikon Vadisi ne de Bill Gates olurdu bugün ( [1]). Ulusal 
gelirden bilimsel araştırmalara ayrılan payın artırılması 
ve kademeli olarak gelişmiş ülkeler düzeyine yükseltil-

mesi ilk hedef olmalıdır. Daha öncede değindiğimiz gibi 
güçlü devlet olmak için bilim ve ileri teknolojiye dayanan 
üretim yapmak zorundayız.

Sonuç olarak, temel bilimler herkes için gereklidir, en 
önemlisi ülkenin geleceği için gereklidir. Temel bilim-
leri desteklemek, niteliğini artırmak devletin en önemli 
sorunlarından biri olduğu görülmektedir. Temel bilime 
desteğin azaltılmasının önemli bir sonucu, öğrenmeyi 
ve buna bağlı olarak bu alanda yetenek geliştirmeyi dış 
kaynaklara ve dolayısıyla dış kuruluşların tasarrufuna bı-
rakmak olur. Bu faaliyetler her ülke için aynı öneme sahip 
olduğundan sadece kimi gelişmiş ülkelere bırakılmamalı 
ve her ülke için öncelikli hedef olmalıdır.

Sözlerimi; büyük Fizikçi, Nobel mükâfatı almış ilk Müs-
lüman ilim adamı olan, geliştirdiği teoriyle iki farklı 
kuvveti birleştirmeyi başaran, İslâm medeniyet ve kül-
tür mirasının tesiri altında kaldığını iftiharla söyleyen 
Abdüsselâm’ın 1980’li yıllarda Türkiye’de yapmış olduğu 
konuşmanın bir bölümü ile bitirmek istiyorum: “Türkiye, 
kardeş milletlerle olan münasebetleriyle dâima hep lider 
olagelmiştir. Bu ülke, İslâmî ilimlere ve müspet ilme çok 
şey kazandırmış büyük bir milleti temsil eder. Günümüz-
de bilimde ilerlemiş bazı ülkelerin önde gelen akademik 
kuruluşlarında çalışan mümtaz Türk ilim adamları ve uz-
manları İslâm âlemindeki meslektaşlarının medâr-ı ifti-
harıdır. Bu yüzden Türkiye’nin fıtrî canlılığıyla ilim lider-
liğindeki rolünü alacağından eminim.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilen 2019 yılında, TÜBA tara-
fından merhum Akademi Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına 
ihdas edilen “Fuat Sezgin Ödülleri” için başvurular 31 
Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

30 Haziran 2018’de vefat eden dünyaca ünlü İslam Bilim 
Tarihi Araştırmacısı ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin anısına bilim tarihi ve ilgili alanlardaki bilim in-
sanlarını ve bilimsel çalışmaları teşvik ve takdir amacıyla 
ihdas edilen Ödüllere başvuruları arasından kazananlar 
hakem ve komite değerlendirmelerinden sonra Akademi 
Konseyi tarafından belirlenecek. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuya ilişkin 
yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “TÜBA Şeref 
Üyemiz olan merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin; zekâsı, çalış-
ma azmi, kişiliği ve bilim tarihindeki üstün başarılı çalış-
maları ile benzerine zor rastlanır eşsiz bir bilim insanıdır. 
Onun neredeyse tamamını çalışarak ve üreterek geçirdiği 
hayatı boyunca ortaya koyduğu eserler dünya bilim tari-
hinde yeni bir çığır açtı; Batı’nın üzerini örterek kendisine 
mal ettiği İslam medeniyetinin zengin bilimsel mirasını 
gün ışığına çıkardı. Böylece, İslam dünyasının bilimsel 
gelişme için ihtiyaç duyduğu özgüven ve motivasyona da 
önemli bir katkı sağladı. Fuat Hoca, 1960 askeri darbesi 
sonrasında bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdüreme-
yip Almanya’ya gitmesine ve çalışmalarını orada sürdür-

mesine rağmen, ülkemize ve milletimize olan bağlılığı ve 
İstanbul’da İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Müzesi 
ve Kütüphanesi’nin kurulmasındaki çaba ve katkıları ya-
nında beş ciltlik “İslam’da Bilim Teknik” başlıklı eserinin 
Türkçe çevirisini telif ve yayın haklarını TÜBA’ya vermesi 
ile örnek bir tutum sergilemiştir. Burada, hayatının son 
yıllarını Türkiye’de geçirmek isteyen Hoca’nın zengin, 
özel kütüphanesinin ülkemize getirilmesi konusunda Al-
man makamlarının çıkardığı güçlüğün, bilimsel değişime 
karşı olumsuz bir hareket olduğunu belirtmek isterim.”

TÜBA-FUAT SEZGIN ÖDÜLLERI'NE 
BAŞVURULAR SONA ERIYOR

TÜBA tarafından Akademi Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına ihdas edilen “Fuat Sezgin 
Ödülleri” için başvurular 31 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Prof. Dr. Fuat Sezgin; zekâsı, çalışma 
azmi, kişiliği ve bilim tarihindeki üstün 

başarılı çalışmaları ile benzerine zor 
rastlanır eşsiz bir bilim insanıdır.

““



Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
sahiplerine tevdi edilecek.
Bilimsel başarıları ve başarılı bilim insanlarını onurlan-
dırmak ve teşvik etmek, Türkiye’nin ulusal bilimler aka-
demisi olan TÜBA’nın önemli görevleri arasında olduğu-
nu vurgulayan Prof. Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Bunun yanı sıra, bilim tarihi ve ilgili alanlardaki bilim 
insanlarının ve bilimsel çalışmaların takdir ve teşvik edil-
mesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, 
Sayın Cumhurbaşkanımızca merhum Şeref Üyemiz anı-
sına “Fuat Sezgin Yılı” ilan edilen 2019’da “TÜBA-Fuat 
Sezgin Ödülleri” programını başlatmaya karar verdik. Bu 
Ödül Programı kapsamında “bilim tarihi ve İslâm bilim 
tarihi ile ilgili alanlarda”; üstün başarılı genç bilim insan-
larını, yayımlanmış telif ve çeviri vb. eserleri, eserleri ya 
da çalışmaları ile önemli katkı sunan kişi ve kurumları 
ödüllendirmeyi, takdir etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödü-
lü için; adayın araştırma önerisinin bilim tarihi/İslâm bi-

lim tarihi veya ilgili bir alanda olması ve TÜBA-GEBİP 
(Genç Bilim İnsanı Programı) esaslarındaki yeterlilikleri 
sağlaması gerekiyor. Eser Ödülü için; bilim tarihi/İslâm 
bilim tarihi veya ilgili bir alana katkı sunan telif, çeviri 
veya diğer işlenme türlerinde yayımlanmış ve aranan 
şartları taşıyan eserler değerlendirilecek. TÜBA Fuat Sez-
gin Özel Ödülü’ne ise, bilim tarihi/İslâm bilim tarihi veya 
ilgili bir alana çalışma ve eserleri ile katkıda bulunan kişi 
veya kuruluşlar başvurabiliyor veya aday gösterilebiliyor.

Başvuruların hakemler ve ödül komitelerince değerlen-
dirilmesinin ardından Akademi Konseyi’nce belirlenecek 
olan kazananlar Akademi ağ sayfasından kamuoyuna 
açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlene-
cek TÜBA Ödülleri Töreni’nde sahiplerine tevdi edilecek 
olan berat ve plaketin yanı sıra; Fuat Sezgin Üstün Başa-
rılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Fuat Sezgin Eser Ödülü ve 
kişisel olarak verilecek olan Fuat Sezgin Özel Ödülü’nü 
alanlara Akademi Konseyi’nin belirleyeceği miktarda pa-
rasal ödül verilecek.

NASB BAŞKANI PROF. GUSAKOV’DAN 
TÜBA’YA ZIYARET

Belarus Milli Bilimler Akademisi (National Academy of 
Sciences of Belarus-NASB) Başkanı Prof. Vlademir Gusa-
kov, 15 Nisan 2019 tarihinde TÜBA’yı ziyaret etti.

Her iki akademinin iş birliğini geliştirmenin üzerinde 
durulan görüşmede Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev ile Prof. Gusakov ortak çalışma alanları, 
bilimsel faaliyetler ve projelerin belirlenmesi hakkında fi-
kir alışverişinde bulundu. Prof. Vlademir Gusakov Türk 
bilim heyetini Belarus’a davet etti.

NASB ile araştırmalar yürüten, projeler gerçekleştiren 
Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç’ın da bulun-
duğu ziyarette ayrıca Akademi Genel Koordinatörü Mete 
Kurt ile Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Gülzade 
Kahveci de yer aldı.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, NASB Başkanı Prof. 
Vlademir Gusakov, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev, TÜBA Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Gülzade 
Kahveci, TÜBA Genel Koordinatörü Mete Kurt
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TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. ANDREAS TIETZE ADINA 
“TÜRK DILINDE KÜLTÜRLER ÖTESI BULUŞMALAR”

Graz Üniversitesi’nde 11 Nisan’da, Viyana Türkiye Cum-
huriyeti Büyükelçiliği’nde ise 12 Nisan 2019 tarihinde 
“Türk Dilinde Kültürler Ötesi Buluşmalar” başlıklı bilim-
sel etkinlik kapsamında TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. And-
reas Tietze anıldı ve TÜBA tarafından yayımlanan “Tarihi 
ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati” adlı eser tanıtıldı.

Graz Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi iş birliği ile 
yapılan buluşmanın ilki; Graz Üniversitesi Çeviribilim 
Bölümü Türkçe Ana Bilim Dalı’nda, ikincisi ise Viyana 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde gerçekleştirildi. 
Türk Hava Yolları (THY) ve Denizbank AG desteğiyle 
Avusturya’da Türkçe tercümanlık alanında eğitim veren 
tek bölüme sahip Graz Üniversitesi’nde yapılan çok kül-
türlülük buluşması, Prof. Dr. Tietze’nin ömrünün büyük 
bir kısmını verdiği ve metin tarama yöntemiyle 700 yıllık 
bir döneme ait çok sayıda kitabın incelenmesini içeren 
titiz bir çalışmanın ürünü olan Lugati'n tanıtımının yanı 
sıra Lugat'in dijital ortama aktarılması, mevcut durum 
analizi üzerinden dijital teknolojilerle bağlantılı bir beyin 
fırtınası amacıyla düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği’nde 12 Nisan 
günü gerçekleşen, Tietze ailesinin de yer aldığı buluşma; 
Piyanist Nazlı Hacıalioğlu dinletisinin ardından T.C. Vi-
yana Büyükelçisi Ümit Yardım’ın konuşmasıyla açıldı. 
Program, bilimsel sunumların ardından yine piyano din-
letisi ile sona erdi.

Bilim insanları, öğrenciler, toplum önderlerinin katıldı-
ğı her iki buluşmada; 1999 yılından bu yana çeviri tari-
hi araştırmaları ve çok kültürlülük üzerine çalışan, yurt 

içinde ve yurt dışında bu konuda sergiler açan Prof. Dr. 
Sakine Eruz, TÜBA-Andreas Tietze Tarihi ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati Projesi'nin ilk yürütücüsü Prof. 
Tezcan’ın Eylül 2017’de vefatının ardından Lugat'in edi-
törlüğünü üstlenen Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir ile Prof. Dr. 
Tietze’nin oğlu Benjamin Tietze konuşma yaptı.

Viyana Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde 13 Nisan 
sabahı Tietze ailesi üyeleri ve konuşmacı konuklara yöne-
lik kahvaltı düzenlendi ve projenin daha sonraki gelişimi 
üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.  Etkinlik çerçeve-
sinde Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati proje-
sinde görev alan eski ve yeni ekip üyeleri tanışma fırsatı 
buldu.

Graz Üniversitesi’nde 11 Nisan'da, Viyana Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde ise 12 Nisan 
2019 tarihinde “Türk Dilinde Kültürler Ötesi Buluşmalar” başlıklı bilimsel etkinlik kapsamında 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze anıldı ve TÜBA tarafından yayımlanan “Tarihi ve 

Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati” adlı eser tanıtıldı.

TÜBA-Andreas Tietze Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati  
Projesi Editörleri Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir
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TARIHI ve ETIMOLOJIK TÜRKIYE TÜRKÇESI 
LUGATI’NIN 7. CILDI DE OKURUYLA BULUŞUYOR

Avusturyalı ünlü Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’in Ta-
rihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin S ve Ş  harf-
lerini içeren 7. cildi de, son aşamaya gelen yayına hazırlık 
çalışmalarının tamamlanmasını takiben yakında okuruy-
la buluşacak.

Hayatı boyunca Türki-
ye Türkçesinin tarihi 
ve etimolojik sözlü-
ğünü hazırlamak için 
malzeme toplayan 
Avusturyalı ünlü Tür-
kolog Prof. Dr. And-
reas Tietze’nin bu 
önemli eserinin A E 
harflerini içeren bi-
rinci cildi Prof. Tietze 
hayattayken kendi yö-
netimi altında gerçek-
leştirilen bir Avustur-
ya Bilimler Akademisi 
projesinin ürünü ola-
rak Avusturya Bilim-
ler Akademisi (ÖAW) 
ile Simurg Kitabevi 
(İstanbul) tarafından 
2002 yılında yayım-
lanmıştı. F-J harfleri-
ni içeren İkinci cildi 
ise Prof. Tietze'nin 
vefatından sonra yine 
Avusturya Bilimler 
Akademisi tarafından 
gerçekleştirilen bir 
projenin ürünü olarak 
2009 yılında Avusturya Bilimler Akademisi Yayınevi ta-
rafından Türkçe olarak yayımlandı.

2014 yılında, Prof. Tietze’nin varislerinden tüm ciltlerin 
telif ve hakları ile ilgili yayınevi ve Avusturya Bilimler 
Akademisi’nden 1. ve 2. ciltlerin yayın hakları da dahil, 

ÖAW ve yazarın varislerinden Prof. Tietze’nin hayattay-
ken yapmış olduğu çalışmalarını kapsayan tüm yazı ve 
belgeler TÜBA tarafından teslim alındı.

Prof. Dr. Semih Tez-
can ve proje ekibi ta-
rafından daha önce 
büyük boy olarak ya-
yımlanan iki cilt göz-
den geçirilerek daha 
kullanışlı boyutlarda 
üç cilt (A-B,C-E, F-J) 
halinde yeniden basıl-
dı. İlk kez yayımlanan 
4. cilt (K-L) de Andre-
as Tietze’ye ait taslak 
ve malzemelere sadık 
kalınarak hazırlandı. 
TÜBA 2016 yılı Aralık 
ayında A-L harflerini 
kapsayan dört cildin 
baskısını gerçekleştir-
di. Projenin ilk yürü-
tücüsü Prof. Tezcan'ın 
Eylül 2017'de vefatının 
ardından Lugat'in 5. 
cildi (M-N), Hacet-
tepe Üniversitesi öğ-
retm üyeleri Prof. Dr. 
Emine Yılmaz ve Prof. 
Dr. Nurettin Demir 
editörlüğünde Haziran 

2018'de, 6. cildi (O-R) ise Eylül 2018'de tamamlanarak 
bilim dünyasının istifadesine sunuldu. Prof. Tietze’nin bu 
önemli eserinin 8. ve 9. Ciltleri ile dizinden oluşan 10. cil-
di 2019 yılında yayımlanarak eserin tamamı, Türkoloji ve 
bilim dünyasına kazandırılmış olacak.

Avusturyalı ünlü Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’in Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 
Lugati’nin S ve Ş  harflerini içeren 7. cildi yakında okuruyla buluşuyor.
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Yaptırım Teorisi ve İnfaz Siyaseti1 
Prof. Dr. İzzet Özgenç

TÜBA Asli Üyesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

I. İnsan, yükümlülüklerine aykırı davranışta bulunması 
halinde, sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk, esas itiba-
rıyla, ihlal edilen yükümlülüğün kaynağını oluşturan nor-
mun buyuranına karşıdır. 

Yükümlülüğe aykırı davranış bir başkasının hukukunu 
ihlâl ediyorsa; sorumluluk, aynı zamanda bu kişiye karşı 
olacaktır.

Yükümlülüğe aykırı bir davranış gerçekleştirildiğinde, 
meydana gelen haksızlığı gerçekleşmemiş hale geri dön-
dürmek artık mümkün değildir. Ancak, bu haksızlık kar-
şısında, hukuk düzeninin idamesi amacıyla, bazı yaptı-
rımlar uygulamak gerekir. Bu itibarla, yaptırım, insanın 
muhatap olduğu davranış normlarından kaynakla-
nan yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli 
kıldığı hukuki sonuçtur. Gerçekleşen haksızlık dolayı-
sıyla, hukuk düzeninin kişiler arasında oluşturduğu huku-
ki denge bozulmuştur. Yaptırım uygulanmasıyla güdülen 
genel amaç, bu dengenin yeniden tesis edilmesidir. Her 
bir somut olaya ilişkin olarak yaptırım uygulanmasıyla, 
toplumu oluşturan fertler nezdinde, haksızlık karşısında 
hakkın mutlak üstünlüğü ve mutlak geçerliliği bir defa 
daha pekiştirilmektedir. 

Yaptırımı, genel hatlarıyla iki kısma ayırabiliriz. Birinci 
kısımda mütalâa edeceğimiz yaptırım, haksızlığa maruz 
kalan kişinin, haksızlık dolayısıyla kadre uğrayan kişi-
nin mağduriyetini gidermeyi amaçlamaktadır.

İkinci kısımda mütalâa edeceğimiz yaptırımlar ise, hak-
sızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde doğrudan etki icra 
ederler. Yani, bu tür yaptırımla güdülen asıl amaç, hak-
sızlığı gerçekleştiren kişi üzerinde belli hukuki sonuçlar 
doğurması, bu kişiye belli etkilerde bulunmasıdır. 

Bu yaptırımlarla güdülen asıl amaç, suç teşkil eden bir 
haksızlığı gerçekleştiren kişinin, bu suçu işlemek dola-
yısıyla içinde bulunduğu kusurluluk durumundan ibra 
olmasını sağlamaktır. Ceza olarak ifade ettiğimiz bu 
yaptırımın birincil amacı, kefaret teşkil etmesidir. Bir 
başka ifadeyle, kişinin işlediği suçtan dolayı kusurunun 
örtülmesidir; kısacası, kişinin resosyalize edilmesidir. 
Böylece, belli bir cezaya mahkûm olan kişi, bu cezanın 
infazıyla, önce, işlediği suçtan dolayı sorumluluğun ken-
di uhdesinde olduğunun şuuruna, bilincine kavuşmalı-
dır. Cezanın infazıyla kişi, gerçekleştirdiği haksızlıktan 

dolayı sorumluluk altında olduğunu aktüel bir şekilde 
hissedecek ve böylece, kusurundan ibra olacaktır. Ceza, 
işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı bir insanın muaheze 
edilmesi gerektiği hususundaki yargının somutlaşması-
dır, maddi bir muhteva kazanmasıdır. Bu itibarla, ceza, 
kişinin işlediği haksızlık dolayısıyla, yükümlülükleri-
ne aykırı davranması dolayısıyla, içinde bulunduğu 
kusurluluk durumundan ibra olmasına, bu suretle 
-kural olarak- kişinin tekrar topluma kazandırılmasına 
hizmet etmelidir.

Bazı durumlarda, hukuka aykırı davranışın gerçekleş-
tirilmesi sebebiyle, bu aykırılığı gerçekleştiren kişi, bu 
davranışın konusu, bu fiilin işlenmesiyle elde edilen eko-
nomik menfaat ve hatta bu davranışın gerçekleştirilme-
sinde kullanılan araç hakkında bir yaptırım olarak güven-
lik tedbiri uygulanabilmektedir. Bu bakımdan, güvenlik 
tedbiri gerek haksızlığı gerçekleştiren kişinin kendisini 
gerek toplumu belli zarar tehlikelerinden korumak ama-
cına yönelik bir yaptırımdır. Güvenlik tedbirine hükme-
dilebilmesi için gerçekleşen haksızlık dolayısıyla kişinin 
kusurlu telâkki edilmesi zorunlu değildir. Buna karşılık, 
cezanın tatbiki açısından gerçekleşen haksızlık dolayısıy-
la kişinin kusurlu telâkki edilmesi zorunludur. 

1  Bu metin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesinin 10. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 26 Aralık 2018 tarihinde dü-
zenlenen etkinlikte konferans olarak sunulmuştur.
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İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan, kişiye acı ve ızdırap 
çektirmeyi amaçlayan ceza uygulaması yapılamaz. Ta-
rih sürecinde, suç işleyen kişiye, ceza olarak onu toplum 
nazarında küçük düşürmeye, rezil rüsvay etmeye yönelik 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Keza, ceza olarak, ki-
şinin dayanılamayacak surette acı ve ızdırap çekmesini 
sağlayacak uygulamalara başvurulmuştur. Bu tür uygu-
lamalar açısından, suçluluğuna kanaat getirilen kişinin 
yakılması, taşlanması veya linç edilmesi örnek olarak 
gösterilebilir.

Ancak, ceza infaz kurumlarının içinde bulunduğu şartlar, 
ceza infazını insan onuruyla bağdaşmaz bir uygulama haline 
getirebilmektedir. Unutmamak gerekir ki, cezalandırmakla 
kural olarak kişinin işlediği suçtan dolayı faal pişmanlık 
duyarak tekrar topluma kazandırılması amacı güdüldüğüne 
göre; bu amaç ancak mahkumların insan onuruyla bağdaşır 
bir muamele biçimine tabi tutulmasıyla gerçekleştirilebilir. 
Cezanın infazıyla mahkûm gelecekte sosyal sorumluluğa 
sahip olarak suçsuz bir yaşantı sürmeye yatkın duruma 
getirilmelidir.

Cezanın “özel önleme” fonksiyonu yönünden hürriyeti 
bağlayıcı ceza olarak hapis cezasının etkinliği daima kuş-
ku ile karşılanmış ve bu nedenle, mahkûmların uslandırıl-
masının, eğitiminin ve resosyalizasyonunun sağlanması 
için, salt hürriyetten yoksun bırakma ile yetinilmemesi ve 
gerekli tedbirlerin alınması bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmıştır. Hürriyetten salt yoksun bırakmanın bu amaç-
ların gerçekleşmesi açısından elverişli olmadığı muhak-
kaktır. Hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesinin 
mahkûmların uslandırılması, eğitimi ve resosyalizasyonu 
amacı doğrultusunda sınırlandırılması, bir gereklilik ola-
rak ortaya çıkmıştır. Kişinin sadece belli bir cezaya mahkûm 
olmasıyla cezanın uyarı fonksiyonunun gerçekleşmesi ve fai-
lin bu suçtan dolayı etkin pişmanlık duyması halinde, cezası-
nın artık infaz kurumunda çektirilmemesi gerekir.

Failin kişilik yapısı, yaşadığı çevre, psişik ve ahlâkî eği-
limleri ile kendisini suç işlemeye sevk eden saikler iti-
barıyla, suç işlemeyi itiyad haline getirmemiş “tesadüfî” 
suçlu özelliği taşıması mümkündür. Bu kişilerin işle-
dikleri suç dolayısıyla cezalandırılmaları ya da mahkûm 
oldukları cezanın infaz kurumunda çektirilmesi toplum 
barışı açısından bir zaruret arz etmeyebilir. Bu kişilerin 
cezaevi ortamına girmeden de toplum düzenine uygun 
davranmaları sağlanabilir. Ancak, işaret etmek gerekir 
ki; bu kişilerin belli bir süre denetime tabi tutulması ge-
rekmektedir: Denetimli serbestlik tedbiri. Çünkü bu ki-
şilerin kendi haline bırakılması, tamamen serbest bırakıl-
ması, tekrar suç işlemelerine neden olabilir. Dolayısıyla, 
bu denetimin, kişinin tekrar topluma kazandırılmasını, 
toplum düzenine intibakını sağlamaya yönelik ve bunu 
sağlayabilecek nitelikte olması gerekir.

Ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan ve bu-
nun sonucu olarak belli bir ıslah ve terbiye programına 
tabi tutulan ve bütün tutum ve davranışları gözlemlenen 
mahkûmun işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyması ha-
linde, mahkûm olduğu ceza süresi tamamlanmadan infaz 

kurumunun dışına çıkarılmasına ve cezasının kalan kıs-
mını herhangi bir suç işlememesi ve kendisine yüklenen 
yükümlülüklere uygun davranması koşuluyla dışarıda ge-
çirmesine imkan tanınmaktadır. Hapis cezasının bir infaz 
rejimi olan bu kuruma, koşullu salıverilme (şartla salıve-
rilme, meşruten tahliye) adı verilmektedir.

Koşullu salıverilme, hapis cezasının bireyselleşmesi-
ni sağlama açısından bir araçtır. Bu kurum sayesinde, 
mahkûm olduğu ceza süresi dolmadan infaz kurumunun 
dışına çıkacağı ve böylece özgürlüğüne kavuşacağı ümit 
ve beklentisiyle kişi kendisiyle ilgili olarak uygulanan 
ıslah ve terbiye programının gereklerine uygun davrana-
bilmektedir. Yani, koşullu salıverilme, mahkumları iyi 
halli olmaya teşvik etmektedir. İyi halli olması itibarıyla 
serbest bırakılan mahkûm, cezasının kalan kısmını infaz 
kurumu dışında, toplumsal ortamda çekerken belirli bir 
çerçeve içinde denetim altında tutulmakta ve bu suretle 
toplum hayatına yeniden uyumu sağlanmaktadır. Serbest 
bırakılan mahkûm, bu denetim sayesinde toplum içinde 
kendi başına buyruk bir vaziyette bırakılmamakta ve tek-
rar suç işlemesi önlenmektedir.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan, kişiye acı ve 
ızdırap çektirmeyi amaçlayan ceza uygulaması 
yapılamaz. Tarih sürecinde, suç işleyen kişi-
ye, ceza olarak onu toplum nazarında küçük 
düşürmeye, rezil rüsvay etmeye yönelik uygu-
lamalar gerçekleştirilmiştir.
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Fakat, özellikle ülkemiz uygulamasında koşullu salıve-
rilmenin rutinleştirilmesi, infaz kurumunda geçirilen sü-
renin iyi halliliği konusundaki esneklik ve ayrıca, infaz 
kurumu dışında geçirilen süre içinde sağlıklı bir gözetim 
sisteminin olmayışı, bu kurum açısından ciddi bir eleş-
tiri konusudur. Ayrıca, koşullu salıverilmenin, kapasite 
sınırı aşılmış olan cezaevlerini boşaltmak, cezaevlerin-
deki mahkûm sayısını azaltmak gibi sosyal ve ekonomik 
düşüncelerle kabul edilmesi halinde; sözünü ettiğimiz 
gerekçelerin ve dolayısıyla hukuki görüşün göz ardı edil-
diğini hatırlatmak gerekir. 

II. Bu güncel sorunla ilgili olarak sağlıklı çözümler üreti-
lebilmesi için karşılaştırmalı olarak bazı istatistiki bilgile-
ri göz önünde bulundurmakta fayda mülahaza edilmiştir: 

Nüfusa oranla hükümlü veya tutuklu olarak infaz 
kurumlarında bulunan kişi sayısı itibarıyla Türkiye, 
üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de her 347 kişi-
den biri, ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuk-
lu olarak bulunmaktadır. Türkiye’yi takip eden Devlet, 
İran’dır. İran’da her 352 kişiden biri, ceza infaz kurum-
larında hükümlü veya tutuklu olarak bulunmaktadır.

Nüfusa oranla hükümlü veya tutuklu olarak infaz kurum-
larında bulunan kişi sayısı itibarıyla dünyanın en iyi ülkesi 
Japonya’dır. Bu ülkede her 2.439 kişiden biri, ceza infaz 
kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunmaktadır.

Yaptırım sistemi ve en azından teorik açıdan izlediği in-
faz siyaseti bakımından Türkiye’nin örnek aldığı devlet-
lerdeki durum şu şekildedir: 

Almanya: Bu ülkede 
her 1.333 kişiden biri, 
ceza infaz kurumlarında 
hükümlü veya tutuklu 
olarak bulunmaktadır.

İtalya: Bu ülkede her 
1.020 kişiden biri, ceza 
infaz kurumlarında hü-
kümlü veya tutuklu ola-
rak bulunmaktadır.

Fransa: Bu ülkede her 
961 kişiden biri, ceza 
infaz kurumlarında hü-
kümlü veya tutuklu ola-
rak bulunmaktadır.

Güney Kore: Bu ülke-
de her 917 kişiden biri, 
ceza infaz kurumlarında 
hükümlü veya tutuklu 
olarak bulunmaktadır.

İngiltere: Bu ülkede her 
714 kişiden biri, ceza 
infaz kurumlarında hü-
kümlü veya tutuklu ola-
rak bulunmaktadır.

Türkiye, bütün bu örnek ülkeler arasında, ceza infaz ku-
rumlarında, hükümlülere nazaran tutuklu olarak en fazla 
kişi bulunduran devlettir. 

15 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında 
bulunan,
Tutuklu sayısı: 57.182 
Hükmen tutuklu sayısı: 35.223
Tutuklular toplamı: 92.405
Hükümlü sayısı: 170.699
Genel toplam: 263.104’tür. 
Buna göre, Türkiye’de ceza infaz kurumlarında bulunan 
tutukluların oranı, mevcuda nazaran % 35,1’dir.

Örnek alınan devletler arasındaki sıralama ise şu 
şekildedir: 

Japonya: % 10,8.
İngiltere: % 11,2.
Rusya: % 17,5. 
ABD: % 21,6. 
Almanya: % 22,6. 

İran: % 25,1. 
Fransa: % 29,7. 
İtalya: % 33,3. 
Güney Kore: % 34,5.

Ülkelerin ceza infaz kurumlarının kapasitesinin nüfuslarına 
göre sıralaması şu şekildedir: 
Japonya: 
Nüfusu 126 milyon 510 bin kişi (2018 Temmuz sonu itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 90.536 kişi (31.12.2014) 
Buna göre, Japonya’da her 1.397 kişiye infaz kurumlarında bir 
kişilik yer tekabül etmektedir. 
İtalya: 
Nüfusu 60 milyon 410 bin kişi (2018 Ağustos sonu itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 50.622 kişi (31.8.2018) 
Buna göre, İtalya’da her 1.193 kişiye infaz kurumlarında bir ki-
şilik yer tekabül etmektedir. 
Fransa: 
Nüfusu 67 milyon 800 bin kişi (2018 Temmuz başı itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 59.703 kişi (1.7.2018)
Buna göre, Fransa’da her 1.135 kişiye infaz kurumlarında bir 
kişilik yer tekabül etmektedir. 
Almanya: 
Nüfusu 82 milyon 930 bin kişi (2018 Mart sonu itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 73.336 kişi (31.3.2018)
Buna göre, Almanya’da her 1.131 kişiye infaz kurumlarında bir 
kişilik yer tekabül etmektedir. 
Güney Kore: 
Nüfusu 50 milyon 800 bin kişi (2017 sonu itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 47.820 kişi (31.12.2017) 
Buna göre, Güney Kore’de her 1.062 kişiye infaz kurumlarında 
bir kişilik yer tekabül etmektedir. 
İngiltere: 
Nüfusu 59 milyon 200 bin kişi (2018 Eylül sonu itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 75.859 kişi (29.6.2018) 
Buna göre, İngiltere’de her 780 kişiye infaz kurumlarında bir 
kişilik yer tekabül etmektedir. 
İran: 
Nüfusu 80 milyon 910 bin kişi (2017 Haziran itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 140.000 kişi (2014 Aralık itibarıyla) 
Buna göre, İran’da her 577 kişiye infaz kurumlarında bir kişilik 
yer tekabül etmektedir. 
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Türkiye: 
Nüfusu 80 milyon 890 bin kişi (2018 başı itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 208.780 kişi (1.1.2018) 
Buna göre, Türkiye’de her 387 kişiye infaz kurumlarında bir 
kişilik yer tekabül etmektedir. 
Rusya: 
Nüfusu 144 milyon 900 bin kişi (2018 Eylül başı itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 812.804 kişi (1.10.2015) 
Buna göre, Rusya’da her 178 kişiye infaz kurumlarında bir kişi-
lik yer tekabül etmektedir. 
ABD: 
Nüfusu 323 milyon 900 bin kişi (2016 sonu itibarıyla)
İnfaz kurumlarının kapasitesi, 2.140.321 kişi (2014 itibarıyla) 
Buna göre, ABD’de her 151 kişiye infaz kurumlarında bir kişi-
lik yer tekabül etmektedir.

Bu sayılar göstermektedir ki, örnek alınan devletler ara-
sında Türkiye, ceza infaz kurumlarının kapasitesinin faz-
lalığı itibarıyla ABD ve Rusya’dan sonra üçüncü devlet 
konumundadır. Bu nedenle, Türkiye’de yeni ceza infaz 
kurumlarının inşa edilmesinden sarfınazar edilme-
lidir. Aksine, mer’î ceza infaz rejiminde değişiklikler 
yapılarak, infaz kurumlarındaki hükümlü sayısının azal-
tılması ve hatta, infaz kurumlarının bir kısmının zaman 
içinde kapatılması yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ör-
neğin 73.336 kişilik kapasiteye sahip olan Almanya’da 
31.3.208 tarihi itibarıyla infaz kurumlarında bulunan tu-
tuklu ve hükümlü sayısı toplamı 62.194’tür. 

208.780 kişilik kapasiteye sahip olan Türkiye’de ise, bu sayı, 
01.01.2018 tarihi itibarıyla  232.886’dır,
17.12.2018 tarihi itibarıyla  263.104’dür. 

Bu veriler göstermektedir ki, Türkiye’de infaz kurum-
larında bulunan hükümlü ve tutuklu mevcudu her ay 
takriben 2.000 kişi artmaktadır. 

Türkiye’de, 15 Kasım 2018 tarihi itibarıyla; 
- Bir yıla kadar hapis cezasına mahkum olan hüküm-

lü sayısı, 7.960;
- Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına mahkûm 

olan hükümlü sayısı, 7.566;
- İki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm 

olan hükümlü sayısı, 11.128;
- Üç yıldan dört yıla kadar hapis cezasına mahkum 

olan hükümlü sayısı, 9.780’dir.

Buna göre, söz konusu tarih itibarıyla ceza infaz ku-
rumlarında dört yıldan daha az süreyle hapis ceza-
sına mahkûm olmuş olan hükümlü sayısı toplamı, 
36.434’tür.

Oysa halen yürürlükte olan infaz hükümlerine göre, dört 
yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edil-
miş olan hükümlülerin infaz kurumunda tutulmamaları 
gerekmektedir. Bu sayılar göstermektedir ki, haklarında 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak kurum dışında 
tutulan hükümlülerden önemli bir kısmı, denetim süre-
si zarfında yeniden suç işledikleri için, infaz kurumuna 
alınmaktadırlar. Bu durum, denetimli serbestlik tedbiri-

nin ülkemizde efektif bir şekilde uygulanmadığını gös-
termektedir. 

Adalet Bakanlığının istatistiki verilerine göre, dene-
timli serbestlik görevlileri tarafından takip ve deneti-
mi yapılan kişi sayısı, 17.12.2018 tarihi itibarıyla top-
lam 632.885’dir (Bu sayı, 2018 Ağustos ayı itibarıyla 
607.936 idi). 

Bunlardan,
a) şüpheli veya sanık olarak hakkında adli kontrol tedbiri 
uygulanan kişi sayısı, 422.331’dir; 
b) uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak dolayısıyla 
hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişi sayı-
sı, 63.427’dir; 
c) İnfaz Kanunu, madde 105/A hükmü gereğince, hak-
kında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişi sayısı, 
94.778’dir;
ç) mükerrir, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi, örgüt 
mensubu suçlu olması sebebiyle hakkında denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulanan kişi sayısı, 13.314’dür.

III. Bu genel durum karşısında, Türk ceza hukukunda ceza 
infaz rejimlerinin bir bütün olarak ele alınıp yeniden dü-
zenlenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Kalıcı çözüm oluşturulabilmesi için, kapsamlı bir çalışma 
yapılması gerekmektedir. Bu konuda yapılan akademik 
çalışmalarda oluşturulan önerilerin hayata geçirilebilme-
si için, Adalet Bakanlığı istatistiklerinde yayımlanmayan, 
hükümlü ve tutuklulara ilişkin bazı verilerin ilgililerle 
paylaşılması gerekmektedir. Örneğin koşullu salıveril-
meden yararlanan ve cezasının kalan kısmını halen top-
lum içinde çekmekte olan hükümlü sayısı bilinmemekte-
dir. Bu hükümlülerden kaç kişinin yeniden suç işleyerek 
tekrar infaz kurumlarına döndüğüne dair bilgimiz de bu-
lunmamaktadır. Bu bilgi eksikliği, Devlet bakımından da 
söz konusudur. 

Zaman zaman değişik adlarla çıkarılan kanunlar, geçici 
“çözüm” olarak, infaz kurumlarındaki hükümlü sayısının 
azaltılmasına sadece kısa bir süreliğine katkıda bulun-
muştur. 

Sistemimizde, infaz aşamasında ve hatta hüküm kesinleş-
tikten sonra hükümlünün mağdurla ilişkisi tamamen ke-
silmektedir. Oysa infaz aşamasında da etkin pişmanlık-
tan yararlanılabilmesinin ve özellikle hükümlü ile mağ-
durun barışmasını sağlayacak yolların açık tutulması 
gerekmektedir. Halen cari infaz sistemimizde bu yollar 
tamamen kapalıdır. 

Ancak, bu yolların işletilebilmesi için mahkemelerin iş 
yükümün de artırılmaması gerekmektedir. 

Bu yöntemle, özellikle cinsel suçlardan mahkûm olan 
faille mağdur arasında bilahare meşru zeminde evliliğin 
gerçekleşmesine rağmen, infaza devam edilmesinin or-
taya çıkardığı şikayetlerin de sonlandırılması mümkün 
bulunmaktadır.
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OKUL PROFILI DEĞERLENDIRME 
ÇALIŞMASI TANITIM TOPLANTISI

MEB Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından 13 Mart 2019 tarihinde düzenlenen 
Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Toplantısı'na TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da katıldı.

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından MEB 
Şura Salonu´nda 13 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Okul 
Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Toplantısı'na 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da katıldı. 

Projeleri, bütünsel olarak eğitim sistemini inşa edecek bir 
yapıda kurgulamaya çalıştıklarına dikkati çeken Selçuk, 
“Bütün sistemin bütünsel olarak ele almazsak sistemin 
herhangi bir yerinde yapılan değişiklik bir çözüm ürete-
bilir ama mevcut çözümlerimiz daha sonraki problemle-
rimize dönüşür.” ifadesini kullandı. 

Yol haritalarındaki bileşenlerden bir tanesinin “Okul 
Profili Değerlendirme Çalışması” olduğunu vurgulayan 
Selçuk, şöyle devam etti: “Okul profili aslında, hizmet içi 
eğitimle, atamayla, finansmanla, yatırımla ilgili olan gibi 
hemen her konuyla alt sistemlerin hepsiyle bağlantılı bir 
konu. Çok merkezi bir kavram olarak okulu alıyoruz. Bu 
anlamda okulu eğitim sisteminin yapı taşı gibi görüyoruz. 
Ailenin toplumun ana çekirdek sistemi olması gibi okul 
da eğitim sisteminin ana çekirdek sistemidir. Eğer biz 
okulu tam olarak yapılandırabilir ve bir okulu kendi başı-
na tıpkı bir vücudun hücresi gibi ele alabilirsek o zaman 
bu hücrelerden dokular organlar rahatlıkla oluşur. Eğer 
bu yapıyı kendi içinde bütünlüğü olan hücre yapısını tam 
olarak inşa edip işlevsel bir hale getiremezsek o zaman ne 
dokular ne organlar sağlıklı olarak gelişecektir. Bu sebeple 
okulu çok önemsiyoruz.” 

Okulun önemine işaret eden Bakan Selçuk, “Daha etkili 
okullar için birlikte gelişmek istiyoruz. Yani bu bir reka-
bet, bir kıyaslama bir performans değil, sadece daha etkili 
okullar inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için izlememiz, 
değerlendirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. ´Sade-
ce okulları izledim” yok, ´sadece sizin durumunuz bu´, 
´fotoğrafınızı çektim´, böyle bir şey değil. Aynı zamanda 
destekleme ihtiyacı son derece kritik.” diye konuştu. 

“Bir yıl sonra yeni profili ortaya çıkacak.”
Millî Eğitim Bakanı Selçuk, iyi işlerin “iyi örnekler havu-
zu”nda biriktirileceğini belirterek, “Bütün okullar, eş za-

Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Her ilde, okulu iyileştirme ekipleriyle, 
bir okulun ihtiyacının nasıl sağlanacağı 

konusunda çalışmalar yapılacak.

““



manlı olarak birbirini izleme ve iyi örnekleri takip etme 
imkânına kavuşacak.” dedi. Okulun yıllık gelişim planı 
çerçevesinde, öğretmen ve yöneticilerin okulun gelişi-
miyle ilgili hizmet sürecinde bulunacaklarını ifade eden 
Selçuk, şunları söyledi: “Bu arada destekleme kısmı dev-
reye girecek. Her ilde, okulu iyileştirme ekipleriyle, bir 
okulun ihtiyacının nasıl sağlanacağı konusunda çalışma-
lar yapılacak. Üniversitelerden destek mi alacağız, her ilde 
kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezlerinden ya da 
diğer uzmanlardan destek mi alacağız? İllere atadığımız 
uzmanlık kategorileri söz konusu olacak önümüzdeki öğ-
retim yılı başında. Bu çalışma pilot olarak şu anda devam 
edecek. Gelecek seneyi beklemeyeceğiz. Süreci izleme im-
kânımız olacak. Bunların ardından okulun bir yıl sonra 
yeni profili ortaya çıkacak.” 

Selçuk, okulun yeni profili çerçevesinde bir yılda sağla-
dığı gelişmeyi mobil olarak izleyeceklerinin altını çize-
rek, “Okulun yöneticisi de bunu izleme imkânına sahip 
olacak. Ortaya konulan parametre hedeflerinde, nereden 
nereye gelindiği somut olarak ortaya konulacak. Biz bir 
yılın sonunda istediğimiz hedeflere ulaşamadıysak, niye 
ulaşamadığımızın, bunun sebeplerinin analiz edilmesi 
söz konusu olacak. Sonuçta hedeflere ulaşmak için her ne 
gerekiyorsa, o okula özgü yapısal dinamik ortaya konula-
cak.” değerlendirmesinde bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okul Profili Değerlen-
dirme Çalışması´nda çok sayıda okul müdürü, il ve ilçe 
müdürü ile birlikte binlerce saat oturulup çalışıldığını 
belirterek ekipte bulunan bazı okul müdürlerini takdim 
ederek, kendilerini kutladı. Selçuk, okullar için gelişim 
planı sürecinin yıllık uygulanacağını ifade ederek, “Birin-
ci yıl tamamlandığında, bir okulun değerlendirmesinin 
yapıldığını, okul gelişim planının hayata geçtiğini, bunun 
uygulandığını ve okulun döngüsünün yeni profille ortaya 
çıktığını göreceğiz. Bu burada bitmeyecek, okulun ikinci 
yılını takip edeceğiz. O okulun ikinci yıl nereye varaca-
ğını izleyeceğiz. Aynı süreç yeniden bir gelişim planına 
bağlı olarak uygulanacak. Bunu sonucunda okulun yeni 
profilini görme imkânımız olacak. Her bir okulu gelişi-
miyle ilgili çalışmaları analiz edeceğiz.” diye konuştu.

“Çocuğa hakkı olanı vermek gerekiyor.”
“Çocuğa hakkı olanı uluslararası standartlarda veremez-
sek çocuğun hukukunu zedeleriz.” diyen Selçuk, çocuğa 

hakkı olanı vermenin öncelikle çocuğun eğitimiyle değil 
öğretmenin-yöneticinin-okulun gelişimiyle olacağına 
dikkati çekti. Elverişsiz okulların öncelikli olarak des-
teklenmesi konusunu çok önemsediklerinin altını çizen 
Millî Eğitim Bakanı Selçuk, “İmkân bakımından en altta-
ki okullarımızı yükseltmezsek okullarımız arasındaki öğ-
renme ve imkan farkını kapatamayız. Bunu kapatamazsak 
da sınav baskısını azaltamayız. Bunu yapabilmenin temel 
şartı bazı okulları önceliklendirmek ve her okula eşit bir 
muamelede değil adil bir muamelede bulunmak.” dedi. 

Eğitim sistemindeki tüm çalışmaların tüm paydaşla-
rın ortak olarak geliştirmesi gereken bir konu olduğuna 
değinen Selçuk, “Bu, Ankara’dan genelge gönderilerek 
yapılacak bir iş değil. Bu iş tümüyle mutfakta çalışan öğ-
retmenlerimin, meslektaşlarımın, bütün çalışanlarımın, 
okul müdürü arkadaşlarımın omuz vermesi ile olacak 
bir iş.” ifadesini kullandı. Okul Profili çalışmasında oku-
lun, ilçenin, ilin ve Türkiye´deki tüm okulların tümünün 
görüleceğini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunun sonucunda uluslararası standartlarla ülkemizin 
okullarını ve ulusal verilerini karşılaştırabiliyor muyuz? 
Karşılaştırabiliyoruz. Böylece okullar arasındaki imkân 
ve öğrenme farkının azalmasını bekliyoruz. Bu nasıl aza-
lacak? Her okulun eksik olduğu gelişmesi gereken yön-
ler neyse önceliklendirip onlara yatırım yaparak, bir yol 
haritası çıkararak, izleyip değerlendirip destekleyerek 
o okulun güçlenmesine yardımcı olmakla... Her okulda 
bir gelişme potansiyeli zaten var. Sadece ortak bir hizaya 
bakmak, ortak bir kavram çerçevesine bakmak, ortak bir 
hayale bakmak, ortak bir dil kullanmak. Mesele burada. 
Bu yapılabilir bir şey. Hepimiz aynı yöne doğru gideceğiz. 
Asgari müştereklerde hepimiz aynı dili kullanalım, iller 
kendine göre ayrıca farklılaşsın o da güzel.”

Türkiye´deki okul sisteminin bütünsel olarak ilerlemesi 
için kapasitenin fazlasıyla olduğuna değinen Selçuk, “Bu-
rada bir modelleme yapmak, bir simülasyon yapmak ve 
bunun sonucunda tüm illeri ve milli çaptaki ana çerçeve-
yi yönetebilme meselesi var.” diye konuştu. Bakan Selçuk, 
kanıta ve gerçek ihtiyaca göre politika üretilmesinin çok 
önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bakanlık 
hangi konuda ne karar alacaksa bunu kanıta dayalı alma-
lı. Eğer kanıta dayalı almazsa Bakan´ın şahsi beğenileri 
ya da ilgili bürokratların, yetkililerin tercihleri ya da o 
günlerde etkili olan bir takım bağlam dışı karar meka-



nizmalarının etkileriyle o ilde çok farklı işler yapılabilir. 
Biz bunu istemiyoruz. Zaten sınırlı kaynağımız var, bunu 
etkili kullanmak için de muhakkak surette veriye dayalı 
yaklaşımımızı kullanmak zorundayız.”

Okul Profili çalışması ile okulları öğretmen yetiştirme ve 
hizmet içi eğitim, finansman yönetimi, ölçme değerlen-
dirme, müfredat gibi konularla ilişkilendirme imkânına 
sahip olduklarını bildiren Selçuk, “Böylece her bir birim, 
kendi içinde bağımsız olarak değil her biri birbiriyle bağ-
lantılı eş güdümlü olarak mekanizmaya destek olabilecek. 
Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, Türkiye´de eğitim sis-
teminin bütün alt sistemlerinin senkronize olması ve bir 
proje dahilinde kararlar alınması.” dedi. 

"Okullar arasındaki imkan ve başarı farkı 
azaltılacak."
Bakan Ziya Selçuk´un açıkladığı “Okul Profili Değerlen-
dirme” çalışmasıyla okullar, belirli ölçütlere göre, öğren-
me analitiğinden okullar arası başarı farkına, sosyokül-
türel etkinliklerden gelişim planlarına, okulun fiziksel 
ve insan kaynakları imkanlarından bürokratik süreçlere 
kadar geniş bir perspektifle, bütünsel olarak ele alınacak. 
Okulları birbiriyle kıyaslamadan, kendi gelişimi üzerin-
den değerlendirmeyi amaçlayan çalışma, aralarındaki 
imkan ve başarı farkını azaltarak ve eğitimin niteliğini 
artırarak tüm okulları yukarıya taşımayı amaçlıyor. 

Doğru müdahaleyi yapabilmek için öncelikle veriye da-
yalı sorunu görebilmek ve teşhisi doğru koyabilmenin 
gerekliliği ile yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, sistemle 
bütünleşecek “İyileştirme Ekipleri” oluşturacak. Bu kap-

samda, okullar, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri ve 
Bakanlık bünyesindeki “İyileştirme Ekipleri” sorumlu ol-
dukları okullarda veriye dayalı eylem planları hazırlaya-
rak hızlı ve etkili çözümler sunacak. Öğretmenler de yeni 
eğitim programları, sertifika ve yan alan yetkinlikleri ile 
sürecin merkezinde olacak.

İyileşmeye giden yolda okulların yol haritasını oluştura-
cak olan “Okul Gelişim Planları”, öğretmen ve okul yöne-
ticileri ile birlikte hazırlanacak. Her okulun kendi ihtiyaç-
ları ve kendi yapısı kapsamında oluşturduğu planlar bir 
yazılım üzerinde görülebilecek, okulun ihtiyaçları doğ-
rultusunda iyileştirilmesinde öğretmen ve okul yönetici-
sinin kararı esas alınacak. Haftalık, aylık ve yıllık eylem 
planları oluşturulacak, uygulamalar izlenecek, değerlen-
dirilecek ve desteklenecek.

“Eşitlik değil, adalet”
Millî Eğitim’in en küçük organizasyonel birimi olan okul 
ile en üst birimi arasındaki iletişimi sağlayabilmek için 
önemli bir atılım olan okul gelişim planları sayesinde, 
okulun ihtiyacından zamanında ve detaylı bir şekilde ha-
berdar olunup ihtiyacı görme ve ihtiyacı giderme süreci 
hız kazanmış olacak. Var olan veya oluşabilecek sorunlar 
öngörülerek, yerinde ve hemen çözüm üretilecek. Okul 
gelişim planları ile okulun hangi alanda desteklenmesi 
gerektiği ortaya çıktığında Bakanlık imkân ve kaynakları 
her okula ihtiyacı oranında adil olarak dağıtılacak. Şartla-
rı elverişsiz olan okullara pozitif ayrımcılık yapılarak, im-
kânı görece daha iyi olan okulların gelişimi de ihtiyaçları 
doğrultusunda desteklenerek ve iyileşme sürdürülebilir 
kılınacak.

VALI DR. ENIS YETER'IN TÜBA’YI ZIYARETI

Merkez Valisi Dr. Enis Yeter, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar’ı  7 Mart 2019 tarihinde ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde; bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.
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TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından 4-5 Temmuz 
2019’da Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde “Enerji Depo-
lama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” gerçekleştirilecek.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünü yap-
tığı TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 
çalıştay ve panelde ilgili paydaşların katılımıyla enerji de-
polama teknolojileri bütün boyutlarıyla ele alınacak.

Programın ilk günü gerçekleştirilen çalıştayda toplam dört 
oturum düzenlenecek. İlk oturumun başkanlığını TÜBA 
Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hak-
kı Alma üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Genel Müdürü Yardımcısı Ramazan Usta “Yenilenebilir 
Enerji Görünümü, Yeni Trendler ve Depolama Sistemleri”, 
TEMSAN Genel Müdürü İbrahim Toprak “Pompaj HES 
Ekipmanlarının Yerlileştirilmesi Çalışmaları”, “Yenilene-
bilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Enerji Depolama” 
hakkında ise Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Halime Paksoy konuşacak. 

2. Oturum’un başkanlığını TÜBA Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi ve Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. N. Serdar Sarıçiftçi yürütecek. Türkiye 
Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bay-
ram “Ulaştırmada Enerji Depolama Teknolojileri”, Mutlu 
Akü Yeni Teknolojiler ve Laboratuvarlar Müdürü Doç. 
Dr. Muhsin Mazman “Yeni Batarya Teknolojileri ve En-
düstriyel Gelişmeler”, TÜBİTAK-MAM ve DMA Oto’dan 
Halil Hamut ise “Türkiye’nin Bataryalı Araç Programı ve 
Gelişmeler” üzerine sunum yapacak. 

Öğleden sonra gerçekleşecek 3. Oturum’un başkanlığı-
nı TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı 
yapacak. Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Enerji Depolama 
Teknolojileri ve Araştırma Boyutları”, Prof. Dr. N. Serdar 
Sarıçiftçi “Kimyasal Enerji Depolama ve CO2 Geri Dö-
nüşümü”, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Necdet Altuntop “Buzda Enerji Depolama Teknolojileri: 
Ticari bir Türkiye Uygulaması”, Gaziantep Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise “Konut ve 
Endüstriyel Sektörlerde Isıl Enerji Depolama İmkanları” 
üzerine konuşacak. 

Son oturumun başkanlık görevini yine TÜBA Enerji Ça-
lışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı üstlenecek. 
Siemens-Gamesa Renewables Uzmanı Mehmet Göksel 
Güngör “Elektrik ve Isıl Enerji Depolama Teknolojileri”, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Adnan Midilli “Hidrojen Depolama Çalışmaları ve 
Yeni Boyutlar”, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Sarı “Türkiye’de Doğal Gaz Depolama Çalışma-
ları”, Prof. Dr. M. Hakkı Alma “Yeraltında Gaz Depola-
ma Metodları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz “Enerji Depolama ve Isı 
Pompaları Yardımıyla Konutların Isıtılması”, Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Ezan ise 
“Faz Değişim Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Model-
lenmesi” başlıkları altında konuşacak. 

Oturumların ardından ilk günün değerlendirme ve kapa-
nış konuşmaları yapılacak. Programın ikinci günü düzen-
lenecek olan “Türkiye’nin Enerji Depolama Teknolojileri 
Kabiliyetleri, Potansiyelleri ve Yapılması Gerekenler” adlı 
panelde Prof. Dr. Adnan Midilli, İbrahim Toprak, Ra-
mazan Usta, Berkan Bayram, Doç. Dr. Muhsin Mazman, 
Prof. Dr. Necdet Altuntop, Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. 
Dr. N. Serdar Sarıçiftçi yer alacak.

Programın sonunda katılımcılar için sosyal program dü-
zenlenecek. 

TÜBA’DAN “ENERJI DEPOLAMA 
TEKNOLOJILERI ÇALIŞTAYI ve PANELI”

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından 4-5 Temmuz 2019’da Iğdır Üniversitesi ev 
sahipliğinde “Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” gerçekleştirilecek.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

 “Halının altına süpürülmüş konuların 
üzerine gitmeyi çok seviyorum.”

“Biz yaşadığımız kültürel çatışma yüzünden tarih bilincimizi bozduk. Şimdi de ne Osmanlı tarihine, ne eski Türk 
tarihine, ne de milli mücadele tarihine normal bir tarihsel bilinç sahibi olarak bakamıyoruz.”

Bilim, tarih ve araştırmayla ördüğü, öğrenme merakının 
üzerine kurduğu hayatını dinledik Ahmet Yaşar Ocak’tan; 
10 kere dünyaya gelsem hiç tereddütsüz yine tarihçi olurum 
diyen bir inancın, cesaretin kendi ifadesiyle ise yalnızca "ta-
rih araştırmacısı"nın herkesin yoluna fener olacak bir ya-
şam hikayesi…

“Okula ver, bir an önce yaramazlıklarından kurtulayım.” 
Esnaf bir ailenin çocuğuyum, babam ve annem köy çocu-
ğu. 1941’den sonra Yozgat’a yerleşmişler. Ben 1945 yılında 
Yozgat’ta doğdum. Yozgat Çapanoğulları’nın 18. yüzyıl 
başlarında kurduğu harika bir şehirmiş. Kırmızı kiremitli 
çatılar, muntazam Arnavut kaldırımlı sokaklar, caddeler, 
beyaz mermer çeşmeler, beyaz veya kesme sarı taştan 
harika konaklar… O zamanlarda kente gelen yabancı 
seyyahlar Yozgat’ı çok överek anlatırlar seyahatnamele-
rinde ve eski Osmanlı kentlerine benzemediğini yazarlar. 
Zaten Çapanoğulları ilk yıllarda kent zenginleşsin ticari 
hayat oluşsun diye Ermeni ve Rum nüfusu getirmişler, 
civar kentlerden zengin Türk aileler de gelmiş yeni ken-
te. Tekkeler, medreseler açılmış, zengin bir kültür hayatı 
oluşmuş. Tanzimat’ın önemli ismi şair Akif Paşa gibi çok 
önemli şahsiyetler, gazeteci Agâh Efendi yetişmiş. Hattat-
lar, büyük şairler yetişmiş o dönem. Yayın çok az olduğu 
için bu isimler hakkında insanlar pek de bilgiye sahip de-
ğiller. Ben işte böyle bir kente doğdum ve büyüdüm. 

Her çocuk gibi babamı hem çok sever hem de ondan kor-
kardım. 1.93 boyunda, geniş omuzlu çok da yakışıklı bir 
adamdı. Annem de çok müşfik bir kadındı bazen babam 
kızdığında bütün anneler gibi bizi himaye ederdi. Her iki-
sini de çok severdim. Benden altı yaş küçük bir erkek ve 
benden küçük iki de kız kardeşim daha vardı. Bizi sevgiy-
le büyüttüler bu yüzden onları her zaman rahmetle yâd 
ediyorum. Benden önce iki tane ağabeyim olmuş fakat 
bir tanesi altı aylıkken diğeri ise doğumdan hemen sonra 
vefat etmiş. Bu yüzden benim adımı Yaşar koymuşlar. Ah-
met benim göbek adım.

Çocukluk yıllarımda Yozgat, Safranbolu konaklarına ben-
zeyen evlerle doluydu, ben de o bahçemizde kardeşlerim-
le oynamaktan zevk alırdım. Çok yaramaz bir çocuktum 
ve annem artık dayanamayıp babama “Bu oğlanın elin-
den yıldım, onun yüzünden diğer çocuklarımla meşgul 
olamıyorum. Okula ver, bir an önce yaramazlıklarından 
kurtulayım.” demiş. Babam da bir sabah elimden tutup 
içine alfabe kitabı, defter, kurşun kalem ve silgi koyduğu 
tahta bir çantayla beraber evimizin hemen karşısında-

Röportaj ve Fotoğraf: Asiye Komut
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ki Cumhuriyet İlkokulu’na götürdü. Ben evden ilk defa 
ayrıldığım için ağladım, gitmek istemedim, ama babam 
daha önceden aldığı bir çikolatayı verince mecburen tı-
pış tıpış babamı takip ettim. Yaşım henüz okul çağında 
olmadığı için kayıt olmadan bir yıl boyunca devam ettim. 
O zamanlar şimdiki gibi kreşler, anaokulları yok. Çocuk-
lar anneye kalıyor. Bizim hayalimize yerleşmiş olan “asık 
suratlı, siyah kalın çerçeveli gözlükleri olan ve öğrenci-
sini döven” öğretmen imajı yüzünden ilkokulda öğret-
menimden çok korkar, “Ahmet” dediğinde “beni tahtaya 
kaldıracak ve dövecek” diye korkudan titrerdim her de-
fasında. Hâlbuki bizim öğretmenimizin öyle olmadığını 
zamanla gördük tabii. Allah rahmet etsin, ilk öğretmenim 
Aziz Bey bu okulun bahçesinde arı kovanları vardı, öğle 
tatillerinde lavaş getirtir onlardan aldığı balı, tereyağı ile 
birlikte dürüm yapar ve fakir çocuklara verirdi. Bunu hiç 
unutmuyorum. 

Babam manifaturacı esnafındandı hem de tiftik alıp satan 
bir tüccardı. Doğal olarak diğer esnaf aileleriyle sık gö-
rüşülürdü. Zaman zaman ev sohbetleri olurdu, bazen de 
eski savaşlara katılmış gaziler esnaf dükkânlarında harp 
hatıralarını anlatırlardı. Hatta esnaf dükkanlarından yola 
çıkarak geleneksel kültürün transformasyon mekanları 
diye bir kitap yazmayı düşünüyorum. O insanlar tabii 
artık hayatta yoklar. Osmanlının son dönemdeki savaş-
larda Yemen’de, Galiçya’da, Kafkaslarda savaşmış, İngi-
lizlere esir düşmüş Malta’da esaret hayatı yaşamış, 16, 17 
yaşlarında askere alınmış, evlerine çoğu 40’lı yaşlarında 
dönmüşlerdi. Mesela Yozgat’a bağlı Divanlı köyünden bir 
İsmail Ağa vardı, babamın müşterilerinden idi. O zaman-
lar 80 küsur yaşlarında, nurani yüzlü, ufacık tefecik, beyaz 
sakallı bir adamdı. 23 yıllık askerlik yapmış. O cepheden o 
cepheye sevk edilmiş. Onun bu savaş hatıralarını çok se-
verdim, çok da güzel anlatırdı. Hacı Nevruz Amca dediği-
miz bir başkası ise Rus ihtilali esnasında Azerbaycan’dan 
Ruslar tarafından Bakü’den Sibirya’ya sürülmüş, dondu-
rucu soğukta esaret hayatı yaşamış ve sonra İkinci Dünya 
Savaşı çıkınca Ruslar onu ve onun gibi Azeri gençlerini 
Almanlarla savaşmaya cepheye yollamışlar. Fakat bu kez 
de Almanlara esir düşmüş ve sünnetinden dolayı kendisi-
ni Yahudi zannetmişler, bir temerküz kampına yollamış-
lar. Oradaki subaylardan biri Hacı Nevruz’un Müslüman 
olduğunu anlamış ve onu kamptan çıkarmış. Normandiya 
çıkarması başladığında ise onu diğer pek çok hemşerisiyle 
Normandiya cephesine sürmüşler. Orada da Amerikalı-
lara esir düşmüş ve sonra bir esir kamplarına koymuşlar. 
Kamptaki Cezayir asıllı Müslüman bir Fransız subayı 
Hacı Nevruz’un Müslüman olduğunu anlamış ve onu 
Türkiye’ye göndermiş. Bütün bunları ve çok daha fazlasını 
Yozgat’a yerleşen Hacı Nevruz babama anlattığı için biz-

zat kendisinden dinledim. Holl-
ywood filmleri gibi bir macera.

Hocalar, şeyhler, sufiler, zengin 
konaklarında ve mahalle odala-
rında sohbet ederlerdi. Benim 
kulaklarım daha o zaman bu 
hikâyelerle dolmaya başlamıştı. 
Biz çocuklar onları dinlemeye 
bayılırdık. Bize sanki masal din-
lemişiz gibi gelirdi bu hatıralar. 
Osmanlı son döneminin taşrasın-
da toplumsal ve kültürel hayatın 
bir aynası idi bunlar. Fakat be-
nim üzüldüğüm şey şudur; Tabii 
çocuktum, çocuk olmasam bile o 
zaman ne teyp, fotoğraf makina-
sı ne de başka bir şey var. Neyle 
kayıt yapacaksınız? Şimdiki aklım 
ve yaşım olsaydı tüm bu dinle-
diklerimi hiç olmazsa yazardım, 
böylece mutlak suretle kayda ge-
çirirdim. Çünkü bizim Osmanlı 
son döneminin toplumsal hayatı 
bu hatıralarda gizli. 

“İlkokulda kurduğumuz kitap 
kulübünde kitapları 25 kuruşa 
arkadaşlarımıza okutur, oradan 
topladığımız paralarla da yeni 
kitaplar alır, okur, sonra onları 
da okuturduk.”
İlkokul ve ortaokuldayken te-
levizyon yoktu. Radyo da bazı 
esnaf evleri dışında kimsede bu-
lunmazdı. Babam tarihe karşı 
özel olarak ilgiliydi. 1950’li yıl-
larda radyoda Feridun Fazıl Tül-
bentçi’nin o tok sesiyle sunduğu 
“Kahramanlar Geçiyor” adında 
her akşam yayımlanan eski Os-
manlı tarihinden seçtiği bir takım 
kahramanlık hikâyelerini dinler 
ve bize anlatırdı. Tülbentçi’nin 
romanlarını okumayı da çok se-
verdi. Bir de benim ilkokuldan ve 
mahalleden arkadaşım olan Taha 
Akyol’un babası vardı ki o da 
manifaturacıydı. O da ikindi na-
mazından sonra bizim dükkâna 
gelir, babamla sohbetlerinde eski 
Osmanlı harp kahramanlıkları 
hakkında konuşur, bilhassa Gazi 
Osman Paşa’nın Plevne müdafaa-
sındaki o marşı söyler, söylerken 
de gözlerinden yaşlar akardı. Kı-
sacası kasabalardaki bu tür insan-
lar Osmanlı tarihine düşkün yuf-
ka yürekli insanlardı. 

İlkokul, 1955

Ortaokul, 1957

Yaz tatillerinde büyük bir zevkle babamın çı-
raklığını, tezgâhtarlığını yapıyordum. Zaten o 
yüzden annem Yüksek İslam’ı bitirdiğimde, en 
büyük evlat ben olduğum için babamın mesle-
ğine devam etmemi istiyordu. Ama ben tarih 
okumak istiyordum.
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Babam İstanbul’a dükkânına mal almaya gittiğinde İskit 
Yayınevi’nin yayımladığı o zamanlar ilk dört cildi yeni 
yayımlanmış Mufassal Osmanlı Tarihini almış ve bana 
hediye etmişti, Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısası Enbiyası da 
kitap hediyelerinden biridir. Ben bunları ortaokul yılla-
rında su gibi okurdum çünkü hepsine bayılıyordum. İlko-
kul ve İmam-Hatip orta kısmında Reşat Ekrem Koçu’nun 
kitaplarına, Aptullah Ziya Kozanoğlu’nun, Feridun Fazıl 
Tülbentçi’nin tarihi romanlarına bayılırdık. İlkokulday-
ken Kemalettin Tuğcu’nun çocuk romanları bizi çok et-
kilerdi. Yani bizim nesil bir anlamda Kemalettin Tuğcu 
nesliydi sonra da Feridun Fazıl Tülbentçi. Taha Akyol ile 
bu kitapları değiş-tokuş yapardık. Okuduktan sonra da il-
kokulda kurduğumuz kitap kulübünde kitapları 25 kuru-
şa arkadaşlarımıza okutur, oradan topladığımız paralarla 
da yeni kitaplar alır, okur, sonra onları da okuturduk.

İlkokuldan sonra İmam Hatip Okulu’na başladım. O za-
man da İmam Hatip Okulu’nun yüksek kısmı yoktu, me-
zunlarını İlahiyat Fakültesi’ne bile almıyorlardı; çünkü lise 
mezunu sayılmıyorduk. O yaşlarda bir gelecek planı yap-
mak bizim gibi dar bir çevrede yetişen çocuklar için çok 
olası değildi. Biz bazı meslektaşlarımız gibi büyük kentle-
rin entelektüel aile ortamlarında yetişen çocuklar değil-
dik, kolejlerde de okumadık. Buna rağmen babam benim 
İmam Hatip Okulu’nda okumamı istedi. İmam Hatipte de 
benim tarihe merakım sürdü. Sarı yapraklı lise matema-
tik defterinin her sayfasına Osmanlı padişahlarının birer 
portresini tarih kitaplarındaki resimlerinden kopyalaya-
rak çizip renkli kalemlerle boyadım, her biri hakkında 
derlediğim bilgileri de resimlerin yanına yazdım. Yazım 
da güzeldi. 36 Osmanlı padişahının portreleri ve hayat 
hikâyelerini derlediğim bu defteri tarih hocamıza göster-
dim. Hocam hiç ilgilenmedi, fakat edebiyat hocam bana 
“Sen burayı bitirdikten sonra git ve lise sınavlarını ver, 
Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’ne kaydol ve tarih oku.” 
dedi. Bu benim kafamda yer etti. Lise bitirme sınavlarına 
girdim. Hâlbuki biz lise ve ortaokulda okunan derslerin 
aynısını aynı kitaplardan okuduğumuz gibi, üstüne üst-
lük meslek dersi de alıyorduk. O yüzden İmam Hatip’in 
ortaokulu 4 yıl, lisesi ise 3 yıl sürüyordu. Buna rağmen 
bizi lise mezunu saymadılar. İmam Hatip Okulları konu-
sunda bazı kesimlerde yanlış kanaatler var. Oysa aileler 
bu okullara çocuklarını öncelikle dinlerini diyanetlerini 

öğrensinler diye yolluyorlar sonrasında ise ne yapmak 
istiyorlarsa ona yönelmelerini istiyorlardı. Babam da bu 
niyetle hareket etmiş olmalı ki 1956’da ilkokulu bitirince 
beni Yozgat’taki İmam Hatip Okulu’na verdi, iyi ki de öyle 
yapmış. Ben bugün bu mesleği icra edebiliyor ve bu konu-
larla uğraşabiliyorsam tüm bunların temeli İmam Hatip 
Okulu’nda atıldı. Kısmen Arapça, Farsça öğrendim. Tabii 
yeterli değildi şüphesiz ama temelimi orada aldım. Sonra 
İstanbul’da Yüksek İslam’daki ilahiyat tahsilim esnasında; 
bilhassa o zamanlar eski medrese mezunlarının ve Ezher 
Üniversitesi’nden mezun olan bazı hocaların Arapça ve 
tefsir, hadis, fıkıh derslerine devam ettim. Osmanlı med-
rese usulü Farsça derslerine de devam ederek İslam ila-
hiyatı konularında bu hocalardan dersler gördüm ve bu 
şekilde bugünümün üzerine kurduğum bir altyapı oluştu. 

Yaz tatillerinde büyük bir zevkle babamın çıraklığını, tez-
gâhtarlığını yapıyordum. Zaten o yüzden annem Yüksek 
İslam’ı bitirdiğimde, en büyük evlat ben olduğum için ba-
bamın mesleğine devam etmemi istiyordu. Ama ben tarih 
okumak istiyordum.

“Oğlum sen enayi misin de tıp yahut hukuk değil de ta-
rih okuyacaksın? Ne yapacaksın tarih okuyup?” 
İmam-Hatip lise kısmından 1963 yılında mezun olduktan 
sonra, gideceğim başka yüksek tahsil kurumu olmadığı 
için şimdiki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 
temeli diyebileceğimiz İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne 
yatılı sınavlarını kazanarak 4 yıl ilahiyat okudum. Bu ara-
da hariçten dersler de alarak Arapçamı ve Farsçamı geliş-
tirdim. Yüksek İslam’da çok değerli hocalarımız vardı; Ni-
hat Sami Banarlı edebiyat hocamızdı. Fuat Köprülü’nün 
talebesiydi. Çok iyi ders anlatırdı. Bir arkadaşımla birlikte 
onun Bebek’teki evine giderdik ve bize Fuat Köprülü’nün 
fiş usulü çalışma sisteminden bahsederdi. Üzerimde çok 
etkisi vardır, ben hala o sistemi takip ediyorum. Abdülba-
ki Gölpınarlı’nın kitaplarını ve özellikle Fuat Köprülü’nün 
Türk Edebiyatında İlk Mutavvıflar adlı kitabını okudu-
ğumda kaybettiği oyuncağını bulmuş çocuk gibi oldum. 
Onların kitapları beni adeta büyülemişti. “Tamam, bu 
konular bana ait, ben bu alanda çalışacağım.” dedim. Bi-
raz da Arapça, Farsça ve ilahiyat bilgim vardı. Bu alanda 
çalışmalıyım dedim kendi kendime.
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Enstitü’yü bitirdikten sonra lise imtihanlarını verdim ve 
babama bir mektup yazdım, tarih okuyacağımı söyledim. 
Babam müftü, vaiz olmamı istiyordu ama mektubumu 
okuyunca bana cevaben “Peki oğlum, nasıl istiyorsan öyle 
olsun, ben senin arkandayım.” dedi. Bu cevap beni göklere 
uçurdu. Üniversite giriş sınavını iyi bir puanla kazandım. 
İlk tercihim tarih ve ardından arkeoloji, hukuk, iktisat ve 
tıptı. O dönemde yüksek puan alan her öğrenci istediği 
fakülteye kaydını yaptırabiliyordu. Ben tıbba kaydımı 
yaptırmadım, hatta bazı tanıdıklarımız “Oğlum sen enayi 
misin de tıp yahut hukuk değil de tarih okuyacaksın? Ne 
yapacaksın tarih okuyup?” demişler. Bu sözler beni büs-
bütün kamçıladı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’ne 
kaydoldum. Yani bir anlamda İmam Hatip’teki edebiyat 
hocamın tavsiyesine uymuş oldum. Yüksek İslam’da öğ-
renciyken İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olmak benim 
hayalimdi. Laleli’deki Edebiyat Fakültesi’nin o muhteşem 
binasının önünden geçerken “Günün birinde acaba bu-
rada öğrenci olabilir miyim?” diye hayal kurardım. Tarih 
Bölümü’ne kaydolduğumda o hayalime kavuşmanın mut-
luluğunu yaşadım, bir rüya âlemindeymişim gibiydi… 
Epeyce sürdü bu duygu. 

Heyecanla dersleri takip ediyor, bir yandan hocaları ta-
nımaya çalışırken, diğer yandan da arkadaşlar ediniyor-
dum. O dönemde fotokopi yok, ses kayıt cihazı yok, ho-
caların anlattıklarını kaçırmadan deftere yazabilmek için 
bazen parmaklarımıza kramp girerdi. Hazırlık sınıfında 
metodoloji dersi ve arkasından da bütün çağlarla ilgili 
bibliyografya dersini alırdık. Bu arada Osmanlıca dersleri 
de görüyorduk tabii. Bu bölümde ilahiyat altyapımın çok 
işe yaradığını gördüm. Zeki Velidi Togan Tarih Metodo-
lojisi, Ortaçağ Bibliyografyası derslerine gelirdi. Emekli 
olduğunda yerine İbrahim Kafesoğlu geldi. Tayyip Gök-
bilgin çok meşhur bir hocaydı ve herkes ondan korkardı, 
uluslararası tanınmış bir hocaydı. 

“Gel sen Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Kürsü-
sü’ne kaydol, bırak diğerlerini.”
O dönemde fakültede kürsü sistemi vardı, ikinci sınıfta 
bir kürsü seçmeliydik; seçenekler arasında ise Osmanlı 
Medeniyeti ve Müesseseleri, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ 
Tarihi vardı. “Ben hangisine girmeliyim?” sorusunu ken-

dime sorarken Enstitü’den hem de Tarih Bölümü’nden 
arkadaşım ve benden bir sınıf önde olan Mehmet İpşirli, 
Tayyip Gökbilgin ve Nejat Göyünç hocaların çok iyi ol-
duğunu söyledi ve “Gel sen Osmanlı Medeniyeti ve Mü-
esseseleri Kürsüsü’ne kaydol, bırak diğerlerini.” dedi. Ben 
arkeolojiye de meraklıydım ve aslında bu yüzden İlk Çağ 
Kürsüsü’nü tercih etmeyi düşünüyordum. Hala da ilkçağ, 
arkeoloji kitapları okumayı çok severim. Osmanlı tari-
hine de aileden de gelen bir hayranlığım vardı. Sonunda 
Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Kürsüsü’ne kaydol-
dum, iyi ki de öyle olmuş. Çok güzel bir öğrencilik haya-
tım oldu; zaten sınıfta toplam dokuz kişiydik, derslerim 
çok iyi geçiyordu. Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri 
adını taşıyan bu kürsünün dersleri, isminden de anlaşı-
lacağı üzere Osmanlı arşiv kaynakları ve temel kronikler 
üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez ve taşra 
teşkilatı ve diğer kurumlarının tarihiyle meşgul oluyordu. 
Bu yüzden Osmanlıca ve arşiv belgelerini okuyup anla-
yabilmek için paleografya bilgisini kuvvetli olması gere-
kiyordu. Diğer arkadaşlarım bu konuda zorlanırken ben 
ilahiyat tahsilinin sağladığı avantajla bu bilgileri daha ça-
buk hazmedebiliyor ve uygulayabiliyordum. Ders olma-
dığı saatlerde Beyazıt Kütüphanesi veya şimdilerde İslam 
Hat Sanatları Müzesi olan, pek çok yazmanın bulunduğu 
Belediye Kütüphanesi, Nuruosmaniye ve Süleymaniye 
Kütüphanelerinde Osmanlı kroniklerini okumaya çalışı-
yordum. Onları okumayı çok severdim. Ara sıra hoşuma 
giden pasajları da fişlere kopya ederdim eski harflerle. 

Ben galiba kişisel bilimsel zihniyet ve metodum, 
kitap ve makalelerimdeki bakış açım, yaklaşı-
mım, uğraştığım konuların biraz zülf-i yâre do-
kunan konular olması itibarıyla herhalde “isten-
meyen adam” konumundayım.

1991 Rethymno, Uluslararası Osmanlı 

Beyliği Semopzyumu
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Hem yeni yazım hem eski yazım da güzeldir, övünmek 
gibi olmasın. Güzel de resim yaparım. Çünkü İstanbul’da 
öğrenciyken dünyaca ünlü hattatımız merhum Hamit 
Aytaç’ın bir yıl kadar öğrencisi olmuş ve ondan meşk et-
miştim ama tamamlayamadım maalesef. 

Üniversiteden mezun olduğumda kendimi sudan çıkmış 
balık gibi hissetmiştim. O dönemde şimdiki gibi mezuni-
yet törenleri falan olmuyordu. Zaten birlikte eğitim aldı-
ğım herkes memleketine gitti ve ben ortada kaldım. Gerçi 
beni asistan almak istemişlerdi ama kadro bulunamadı. 
O zamanlar bu iş bayağı zordu. Son sınıftayken MEB, 
Fakülte yönetimi kanalıyla Tarih Bölümü’ne İngiltere’de 
doktora yaptırmak üzere iki tane yurt dışı bursu tahsis 
etmiş. Tayyip ve Nejat Hoca bunlardan birini bana, di-
ğerine de Mehmet İpşirli’ye verdiler ama bana verilecek 
olan bursun iptal edildiğini, Arkeoloji Bölümü’ne tahsis 
edildiğini öğrendim. Zira her bölüme bir tane burs tahsis 
edilecekmiş. Dolayısıyla ben İngiltere’ye gidemedim, ama 
benden bir yıl önce mezun olduğu için haklı olarak burs 
ona tahsis edildi ve İpşirli İngiltere’ye gitti. Şimdi tanın-
mış bir Osmanlı tarihçisi profesör meslektaşımızdır.

Durum böyle olunca, zaten Yüksek İslam’ı yatılı okudu-
ğum için mecburi hizmetim olduğundan öğretmenlik 
yapmaktan başka seçeneğim yoktu. Milli Eğitim Bakan-
lığı’na müracaat ettim tayin için. Memleketim Yozgat’ı is-
temiştim ama olmadı ve sonuçta Osmaniye İmam Hatip 
Okulu’nda meslek dersleri hocalığına tayin edildim. Bu-
rada yaklaşık bir yıl Kuranı Kerim, Arapça ve Tefsir dersi 
verdim. Çok keyifli bir deneyimdi benim için. Çünkü öğ-
retmen arkadaşlarımdan -ki iki tanesi benim Yüksek İs-
lam’dan sınıf arkadaşımdı- çok yakınlık gördüm. Öğren-
cilerimle birbirimizi çok sevdik. Osmaniye de gerçekten 
güzel bir kasabaydı ve yakınlarında arkeolojik kalıntılar 
bulunuyordu. Zaman zaman kırlara piknik yapmaya gi-
diyor, yakınlardaki tarihi yerlere geziler tertip ediyorduk. 
Ama benim gönlüm hala üniversiteye geçmeyi arzuluyor-
du. Bu yüzden öğretmen olarak devam etmeyi hiç düşün-
müyordum. Aklımdan sadece tarihçi olmak geçiyordu. 
Bunun yolu da akademisyen olmaktı. Kafama zaten bunu 
daha öğrenciyken koymuştum. 

Bu arada unut-

madan şunları söyleyeyim istiyorum, çünkü isimlerini 
zikrettiğim hocalarıma minnet ve şükran borçluyum. 
Bölümdeki öğrencilerle çok güzel diyalog kurmuşlardı. 
Derslerimiz zevkli geçerdi. Nejat Göyünç Hoca bizi ara 
sıra evine davet eder, çok değerli hanımı Ayten Hanım 
üşenmeden bizim için kendi eliyle yaptığı çok güzel pasta 
ve çörekleri ikram ederlerdi. Hocanın Üsküdar’da bir tepe 
üzerinde bütün boğazı gören iki katlı güzel bir evi vardı. 
Hem çay pasta ikramı hem güzel sohbet ortamı ve boğaz 
manzarası bizler için gerçekten çok harikaydı. 

“Ne söyleyecekseniz 35 sayfada söyleyin, 36 sayfa olmaz.”
Bir gün Nejat Hoca’dan bir mektup aldım; Hacettepe Üni-
versitesi’nde Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir bölü-
mü olarak Tarih Bölümü yeni açılmıştı, Nisan 1972’de bölü-
me asistan almak için sınav açılacağını ve benim bu sınava 
girmemi istediğini yazıyordu. Dediğini yaptım ve sınava 
girdim. Toplam beş kişiydik, kısmet oldu ve asistanlık sına-
vını kazanarak Hacettepe Üniversitesi’nde o zamanki adıyla 
Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde asis-
tanlığa başladım. Üniversitenin rektörü ve kurucusu İhsan 
Doğramacı 1971’de bölümü kurması için Kanada’da McGil 
Üniversitesi’nde hoca olan Prof. Ercüment Kuran’ı çağırmış 
ve Tarih Bölümü’nü ona kurdurmuş ve aynı zamanda ken-
disini Fakülte’nin dekanı tayin etmiş. 

İki sene boyunca burada master dersleri almaya başla-
dım. İlk yıl ders alacak ikinci yıl ise tez yazacaktım. Ho-
calarımız yetişmemiz için çok gayret gösterdiler, çok ya-
kından ilgilendiler. Derslerimi bitirdim ve master tezimi 
hazırladım. Vaktiyle İngiltere’de Avusturya kökenli ünlü 
tarihçi Paul Wittek’in öğrencisi olan Ercüment Kuran’ın 
kuralı şuydu “Master tezi 35 sayfadan fazla olmamalıydı. 

Hocaya göre Paul Wittek her zaman “Eğer bir öğrenci 
söyleyebileceklerini söyleyecek kabi-
liyete sahipse bunu 10 sayfada da 20 
sayfada da söyler. Benim için makbul 
olan sözü dolandırmadan kısa, açık ve 
net söylemesidir. Eğer bunu beceremi-
yorsa ondan asla akademisyen olmaz.” 
dermiş. Ercüment Hoca da bize “Ne 
söyleyecekseniz 35 sayfada söyleyin, 
36 sayfa olmaz.” demişti. O yüzden 35 
sayfalık yüksek lisans tezim hala kütüp-
hanemde durur. Şimdiki tezler genellikle 
doktora tezi gibi 150-200 sayfadan aşağı 
olmayınca öğrencilerim bu incelikteki te-
zimi gördüklerinde şaşırıyorlar. 

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü, 
doktora öğrencileriyle, 2013

Sabancı Üniversitesi Mevlana Paneli, 
2008

Abdülbaki Gölpınarlı’nın kitaplarını ve özellikle 
Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk Mutav-
vıflar adlı kitabını okuduğumda kaybettiği oyun-
cağını bulmuş çocuk gibi oldum. Onların kitapları 
beni adeta büyülemişti. “Tamam, bu konular 
bana ait, ben bu alanda çalışacağım.” dedim.
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Az buçuk altyapım olduğunu gören Prof. Mélikoff ’un 
ilgisini çektim sanırım, benden “bir köy veya kasaba 
olabileceğini” düşündü galiba.
Mastera başladığımda İngiltere ve Fransa’nın burs verdi-
ğini öğrendim. İmam Hatip Okulu’ndan yarım yamalak 
bir Fransızca edinmiştim. Bir ay kasabamızın noteri, di-
ğer ay hâkimin eşinin geldiği, başka bir ayın boş geçtiği 
Fransızca derslerimizden edindiğim başlangıç düzeyinde 
bir bilgiye sahiptim. Bu sebeple Hacettepe’de bir yıl bo-
yunca Yabancı Diller Okulu’nda Fransızcaya devam ettim 
ve burs sınavlarına girdim. İlk yıl “Türkiye’de tezi yapa-
bilecekken yurt dışına gitmemin gereksiz olduğu” gerek-
çesiyle bana burs verilmedi. İkinci yıl girdiğimde ikna 
edici olmalıyım ki Fransız Hükümetinin standart bir yıl-
lık araştırma bursunu kazanabildim. Nejat Göyünç Hoca 
benim çalışmak istediğim alanda dünya çapında bir isim 
olan Strasbourg’daki Prof. Irène Mélikoff ’tan bahsetti ve 
“Ben ona mektup yazar seni yanına yollamak istediğimi 
bildirir ve kabul etmesini rica ederim.” dedi. Ben tabii çok 
sevindim. Ne de olsa çok gençtim ve Avrupa görmek, bir 
Avrupa üniversitesinde bir yıl da olsa bulunmak heyecan 
vericiydi. Avrupa bir masal dünyasıydı bizler için. Çünkü 
o telkinlerle eğitim almış, o telkinlerle büyümüş ve haya-
limizde bir dünya cenneti kurgulamıştık ne de olsa. Hele 
Avrupa’ya gidip gelenlerin anlattıkları bu masal dünya-
mızı daha da süslüyor, bizi imrendiriyordu. Uzun lafın 
kısası, Göyünç Hoca Mélikoff ’a kendisiyle aynı konular 
üzerinde çalışmak istediğimi anlattığı mektubu yazıp yol-
lamış ve Mélikoff Nejat Hoca’nın mektubuna olumlu ce-
vap vermiş. Bunun üzerine beni hem bir sevinç, hem bir 
korku, hem bir tedirginlik sardı. Çünkü ilk defa Türkiye 
dışına çıkacak, üstelik Avrupa’ya hayalimdeki masal diya-
rına gidecek, bir yabancı üniversitede, bir yabancı hoca 
ile, üstelik çok ünlü bir hoca ile çalışacaktım. 

Gerekli bütün formaliteleri ve seyahat hazırlıklarımı ta-
mamlayıp Ankara’dan İstanbul’a oradan da –üniversite-
den aldığım cüz’i yolluk ancak ona yettiği için- kara tren-
le İstanbul’dan 1974 yılının sıcak bir Ağustos sabahı yola 
çıktım. İşçi aileleriyle aynı kompartımanda sohbet ve yol-
culuk ederek nihayet iki gün iki gece süren berbat bir tren 
yolculuğuyla bir akşamüzeri Strasbourg’a ulaştım. Geceyi 
Türk işçilerinin kaldığı bir fuayede geçirdikten sonra sa-

bahleyin doğruca yabancı bursiyerlerle ilgilenen kuruma 
gittim. Hemen kaydım yapıldı yanıma verdikleri genç bir 
hanım görevli arabasıyla kalacağım öğrenci yurduna gö-
türdü. Orada da süratle işlemlerim tamamlandı. Bana tek 
kişilik bir oda verdiler. Kapıyı açıp içeriye girdiğimde çok 
şaşırdım; çok küçük bir odaydı ama içinde banyo, lavabo, 
kütüphane ve diğer her şeyi vardı ve her şey gayet mun-
tazam, eşyalar bakımlı ve temiz idi. Bir de bizim 20-30 
kişilik koğuşlardan oluşan öğrenci yurtlarını düşününce 
benim için çok şaşırtıcıydı. Eve yazdığım mektuplarda bir 
ay boyunca odamı, Strasbourg’u, güzelliğini, tarihsel çev-
resini anlattım. 

Ertesi gün Prof. Mélikoff ’la tanışmak ve kendimi tanıtmak 
için Beşeri Bilimler Fakültesi’ne, başkanı ve hocası oldu-
ğu Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü’ne gittim. Çekinerek 
kapısını tıklattım, içeri girip çekingen bir tavırla kendimi 
tanıttım. Güler yüzle karşıladı. Gerçekten güzel, sarışın 
bir hanımdı. Üniversitedeki bir yıllık süre içinde neler 
yapmam gerektiğini anlattı, ne çalışmak istediğimi, dok-
tora tezi olarak ne gibi bir konu düşündüğümü vs. sordu. 
Hoca’nın sıcak muamelesi ilk endişemi ve çekingenliğimi 
gidermişti. Memnun olarak ayrıldım. O günden sonra 
Ekim başında üniversite açılıncaya kadar Strasbourg’u ta-
nımak için gezmeye başladım. Müthiş güzel bir şehirdi ve 
gördüğüm temizlik, bakım beni çarpmıştı. Çünkü bizim 
paspal şehirlerle mukayese edilemezdi. Böylece gazete ve 
dergi okumaya çalışarak, akşamları yurtta televizyon sey-
rederek pratiğimi geliştirmeye çalışıyordum. 

Ekim başında üniversite açılınca hem Hoca’nın derslerini, 
Arap ve İslam Araştırmaları Bölümü’nde özellikle meşhur 
olan Prof. Toufic Fahd’ın, İranoloji Araştırmaları Enstitü-
sü’nün, Bizantoloji’nin ünlü profesörü Fredy Thiriet’nin 
seminer ve derslerine zaman buldukça devam etmeye 
başladım… Bu suretle hem derslerden ve seminerlerden, 
hocalarından yararlanmaya, diğer yandan da Fransız-
camı geliştirmeye çalıştım, arkadaşlar edindim, birlikte 
sunum ve seminerler hazırladık. Bahar sömestri sonuna 
geldiğimde Prof. Mélikoff bana “Sana burada doktoranı 
bitirtip öyle Türkiye’ye yollayacağım. Bursunu tezini biti-
rinceye kadar uzattıracağım.” dedi. Şoke oldum, “Körün 
istediği bir göz Allah verdi iki göz” misali, sevincimden 
havaya sıçramamak için kendimi zor zapt ettim; sonuçta 
dört yıl daha Prof. Mélikoff ’la çalışma ve onun öğrencisi 
olma gibi bir imtiyazın sahibi olmuştum. Eksik olmasın 
beni sevdi. Az buçuk altyapım olduğunu görünce ilgisini 
çektim sanırım, benden “bir köy veya kasaba olabileceği-
ni” düşündü galiba (gülüyor). Bazen beni kahvaltıya davet 
ederdi, bazen de asistanı ile beraber Strasbourg’un dışın-
daki şirin mi şirin köylerin restoranlarına yemeğe gider-
dik. Fransa’da iki yıl bekâr yaşadıktan sonra Yozgat’taki 
eşimi de Fransa’ya götürdüm. Bütün çilelerimi, sıkıntıla-
rımı çekmiştir eşim. O olmasaydı ben hiçbir şey olamaz-
dım. O da Strasbourg’u çok sevdi ve kısa zamanda alıştı, 
dil okuluna kaydoldu, orada iki sene gayet güzel Fransızca 
öğrendi.

O Türkçe derslerine kimler gitmemiş ki…
Prof. Mélikoff ’un annesi Beyaz Rus, babası ise petrol zen-
gini Ortodoks bir Azeriymiş, sonradan öğrendim. Kocası 
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bir Türk, ünlü matematikçi Salih Zeki’nin oğlu Abdurrah-
man Sayar. Bize harika Türkçesiyle o kadar çok anısını, 
hatırasını anlattı ki… 1917 Ekim İhtilali gecesi Bakü’den 
Almanya’ya kaçmışlar, oradan da Fransa’ya gelmişler ve 
son durak Paris olmuş. Özel dadılarla yetişmiş, bu saye-
de İngilizce, Fransızca ve Almanca öğrenmiş. Daha sonra 
bunların yanına İtalyanca ve Farsçayı katmış. Türkçeyi ise 
Sorbonne’da öğrenciyken, Yaşayan Şark Dilleri Okulu’n-
da Adnan Adıvar’ın verdiği Türkçe derslerinden öğren-
miş. Kocası Abdurrahman Sayar ile de bu sırada tanışmış 
ve sonra evlenmişler. Yaşayan Şark Dilleri Okulu’nda o 
Türkçe derslerine kimler gitmemiş ki: Bernard Lewis, 
Elizabeth A. Zachariadou ve daha başka pek çok isim... 
Abdurrahman Sayar, Salih Zeki’nin ikinci eşi Halide Edip 
Adıvar’ın da üvey oğlu. Dolayısıyla Irène Mélikoff Ab-
durrahman Sayar ile evlendiğinde Halide Edip’in de üvey 
gelini oluyor. 

Hocanın bilimsel formasyonu beni çok etkilemişti. Muh-
teşem bir insandı. Asıl çalışma alanı Türk Dili ve Edebiyat 
Tarihi olmakla beraber sonradan buna Alevilik ve Bekta-
şilik de katılmış. Bu sebeple Türk edebiyatına, Türk tari-
hine, Osmanlı tarihi ve İslam tarihine de son derece vakıf 
bir insandı. Dünya çapında büyük bir oryantalistin, Clau-
de Cahen’in de öğrencisi olmuş. Claude Cahen Strasburg 
Üniversitesi’nden Sorbonne Üniversitesi’ne geri döneceği 
zaman yerine Irène Mélikoff ’un geçmesini istemiş. Ben 
Strasbourg’a gelmeden iki yıl önce hoca Paris’ten gelmiş 
ve Türkoloji Enstitüsü’nün başına geçmiş. 

“Siz Allah’ın en şanslı kullarından birisiniz; nadir rast-
lanan bir zaviye arşivine denk gelmişsiniz.”
Doktora tez konum, kaderin bana hazırladığı bir sürp-
riz sonucu yine bizzat benim tarafımdan belirlendi, Nejat 
Göyünç ve Irène Mélikoff hocalar da hemen tasvip ettiler: 
Anadolu Selçuklu tarihinde 1240 yılında ortaya çıkan ve ta-
rihte Babailer İsyanı denilen, biraz bilinmekle beraber, bazı 
boşlukları ve meçhul yanları olan bir Türkmen isyanı idi. 

Bu konuyu çalışmaya karar verişimin gerçekten çok ilginç 
bir hikâyesi var; memleketim Yozgat’a çok yakın, halkın 
ziyaret ettiği Osmanpaşa Tekkesi denilen köyde bir tür-
be vardı. Burada Osman Paşa adında çok eski bir devirde 
yaşadığı sanılan zatın türbesi bulunuyordu ve halk ara-
sında çok meşhur bir ziyaretgâh idi. Tekkesi de varmış 
zaten. Köy adını bundan alıyor. Bir gün herkesin yaptığı 
gibi bu türbeyi ziyarete gittim. Beraberimde eniştem, kız 
kardeşim de vardı. Türbeyi ziyaret ettik. İçerideki meza-
rın üstünde, yeşil bir örtü bulunan tahta bir sanduka dik-
katimi çekti. Türbedara sandukanın altında ne olduğunu 
sordum, yazılı bir taş var cevabını alınca, taşı kaldırması-
nı istedim, altından tabut biçiminde yekpare taştan mezar 
tacı göründü. Üstünde Selçuklu sülüsü ile yazılmış vefat 
kitabesi vardı. Kitabeyi okudum. Türbede yatan zatın da 
torunlarından olan türbedar şaşırdı. “Sen nasıl okudun 
bunu, şimdiye kadar kimse okuyamadı.” dedi ve ekledi: 
“Görmek istersen bende bir bavul dolusu vesika var, on-
lara da bakar mısın?” Evine gittik, bavulu getirdi, açtı ve 
içindeki eskimiş vesikaları bana gösterdi. Karıştırdım, 
bazılarını okudum, ama saydığımızda 250 adet civarında 
olduğunu gördük. 

Ankara’ya döndüm ve gördüklerimi Nejat Hoca’ya anlat-
tım. O da çok heyecanlandı ve kendi de belgeleri görmek 
istedi. Hocayla birlikte Yozgat’a geri döndük. Kayınpede-
rim arabasıyla bizi köye götürdü. Hep birlikte türbedarın 
evine gittik. Belgeleri bir bir gözden geçirmeye başladık. 
Yıldırım Beyazıt döneminden Cumhuriyet’in ilanına ka-
dar 250-300 civarında berat, vakfiye, icazetnameler vs. 
vardı. Nejat Hoca türbedardan bunları bir doktora tezi 
yapacağım için bir sene bende kalmasına müsaade etme-
sini istedi. Adam kırmadı. Belgeleri alarak notere gittik. 
Orada resmen tescil edildi ve bana bir seneliğine emanet 
olarak verildi. Meğer eşine çok nadir rastlanabilecek bir 
keşif yapmış, bir Osmanlı tekke arşivinin tam üstüne düş-
müşüm. Yıllar sonra meşhur Osmanlı tarihçisi Süreyya 
Farukî bana “Siz Allah’ın en şanslı kullarından birisiniz; 
nadir rastlanan bir zaviye arşivine denk gelmişsiniz.” dedi. 

Sonuç olarak çok önemli bir hadise olan Babailer İsyanı 
üzerine doktora tezimi hazırladım. Claude Cahen’in jüri 
başkanı olduğu doktora savunmamdan pekiyi derece ile 
çıktım. Savunma akşamı doktora hocam, jüri üyelerine 
bir yemek verdi. Bu Fransa’da bir adetti ve ben de eşimle 
birlikte davet edildim. Yemekte bana ne yapacağımı sor-
dular. Prof. Mélikoff bana “Gitme, burada kal. Kalırsan 
kendini Türkiye’de olduğundan en az 10 kat daha fazla 
geliştirirsin.” dedi. Memleketimize gideceğiz, hizmet ede-
ceğiz idealizmiyle eşim de ben de istemedik. “Sen bilirsin” 
dediler. Ne desinler? (gülüyor). 

“Ahmet Hoca fena bir hoca değil ama ondan ne köy 
olur ne kasaba”
Ben Hacettepe Üniversitesi’nde geri döndüm. Hacette-
pe’ye dönmek zor olmadı ama ortam çok değişikti. 1978-
1980 yıllarıydı ve büyük bir anarşik ortam vardı. Eve gi-
derken yolumu kesenler solcu ya da sağcı olup olmadığını 
soruyor. Solcuyum desen karşındaki sağcıysa, ya da sağ-
cıyım desen karşındaki solcuysa hapı yutarsın. Yani her 
halükârda sopa yiyeceksin, dövecekler. Tamamen şans. 

Eve yazdığım mektuplarda bir ay boyunca oda-
mı, Strasbourg’u, güzelliğini, tarihsel çevresini 
anlattım.
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Bu ortam bilimsel çalışmalarımı etkilemedi. Ben kendi 
işime, araştırmalarıma derslerime bakıyordum. Dışarıda 
ne olup bittiği hiç beni ilgilendirmiyordu. Bazı ülkücü 
öğrenciler hakkımda “Ahmet Hoca fena bir hoca değil 
ama ondan ne köy olur ne kasaba. Bizi desteklemiyor” 
diyorlarmış, yani beni kendi taraflarında görmek istiyor-
lar, dedikodular kulağıma geliyordu. Ben ne solcu ne de 
sağcı öğrencilerime destek verdim. Onlara nasihat etme-
ye çalıştım. Başarılı olan, yüksek not alan solcu öğrencim 
de vardı sağcı da. Odama gelip “Bu solcuya bu notu nasıl 
verdiniz?” diye hesap soranlarla bile karşılaştım. Ben de 
onlara “Bakın işte kâğıdı, o bu notu çalışmış kazanmış, siz 
de becerin siz de alın.” diyordum. Ben bugün hala böyle 
düşünüyorum. 

Yıllar geçti ve 1999’da ODTÜ’de Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun 700. yıldönümünün kutlandığı uluslararası bir 
sempozyum yapılıyordu. Halil İnalcık, Mélikoff Hoca, 
György Hazai ve daha bir iki hoca ile oturum arasında 
kahve içerken Mélikoff Hoca bana döndü ve “Bak Ahmet, 
ben emekli oldum ve yerime seni teklif ettim.” dedi. Ben 
yine şoke oldum tabii, evlenmişim, çocuklarım olmuş, 
dükkânı tezgâhı burada açmışım (gülüyor)… Hem sevin-
dim hem de şaşkınım. Cevap için zaman istedim. Akşam 
durumu eşim anlattığımda o razı olmadı. Ertesi gün Ho-
ca’ya düşüncemi söyledim. Bana Türkiye’de kazandığım 
aylık miktarı sordu, söyledim. Strasbourg’da bunun en az 
beş katını kazanabileceğimi söyledi. Zor bir karardı ama 
kabul etmedim. Ben mutluyum, kesinlikle şikâyet etmi-
yorum. İyi ki burada kalmışım. Yapabildiğim kadarıyla 
öğrenciler yetiştirmeye, dersler vermeye çalışıyorum.

Fakat şu açıktır ki; Avrupa ya da Amerika üniversitelerinde 
çalışmanın sağladığı imkânların onda birini bizim üniver-
sitelerimizde bulamazsınız. Nedir bu aradaki fark? Bu farkı 
görüp bizim üniversitelerimizi arayı kapatacak noktaya na-
sıl getiririz? İşte problemimiz bu. Bütün üniversite hoca-
larının bunu düşünmesi ve tartışması lazım. Fakat tabii ki 

kimse bunu ne düşünüyor ne tartışıyor. Halil İnalcık Hoca 
defalarca “Ben Amerika’ya gitmeseydim asla Halil İnalcık 
olamazdım.” demiştir. Bunun o kadar çok örneği var ki; 
Kemal Karpat, Fuat Sezgin, Aziz Sancar… Hangi birini sa-
yalım? Bu insanlar neden Türkiye’deyken bu hüviyeti kaza-
namıyorlar da yurt dışına gittikten sonra kazanıyorlar? Hiç 
birinin, zekâsı ya da kabiliyetinden, çalışkanlıklarından 
şüphe yok ama oradaki imkânların kazandırdığı perfor-
mansı burada sağlamaları asla mümkün olmuyor. 

Kimse kusura bakmasın ama şimdi YÖK’ün doçentlik 
ve profesörlük için ortaya koyduğu kriterler ciddiye alı-
nacak gibi değil.
Doçentliğimi 1983 yılında, 5 yıl süren çalışmamın ardın-
dan Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç 
Motifleri” başlıklı tezimle ve tabii o zaman yürürlükte 
olan formaliteleri birer birer tamamlayarak Hacettepe 
Üniversitesi’nde aldım. Doktora tezimin devamı diye de 
düşünebiliriz bunu. Doçentlik tezim İletişim Yayınevi de 
dâhil şimdiye kadar toplam 16, 17 baskı yaptı. Bizim za-
manımızda doktora tezinin dışında, doçentliğe müracaat 
edebilmek için bir tez hazırlamak gerekiyordu. Tezlerimi 
saklarım, iyi bir arşivciyimdir. Ben o beş yıl boyunca san-
ki yeni bir doktora tezi hazırlamıştım.

Bilgisayar öncesi yani benim için 1990 öncesi dönemde 
herkes gibi araştırmalarını önce tükenmez kalemle A4 
kâğıtlarına yazar, hemen yayına sokmaz bir müddet ara 
veririm. Bu müddet içinde hafızamdan izinin silinmesini 
bekler, sonra tekrar tekrar okuyup üzerinden birkaç defa 
daha geçerek tashih ettikten ve son halini verdikten sonra 
daktiloya çekerdim. Fransa’dayken orada da 1977-78’ler-
de hala bilgisayarlar meydanda olmadığı için doktora 
tezim daktiloda yazmıştım. Böylece elde ettiğim temiz 
nüshayı konuya ilgi duyan bir meslektaşa okutturur, gö-
rüş ve eleştirilerini alırdım. Bunu her zaman yaptığımı 
söyleyemem. Zaten şimdi benim yazdıklarımı kimi bulup 
da okutacağım? Çok zor. İşte kitaplarımın kağıtlara yazılı 
ve üzerinde kırmızı tükenmez kalemle yaptığım tashih-
ler, eklemeler, üstünü çizerek çıkardığım kısımları ihtiva 
eden müsvedde nüshaları hep saklamışımdır. Hepsi şim-
di duruyor, bu çalışmaları yazdığım Brother marka Japon 
malı daktilom da duruyor. Müzelik malzeme… Doçentlik 
tezim de aynı süreçten geçerek daktilo edilmiştir. 

Profesörlük için de o zamanlar bir profesörlük takdim tezi 
hazırlamak gerekiyordu. Hızır-İlyas Kültü kitabı benim 
profesörlük takdim tezim idi. Biz böyle zor süreçlerden 
geçtik. Kimse kusura bakmasın ama şimdi YÖK’ün do-
çentlik ve profesörlük için ortaya koyduğu kriterler cid-
diye alınacak gibi değil, çalakalem yapılıp şurada burada 
–hatta bazen dışarıda para ile bastırılan sözüm ona İngi-
lizce –bir kısmı da ne yazık ki intihal ürünü- makalelerle 
alınan akademik unvanlar akademik çalışmanın kalitesi-
ni yükselten değil tam tersine düşüren kriterler oldular. 
Şu anda benim okuduğum bir doktora tezi var ki bana 
kalsa daha ilk okuduğumda geçersiz oy verirdim, ama ek-
meğiyle oynamayalım, çoluk çocuğu var gibi nedenlerle 
üstünü çizemiyoruz. Bizim bu acıma duygumuz maalesef 
çok güçlü. Mesela bu tür durumlarda Frenkler insanın gö-
zünün yaşına asla bakmazlar. 

Aklımdan sadece tarihçi olmak geçiyordu. Bu-
nun yolu da akademisyen olmaktı. Kafama za-
ten bunu daha öğrenciyken koymuştum.
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Kaç doktora öğrencim olduğu konusuna gelince, açıkça-
sı ben biraz müşkülpesentim (gülüyor) o yüzden bu 40 
yıl içinde ancak 15, bilemediniz 17-18 öğrencisi yetiştir-
mişimdir. Bunun 1.5 katı kadar da yüksek lisans öğren-
cim oldu. Bu arada şunu belirtmeliyim, çok iyi doktora 
öğrencilerim oldu; Avrupa standartlarında rahatlıkla ge-
çebilecek çalışmalar yaptılar fakat yazık ki taşrada her il 
merkezinde biraz da ora sakinlerinin bastırmasıyla siyasi 
dürtülerle açılan (yakında kazalarda, köylerde de üniver-
site açılırsa şaşmam) ve siyasilerimizin sayısıyla övündük-
leri bu bir masa iki sandalye yeni üniversiteler, bu sistem 
o çocukları harcadı, yenilerini de kimini bölüm başkanı, 
kimini dekan yardımcısı yaparak bilimsel çalışmadan alı-
koymak, kendilerini geliştirmelerine imkân vermemek 
suretiyle harcıyor.

“Cahil cesur olur” fehvasınca o yola girme cüretini gös-
terdim.
2013 yılında emekli olmadan iki yıl önce TOBB-ETÜ’den 
teklif almıştım. Bugünkü dekanımız ve benim Hacettepe 
Üniversitesi’nden de öğrencim olan Prof. Yusuf Sarınay 
emekliliğimi duyunca teklifini yineledi ve ısrarla Tarih 
Bölümü’ne istedi. Kendi öğrencilerimi bu noktalarda gör-
mek harika bir duygu. Yusuf Bey TOBB-ETÜ’ye geçişim 
gündeme gelince benden bölüm başkanlığını üstlenme-
mi rica etti, ama ben “Sakın böyle bir şey yapma, yapar-
san gelmem.” dedim. O da sağ olsun kabul etti ve TOBB 
ETÜ’ye öyle geçtim. Bunun için de çok memnun oldu-
ğumu söylemeliyim, rahat bir ortamım var. Ben bu güne 
kadar hiç bir idari görev kabul etmedim. Sadece 1986 
yılında o Hacettepe’deyken o zamanki dekanımız Prof. 
Emel Doğramacı hanımın ısrarı üzerine zoraki iki yıl Ha-
cettepe Üniversitesi Tarih Bölümü başkanlığı yaptım. İki 
sene sonra da kurtulmak için de Hoca’ya “Stres yüzünden 
sedef hastalığına yakalandım, doktor bu stresten kurtu-
lun.” dedi şeklinde bir yalan uydurdum. Emel Hanım zeki 
kadındır, anlamıştır. Bana “Burada görev verilir ama in-
sanlar görevden kendisi isteğiyle ayrılamaz.” dedi ise de 
kesin ayrılmak istediğimi söyleyince sağ olsun kabul etti. 

Bakalım ne zaman kafamızı kumdan çıkarmak nasip 
olacak ve rasyonelleşebileceğiz, gerçekle karşılaşmak-
tan korkmayacağız.
Ben aslında –doktoramı baz alırsanız- bir Anadolu Sel-
çuklu dönemi tarihçisiyim. Ama zamanla böyle dar bir 
alana kendimi hapsetmenin doğru olmayacağını, geliş-
meme mani olacağını düşünmeye başladım ve uzun so-
luklu dönemleri kapsayan bir kültür tarihçisi olamaya ka-
rar verdim. Yani İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türklerin 
kültür tarihlerinde beliren bazı problemler dikkatimi çek-
ti ve bunlar üzerinde araştırma yapmak bana çok çekici 
gelmeye başladı. Fuat Köprülü’nün açtığı verimli yoldan 
pek kimse gitmedi. Bunlarla bizde meşgul olan pek yoktu. 
“Cahil cesur olur” fehvasınca o yola girme cüretini gös-
terdim. Bu sebeple İslamî dönem kültür tarihimizin din, 
tasavvuf, halk inançları ve mitolojik alanlarına yansıyan 
bazı problemlere yöneldim, neler olduğunu anlamaya ça-
lışan araştırmalar yaptım. Bu konular Selçuklu dönemini 
de Osmanlı dönemini de kapsıyordu. Bektaşilik ve Alevi-

lik meselesi 1990’lı yıllarda Türkiye gündemine gelince, 
onlarla ilgilenmeye ve yayınlar yapmaya başladım.

Böylece araştırmalarımı çok çeşitli ve birbiriyle alakası 
yokmuş gibi duran birincil kaynakları ve modern araş-
tırmaları kullanarak geliştirmeye çalıştım. Kalenderiler, 
Hızır-İlyas Kültü, Sarı Saltık, Kesikbaş, Veysel Karanî, 
Zındıklar  ve Mülhidler gibi her açıdan zor ve birbiriyle 
ilgisiz görünümü veren ama temelde bahsettiğim proble-
min farklı yanlarını yansıtan kitap ve makaleler yazdım. 
Son zikrettiğim kitap uzun soluklu bir zaman içinde bir 
problemi ele almaya çalışan bir kitaptı, toplam beş yıl sü-
ren bir çalışmaydı. Akademi tarafından verilen 2004 yılı 
Bilim Ödülü’nü de bu kitap sayesinde aldım. Son dere-
ce mutlu oldum, benim için büyük bir Ödül’dü. Değerli 
tarihçimiz Sayın İsenbike Togan bana “Bu ödülün yeri-
ni bulduğu kişilerden biri de sizsiniz” diye iltifat etmiş-
ti, unutmuyorum. Çok memnun olmuştum. Belki de 
nezaketen böyle söyledi, bilemiyorum (gülüyor). Ödül 
töreninde genç bilim insanlarına verilen teşvik ödülü sa-
hiplerinin mensup olduğu üniversitelerin rektörleri, ilgili 
fakültelerin dekanları, bölüm başkanları hepsi oradaydı. 
Bizim üniversiteden ne rektörümüz, ne dekanımız ne de 
bölüm başkanımız geldi. Sadece bölümden birkaç arkada-
şım geldi. İlginçtir…

Bu kitabın ardından Chicago Üniversitesi Ortadoğu 
Araştırmaları Başkanı çok değerli Osmanlı tarihçisi Prof. 
Cornell Fleischer beni seminer vermem için davet etti 
ve ayrıca üniversitesinde bir yıl burslu araştırmacı ola-
rak kalmamı istediğini, bunu sağlamak için Fulbright’a 
bir araştırma projesi sunmam gerektiğini söyledi. Zaten 
üzerinde çalışmayı uzun zamandır düşündüğüm orijinal 
ve bence mühim bir konuda proje hazırlayıp komisyona 
takdim ettim. Fakat diğer üyeler müspet oy verdikleri hal-

Mélikoff Hoca bana döndü ve “Bak Ahmet, ben 
emekli oldum ve yerime seni teklif ettim.” dedi. 
Ben yine şoke oldum tabii, evlenmişim, çocuk-
larım olmuş, dükkânı tezgâhı burada açmışım.
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de jüride bulunan bir hocamız “Böyle bir proje için Chi-
cago’ya gitmeye gerek yok.” demiş ve ağırlığını koymuş. 
Sonuç olarak başvurum kabul edilmedi ve tabii bursu 
alamadım.

Yaptığım yayınlarla ilgili, Türkiye’deki bilimsel çalışma-
ların önüne bazen nasıl engeller çıkarıldığını, henüz ön-
yargılardan kurtulamadığımız için objektif bir yaklaşımla 
bir araştırma yapmanın ne demek olduğunu sergileyen 
ibretlik ve ilginç iki olayı anlatmak istiyorum müsaade-
nizle. Birincisi şudur: tasavvuf tarihinde zahidlerin öncü-
lerinden kabul edilen adeta efsanevi bir sima olan Veysel 
Karani hakkında birincil kaynaklardan yola çıkarak onun 
nasıl biri olup olmadığını, gerçekten böyle birinin yaşayıp 
yaşamadığını sorgulayan bir kitap yazdım. Araştırmala-
rımın sonucu İslam’ın ilk asrında yaşadığı kabul edilen 
Veysel Karani’nin aslında tarihsel bir sima olarak efsane-
vi bir figür olabileceği sonucuna ulaştım. Kitabı 1982’de 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na basılması için götürdüm. Bir 
ay sonra bana gelen cevapta basamayacaklarını söylüyor-
lardı. Sebebi içinde Aleviler arasında Veysel Karanî ile 
ilgili inançlara dair bir bölümün bulunmasıymış. Bu tu-
haf cevap üzerine kitabı alıp bir özel yayınevine verdim, 
yayımlandı. Yayınevi yetkilileri kitap fuarlarında kitabı 
satın alanların geri getirdiklerini, çünkü içinde anlatı-
lanların inanıp bildikleri “Veysel Karani’yi anlatmadığı 
için kitabı iade etmek istediklerini söylediler bana. Gü-
ler misiniz, ağlar mısınız? Yani gerçeği halkımız gerçeğe 
inanmayı reddediyor, hayali şahsiyete, efsaneye inanmayı 
tercih ediyor. Bakalım ne zaman kafamızı kumdan çıkar-
mak nasip olacak ve rasyonelleşebileceğiz, gerçekle karşı-
laşmaktan korkmayacağız. 

İkinci olay da en az bu birincisi kadar trajikomiktir. Hı-
zır-İlyas kitabını yazdığımda Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü’ne verdim. Onlar basmayı kabul ettiler. Fakat 
kitap henüz matbaadayken Beytepe Kampüsü’nde Tarih 
Bölümü’ndeki ofisime bir sabah bir hanım bir de bey 
geldiler. Benim yayınlarımı takip ettiklerini, kitaplarımı 
kendilerinin bastırabileceklerini, ancak bu Hızır-İlyas 
kitabında Hızır’a dair Aleviler arasındaki inanç ve ritüel-

lerle ilgili bölümü çıkarmam gerektiğini söylediler. Hem 
şaşırdım, hem kızdım ama belli etmemeye çalışarak tek-
liflerine teşekkür edip kabul edemeyeceğimi da açıkça 
bildirdim. Sonra öğrendim ki bu hanım ve bey, MİT ele-
manı imişler ve enstitü yayınlarını kontrol ediyorlarmış. 
O vesileyle benim kitaptan haberdar olmuşlar. Enstitü 
başkanından durumu öğrendiğimde kitabı geri çekeceği-
mi söyledim, ama başkan endişe etmememi, kitabı aynen 
basacaklarını bildirdi. Tabii teşekkür etim ve kitap benim 
yazdığım gibi çıktı, üstelik kısa aralıklarla üst üste üç bas-
kı bile yaptı. Evet işte hal-i pür-melalimiz…

“Yahu Ahmet, neden böyle bir konuyla uğraşıyorsun? 
Sırası mı şimdi? Bırak bunları.” 
Neden bu Alevilik araştırmalarına girdiğimi de hemen 
açıklamak isterim. Bektaşilikle ilgilenmem doçentlik te-
zimle başladı ve zaman zaman devam etti. Bir anlamda o 
vesileyle Alevilik de ilgimi çekmeye başlamıştı. Fakat asıl 
şu olay Alevilik araştırmalarına ağırlık vermem gerektiği 
hususunda beni yönlendirdi: 1990 yılında Cumhuriyet 
gazetesinde bir yazı dizisi yayımlanmaya başladı. O yazı 
dizisini izlediğimde Alevilik meselesinin sol ideolojik 
telkinlere alet edilmeye başlandığını, eğilip bükülerek is-
tismara çalışıldığını gördüm. Derhal gazeteye bir mektup 
yazdım ve bu meselenin bilimsel bir mesele olduğunu, 
ideolojilere kurban edilmemesi gerektiğini ısrarla vur-
guladım, “Bu ülkemizin çok büyük, çok ciddi, tarihsel, 
kültürel ve teolojik meselesidir. Bu ancak akademik ola-
rak ele alınırsa bir doğru hareket edilmiş olur. İdeolojik 
deformasyonlara kurban edilmemeli.” dedim. Gazete bu 
mektubumu yayınladı, ancak arkasından diziye son ver-
di. Bunun üzerine gazetede bana saldıran solcu Alevilerin 
yazıları yayımlanmaya başladı. Ben hemen bu tür yazı-
ların gerçeği yansıtmadığını, gazetenin bu şekilde ileride 
önü alınamayacak kargaşalara yol açabileceğini belirten 
bir mektup yolladım. Ama gazete bu defa mektubumu 
yayımlamadı. Fakat bir kere ok yaydan çıkmıştı. Çün-
kü bu defa diğer gazeteler de benzer dizilere başladılar, 
kupürlerin hepsini sakladım. Ben bu mesele deforme 
olmasın, ideolojik kavgalara kurban gitmesin akademik 
düzlemde kalsın diyerek çalışıyordum. Şunu açıklıkla 
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söylemem lazım: Hocam Irène Mélikoff ’un bu alanda 
yaptığı en büyük katkı Alevilik ve Bektaşilik bir mesele-
sinin ideolojik ortamdan kurtarılıp akademik ortama in-
tikal etmesini sağlamış olmasıdır. Ben de aynı yolu takip 
etmeye çalıştım. Bu yüzden yazdıklarım Sünniler olsun, 
Aleviler olsun, birçoklarının hoşuna gitmedi ama özel-
likle Alevilerden bana destek verenler de oldu. Çalışma-
larımı destekleyen Alevi tanıdıklar, Alevi dedeleri oldu. 
Zaman zaman davetlerine gittim, cemlere katıldım. Bana 
kendi meslektaşlarımızdan da “Yahu Ahmet, neden böyle 
bir konuyla uğraşıyorsun? Sırası mı şimdi? Bırak bunları.” 
diyenler oldu. Üstelik bu insanlar tarihçi. Böyle bir dü-
şünceyi ben anlayamıyorum ve tasvip etmiyorum. 

Türkiye’de âlim nesli bitmiştir.
Problemleri sorgulamayan, bundan kaçan ve üstünü ört-
meye çalışan meslektaşlarımız var. Arşivden bir belge 
bulur, mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlar, latinize eder, 
başına şöyle böyle bir giriş yazar ve bunun adı bir tarih 
yayını, bilimsel makale olur. Ben bunlara hiçbir zaman 
itibar etmedim. Sokrates’e izafe ederler, o meşhur söz var 
ya “Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir.” Ben 
şimdi o aşamadayım. Bana göre insan kendisine bilim in-
sanı diyorsa bunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Neden 
mi? Bilim insanı olmak başka bir şey âlim olmak başka 
bir şeydir bence. Türkiye’de âlim nesli bitmiştir. Ben bunu 
çeşitli yerlerde yazdım, röportajlarda söyledim. Mesela 
Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı âlimdir, Halil İnal-
cık, Kemal Karpat, Fuat Sezgin âlimdir. Ama bence bizler 
araştırıcılarız. Bu sebeple ben kendimi tarih araştırmacısı 
olarak niteliyorum, öğrencilerime biz “Tavşanın suyunun 
suyu kabilinden tarihçileriz.” derim. Bunu laf olsun, tevazu 
olsun diye söylemiyorum. Gerçekten böyle düşünüyorum. 

Doğru bilim insanı olmak, çalışmak Türkiye’nin bugün-
kü bölünmüş kültürel ortamında, bu şartlarda ne kadar 
olabilirse o kadar olabilir, daha fazla değil. Ben metodo-
lojik kurallara, bu mesleğin etik kurallarına olabildiğince 
uymaya çalışıyorum. Bu yüzden de ben kendi adıma çok 
memnunum ve mutluyum (gülüyor). Türkiye’de doğru bi-
lim insanı olmaya çalışırsanız başınıza bir sürü şey gelir; 
dışlanırsınız, birileri sizi yok sayar, yaptığınız yayınları 
kendi yayınlarında kullanmaz veya hakaret dolu reddi-
yeler, eleştiriler yazılır. Sizi “Türkiye’de böyle bir tarihçi 
yok” diye düşündürtecek yazılar kaleme alınır. Kitapla-
rının veya makalelerinin kaynakçasında o konulara dair 
yazılarınız olmasına rağmen esaminiz yoktur. Yazılan o 
kadar makale ve kitaptan iz yoktur. Kısaca bir tarihçi ola-
rak yok sayılırsınız. Bu bakımdan ben galiba kişisel bilim-
sel zihniyet ve metodum, kitap ve makalelerimdeki bakış 
açım, yaklaşımım, uğraştığım konuların biraz zülf-i yâre 
dokunan konular olması itibarıyla herhalde “istenmeyen 
adam” konumundayım galiba.

Buradan şuraya gelmek istiyorum: Gerek Sünniler, Alevi-
ler olarak, gerek modernistler, gelenekçiler olarak, gerek 
Kemalistler, muhafazakâr dindarlar olarak her ne ise karşı 
tarafı empati ile yaklaşıp anlamaya çalışarak hareket et-
memiz ve birbirimizi yok sayarak, hasım belleyerek değil 
bir arada ve birbirimizin varlığını kabullenerek yaşamaya 

alışmamız gerekiyor. Bence bugünün dünyasında artık bu 
icap ediyor. Sevmesek de istemesek de yapılması gereken 
birbirimizi kendimize benzetmeye çalışarak değil, bir-
birimizin varlığına tahammül etmeye alışarak yaşamak 
zorundayız. Aksi halde yaşadığımız kültürel ve ideolojik 
çatışma ortamı sürüp gidecek. Bizlerden sonra da çocuk-
larımız ve torunlarımız bu kör dövüşünü devam ettirecek.

Biz yaşadığımız kültürel çatışma yüzünden tarih bilin-
cimizi bozduk. Şimdi ne Osmanlı tarihine, ne eski Türk 
tarihine, ne de milli mücadele tarihine normal bir ta-
rihsel bilinç sahibi olarak bakamıyoruz.
Bana göre “tarih insanın geçmişten bu güne maddi ve 
manevi ürettiği her şeyin analitik ve sentetik bilgisidir”. 
Asıl tarih bilimi budur, çünkü kapsayıcıdır. “Geçmiş 
olayların zaman ve mekân göstererek anlatılmasıdır.” gibi 
çok eskilerde kalmış, küflenmiş bir tarih tarifi bana göre 
hikâyedir. Bana göre insanın ve toplumların ürettiği her 
şey tarihtir; bu şekilde baktığımızda siyaset, ekonomi, 
inanç, kültür, folklor tarihin ta kendisidir. Biz böyle bir 
bilince henüz kavuşamadık. Kavuşamadığımız için de 
sürekli çatışma halindeyiz. Yaşadığımız kültürel travma 
yüzünden hala çatışma halindeyiz. Bu travmanın altında 
Türkiye’nin 19. yüzyılda iyice belirginleşen batılılaşma 
problemi yatar. Batı benzer travmaları yeniçağlarda ya-
şadı, mücadeleler verdi, uzlaştı ve bugünlere geldi. Bizim 
travmamız ise nispeten yenidir. Özellikle Tanzimatla bir-
likte başlayan batılılaşma hareketleriyle muhafazakâr ke-

“Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz” misali, 
sevincimden havaya sıçramamak için kendimi 
zor zapt ettim; sonuçta dört yıl daha Prof. Mé-
likoff’la çalışma ve onun öğrencisi olma gibi bir 
imtiyazın sahibi olmuştum.



sim ile modernist kesim arasında bir çatışma ortaya çıktı. 
Modernist kesim kendine göre daha çok batı kriterleri-
ni örnek alan, Türkiye’nin kültürel, tarihi geçmişine bir 
anlamda damgasını vuran İslam faktörünü öteleyen, kâle 
almayan bir süreç başlattı. Epeyce de etkili oldu. Muhafa-
zakâr kesim ise buna tepki koymaya başladı. Bu iki kesim 
artık “Sizin Abdülhamit’iniz, bizim Abdülhamit’imiz, si-
zin Atatürk’ünüz, bizim Atatürk’ümüz, sizin Fatih Sultan 
Mehmet’iniz bizim Fatih Sultan Mehmet’imiz… Birileri 
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri demeden adını ağ-
zına almaz, diğerleri “Bizans’ta şu kadar adam kesti, koca 
Bizans medeniyetini yerle bir etti.” der. Biz yaşadığımız 
kültürel çatışma yüzünden tarih bilincimizi bozduk. Şim-
di ne Osmanlı tarihine, ne eski Türk tarihine, ne de milli 
mücadele tarihine normal bir tarihsel bilinç sahibi olarak 
bakamıyoruz. Hep ikili bir ayrışım içindeyiz. Bir kesim 
için Abdülhamit ulu hakandır; diğer kesim için ise zalim, 
müstebit, kızıl sultandır. 

Bu böyle uzun yıllar daha sürüp gider, temelindeki trav-
mayı daha uzun süre tedavi edemeyecek durumdayız. 
Bunun tersine dönmesi için zihniyet değişikliği gereki-
yor. Biz henüz böyle bir değişime hazır değiliz. Çok uzun 
zamana ihtiyacımız var. Hele bu şekilde devam ettiğimiz 
müddetçe çok zor. Kutuplaşmadan bahsediliyor, kutup-
laşma aslında yeni bir durum değil. Osmanlı Devleti’nin 
klasik zihniyetiyle dünya devletleri arasında barınama-
yacağı ve devamlı onlardan yenilgi alacağı düşüncesinin 
Osmanlı sultanlarının kafasına yerleşmesiyle birlikte “Ba-
tıdan ne alırsak biz de onlar gibi oluruz?” krizinin zama-
nımızdaki devamını yaşıyoruz. Kolay değil…

Bu konunun üniversitelerde büyük bir problem olarak 
okutulması ve tartışılması lazım. Fakat bizim üniversite-
lerimiz bu tür el yakan meseleleri önyargılarından ve ide-
olojik saplantılarından arınarak tartışmaya henüz hazır 
değil. Bunun en çarpıcı ispatı, Meclis’teki sıradan bir tü-
zük, yönerge meselesinin kavgalı müzakereleri esnasında, 
üniversitelerde sıradan bir doktora savunması sırasında 
jüri üyeleri arasındaki ateşli tartışmalarda ortaya çıkıyor. 
Sorunu çözecek, vurduğu yerden ses getirecek bir tartış-
ma asla açamazsınız. Açarsanız birileri sizi ya kâfir, ya 
Atatürk düşmanı gerici ve yobaz ilan eder. 

Bu çerçevede şuna özellikle dikkatinizi çekmek isterim: 
Yaşadığımız bu kültürel çatışmanın temeli gerçekte çok 
daha eskilerden beri yaşadığımız uzun bir tarihsel süre-
cin zamanımızdaki tezahürüdür diye düşünüyorum. Biz 
tarihte iki büyük kırılma yaşadık. Birincisi 10. yüzyılda 
İslam’ı kabul etmemizdir. Fakat bu kırılma bizi büyük bir 
medeniyete dahil etti ve onun önemli bir aktörü yaptı. 
İkinci büyük kırılma ise Tanzimatla tohumları atılan ve 
Cumhuriyetle her alanda tatbik edilen Batı medeniyetinin 
bir üyesi olma çabamızdır. Uzun yıllardır bu kırılmanın 
semptomlarını yaşıyoruz. Fakat bu medeniyetin önemli 
bir aktörü olacağımızdan doğrusu çok şüpheliyim. İlkinde 
fazla ciddi sıkıntılar yaşamadık, çünkü ona kolay intibak 
ettik. Nitekim Bernard Lewis Ortadoğu kitabında bunu 
“Tarihte hiçbir millet, İslam’ın ortaya çıktığı Araplar dâhil 
olmak üzere Türkler kadar milli benliklerini İslam’a göm-
memişlerdir.” cümleleriyle vurguluyor. Biliyorsunuz büyük 
bir tarihçidir ve son yıllarda Neokonların danışmanıydı. 

Türkiye’de tarihçilerin pek el atmadığı, sıradan, alışılmış 
tarihsel konuların dışında ve bir sorun olarak “halının 
altına süpürülmüş” konuların üzerine gitmeyi çok sevi-
yorum. Ben reenkarnasyona inanmam ama 10 kere daha 
dünyaya gelsem yine aynı mesleği yapardım yani tarih-
çi olurdum hiç tereddütsüz. Mesleğimi çok seviyorum. 
Türkiye’de tarihçilerin pek el atmadığı, sıradan, alışılmış 
tarihsel konuların dışında ve bir sorun olarak “halının 
altına süpürülmüş” konuların üzerine gitmeyi çok seviyo-
rum. Çalışmakta olduğum aynı şekilde iki konu daha var, 
dört-beş yıl boyunca bunların hazırlığını yaptım. Yazma 
sürecini de eklersek altı yıl sürecek gibi görünüyor. Her 
çalışmamı bir doktora tezi yapıyormuş gibi yaptığım için 
belki bu kadar uzun sürüyor. Babailer İsyanı meselesi 
böyle bir konuydu. Türkiye tarihçiliğinde eskilerden beri 
devam eden görüşü tamamen değiştiren bir tez yazdım. 
Encyclopedia of Islam’ın dijital üçüncü versiyonunda ya-
yımlandı. Daha önceki ikinci versiyonda Claude Cahen’in 
makalesi vardı, onun yerine benim makalemi koydular, 
yani görüşleri tamamen değişti. Mesela bir de Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşunda son derece önemli yeri olan ve 
kimsenin farkına varmadığı Vefaiyye Tarikati meselesi 
var. Ben bu meseleyi de daha doktora tezimi hazırlarken 
fark etmiştim ve yakın zamanlara kadar yaptığım çalış-
malarda da ele aldım. 
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TÜBA Asli Üyesi ve 2015-2018 dönemi Başkan 
Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 16-17 Mayıs 2019’da 
Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nce düzenlenen 
ve Dünya Sanat ve Bilim Akademisi, Avrupa Bilimler ve 
Sanatlar Akademisi ile Küresel Yuvarlak Masa tarafından 

desteklenen “Yaklaşan 20?? Yılı” konulu Uluslararası 
konferansa katıldı.

Konferansta, “Dünya Düzeni: Kültüre Karşı Reel 
Politika” başlıklı bir bildiri sunan Prof. Yurdusev, 
Karadağ Akademisi Başkanlığını da ziyaret etti.

Akademi Başkanlığına Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in atan-
ması üzerine, 2012 yılından beri Akademi Başkanlığı 
görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Başkan-
lıkta düzenlenen toplantı ile Akademi çalışanlarına veda 
ve teşekkür etti. Prof. Acar, toplantıda, yedi yıldır sür-
dürdüğü Başkanlık görevine, Akademi Genel Kurulun-
ca seçilen Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in atanmasından ve 
bu onurlu görevi kendisine devretmekten memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında şunları 
söyledi:

 “Yedi yıllık başkanlığım süresince, bilim, hukuk ve ah-
lak ilkelerine sadakatle, Türkiye’nin ulusal akademisi 
olma sorumluluğuyla ve kurumsal devamlılık, farklılık-
ları zenginlik olarak değerlendirme anlayışıyla görevimi 
elimden geldiğince yapmaya çalıştım, hiç kimseye zarar 
verme niyetiyle hareket etmedim. Bununla birlikte hata 
ve eksikliklerimiz olmuştur, varsa ben haklarımı helal 
ediyorum, sizlerin de helal etmenizi diliyorum. Bu dö-
nemde, üyelerimizin ve sizlerin de değerli destek ve kat-
kılarıyla sanırım başarılı olduk. Emek, katkı ve destekle-
riniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde 
elbette acı-tatlı günlerimiz de oldu, bazı üyelerimizi ve 
çalışanlarımızı kaybettik. Vefat eden üye ve çalışanları-
mızla, Milletimizin birlik ve bağımsızlığı için hayatını 

feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Mevcutları geliştirerek sürdürürken yeni proje ve 
programları da üye ve paydaşlarımızın katkı ve destek-
leriyle hep birlikte devreye soktuk. Bu vesileyle Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, üyelerimize, akademi ve Bakanlık 
mensuplarımıza, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
arzediyorum. Akademimizin Muzaffer Hoca’nın baş-
kanlık döneminde, hepimizin de destekleriyle daha ileri 
düzeylere çıkacağına inanıyor ve kendisine başarılar di-
liyorum. Hepinize, burada olan ve olmayan tüm mesai 
arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, Allah’tan aile ve 
sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu yıllar 
diliyorum.”

TÜBA ASLI ÜYESI PROF. YURDUSEV, 
“YAKLAŞAN 20?? YILI” KONFERANSINA KATILDI

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'DAN AKADEMI 
ÇALIŞANLARINA VEDA ve TEŞEKKÜR 



51MAYIS 2019   TÜBA GÜNCE

TÜBA-RABI MEDRESE’DE 
“MIMAR SINAN’I ANMA PANELI”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştır-
maları ve Uygulama Merkezi tarafından 
düzenlenen “Mimar Sinan’ı Anma Paneli” 
9 Nisan 2019 tarihinde TÜBA-Rabi Medre-
se’de gerçekleştirildi.

Türk mimarisinin en büyük ismi olan, sa-
dece Osmanlı’nın değil dünyanın en bü-
yük mimarları arasında gösterilen Mimar 
Sinan, vefatının 431’inci yılında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim 
görevlileri ve öğrencilerinin katılımıyla Fa-
tih Süleymaniye’de bulunan kabri başında 
düzenlenen bir törenle anıldı. 

Töreninin ardından saat 11:00’de Mimar 
Sinan’ın önemli eserlerin biri olan Süley-
maniye Medresesi içerisinde bulunan Rabi 
Medrese ev sahipliğinde Anma Paneli dü-
zenlendi. Paneli Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan 
İnci yönetirken; Mimar Dr. Doğan Tekeli ve 
Mimar Mehmet Konuralp Mimar Sinan’ın 
eserleri hakkında konuştu. İbni Haldun 
Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, Mi-
mar Cengiz Bektaş, Mimar Ersen Gürsel ve 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
öğrencilerinin katıldığı program öğleden 
sonra sona erdi. 

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'DAN KKÜ REKTÖRÜ 
PROF. DR. ERSAN ASLAN’A ZIYARET

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kırıkklae Üni-
versitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ı ziyaret etti ve 
Prof. Aslan’a Rektörlük görevi dolayısıyla tebriklerini ve başa-
rı dileklerini ifade etti. Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev ve Genel Koordinatörü Mete Kurt’un da yer 
aldığı ziyarette 2019 Fuat Sezgin Yılı ile KKÜ ve TÜBA işbirli-
ği hakkında bilgi ve fikir teatisinde bulunuldu. 

Prof. Acar ve Prof. Aslan, aynı gün, TÜBA Türk-İslâm Bilim 
Kültür Mirası Projesi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Gazi Topdemir’in KKÜ’nde verdiği “Fuat Sezgin ve İslam Bi-
lim Mirası Üzerine” başlıklı Akademi Konferansına katıldılar. 
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PROF. ESAD DURAKOVIÇ’IN TÜRKÇE, ARAPÇA ve
 FARSÇA KLÂSIK ŞIIRLERE ILIŞKIN ESERI 

TÜBA TARAFINDAN YAYIMLANDI

Prof. Esad Durakoviç’in Türk, Arap ve Fars edebiyatları 
çerçevesinde klasik İslam edebiyatlarının ana özellikleri 
ve ilişkileri üzerinde tespitler ve değerlendirmeler içeren 
eseri “Classical Poetry in The Arabic, Persian And 
Turkish Languages A Poetological Approach” başlıklı 
eseri TÜBA tarafından yayımlandı. 

Toplam dört bölümden oluşan eserin ilk bölümü; 
edebiyat tarihi ve şiir ilişkisini sosyal ve fikri bir çerçeveyi 
gözeterek ortaya koyuyor. İkinci bölümde; Türk, Arap ve 
Fars edebiyatlarında edeb, şair, şiir, fen, sanat, nazire gibi 
temel terimler çerçevesinde edebiyatlar arası ilişkilere ve 
yapısal özelliklere değiniyor. Üçüncü bölümde ise bu 
üç edebiyatın doğasındaki sanatta yaratma ve güzellik 
kavramlarını inceleyen bir bölüme geçiliyor. Dördüncü 
bölümde Müslüman Doğu edebiyatlarında edebî türlerin 
yapısal oluşum ve gelişim süreçlerini kaside, gazel, 
musammat, mesnevi gibi türler ve biçimler etrafında 
ele alırken, beşinci ve son bölümde bu edebiyatlarda 
tasavvufun yeri ve işlevine eğiliyor. 

Esad Durakoviç'in Arapça, Farsça ve Osmanlı 
Türkçesini birbirinden etkileşimi olan bir havza gibi 
düşünerek hazırladığı bu eseri, Türk kültürü, sanatı ve 
edebiyatını anlamak ve yorumlamak bağlamında da 
önemli dikkatler, bilgi ve yorumlar içeriyor, zengin ve 
ayrıntılara inen bir bilimsel çalışma olarak okuruyla 
buluşuyor. 

TÜBA Akademi Konseyi’nin 300. Toplantısı, Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar'ın başkanlığında 29 Nisan 
2019 tarihinde Ankara’daki Başkanlık binasında 
gerçekleştirildi. 

Konuya ilişkin olarak Başkan Acar, İlk Türk akademisi 
Encümen-i Daniş’in 168., TÜBA’nın 26. Kuruluş 
yılında 300. Konsey Toplantısını gerçekleştirmenin 
Akademimizin kurumsallaşması bakımından sembolik 
bir değer taşıdığını, Ülkemizde Akademi geleneğinin 
yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlayan tüm bilim 
insanlarını ve paydaşları şükranla andıklarını, ulusal 
Akademimiz TÜBA’ya Türk ve Dünya bilimine katkı 
yolunda nice başarılı toplantılar ve yıllar dilediklerini 
söyledi.

AKADEMI KONSEYI 300. TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTIRDI
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

18. SAYI

TÜBA-KED’in 18. sayısında somut kültürel mirastan somut olmayan 
kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel mirasa, 
obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel mirasa ilişkin 
makaleler yer alıyor.

TÜBA-KED'in tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaked.tuba.gov.tr 

https://satis.tuba.gov.tr
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MEB-YABANCI DIL EĞITIM FORUMU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

tarafından 2-3 Mayıs 2019’da Ankara’da düzenlenen “Yabancı Dil Eğitim Forumu”na 
Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da katıldı. 

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür-
lüğü tarafından 2-3 Mayıs 2019’da Ankara’da düzenle-
nen “Yabancı Dil Eğitim Forumu”na Akademi Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da katıldı. 

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüğü tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri 
doğrultusunda planlanan yabancı dil eğitimi reformu 
kapsamında, yabancı dil politikalarının, dil öğretim 
standartlarının ve sınıf içi uygulamalarının geliştirilme-
si, yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeter-
liklerinin artırılması hedefine dönük olarak 2-3 Mayıs 
2019 tarihinde Ankara’da “Yabancı Dil Eğitim Forumu” 
düzenlendi. Forum MEB Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyo-
nu Başkanı Emrullah İşler ve MEB Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı’nın konuş-
maları, TBMM Millî Eğitim Komisyon Üyeleri, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İngiltere›nin Anka-
ra Büyükelçisi Dominick Chilcott, eğitimci, akademis-
yen ve paydaşların katımıyla başladı.

Atölye çalışmaları yapıldı.
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
uzmanlarının koordinasyonunda iki gün süren forum-
da, dünyada ve Türkiye’de yabancı dil öğretimi, İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Arapça dil gruplarının öğrenme 
yöntem ve teknikleri, öğretmen yeterlikleri, teknolojinin 
dil öğretimindeki rolü ve okul ekosistemleri konu baş-
lıklarında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Forum, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dil öğ-
retimine yönelik alanda faaliyette bulunan Goethe Ins-
titute, British Council, Institute de France gibi kültür 
enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve 
yabancı dil öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eylülde çok yönlü ola-
rak öğretmen eğitimi, okullarımızın şartlarının düzen-
lenmesi, materyal, ders araç ve gereçlerinin tanzimi gibi 
birçok parametrede, Türkiye’deki okullarda yabancı dil 
öğretiminin nasıl dönüştürülebileceği konusunda büyük 
ölçekli pilotlamalarımız başlayacak.” dedi.

Forumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 
yabancı dil eğitiminin, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesin-
de önemsedikleri konulardan biri olduğunu söyledi.

Yabancı dil eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası 
düzeyde birçok uygulama olduğuna işaret eden Selçuk, 
kendilerine özgü bir model ve modalite geliştirme ihti-
yacının olduğunu vurguladı.

Selçuk, literatürden hayata değil hayattan literatüre 
giden eylem sürecinin çok daha işlevsel olacağını be-
lirterek, “Okullarımızdaki çocuklarımızın, öğretmen-
lerimizin, yöneticilerimizin yaklaşımları, velilerimizin 
tutumları, bunların hepsinin yabancı dillerle ilgili nasıl 
bir bağlamda olduğunu ortaya koymadan, literatür te-
melli bir çalışma yapmamız sıkıntı.” diye konuştu.

Eğitim fakültelerinden bazılarının yabancı dil eğitimi 
konusunda ihtisaslaşmasını beklediklerini ifade eden 
Selçuk, “Dünyada birçok üniversitede matematik, fen, 
dil veya öğretmen eğitimi öne çıkabilir. Bu tür meşhur 
üniversiteler ve fakülteler var.” ifadesini kullandı.

“Eylülde büyük ölçekli pilotlamalarımız 
başlayacak.”
Selçuk, forum kapsamında katılımcıların birikim ve 
eleştirileri çerçevesinde bundan sonra yapılacaklar 
konusunda strateji ve politika belgesinin ortaya 
konulmasının önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: 

Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk

Yabancı dil eğitimini sadece bir 
ders veya müfredat konusu olarak 

görmüyoruz.

““



“Devlet okullarında yürüttüğümüz pilot çalışmalar var. 
Resmi okullarımızda yürüyen bu pilot çalışmaların 
sonuçlarını merak ediyoruz. Eylülde çok yönlü 
olarak, öğretmen eğitimi, okullarımızın şartlarının 
düzenlenmesi, materyal, ders araç ve gereçlerinin 
tanzimi gibi birçok parametrede Türkiye’deki okullarda 
yabancı dil öğretiminin nasıl dönüştürülebileceği 
konusunda, birdenbire bütün ülkeyi etkilemeksizin, 
daha küçük gruplarda büyük ölçekli pilotlamalarımız 
başlayacak. Pilotlamaların sonucunda bir sonraki yıl 
ülke ölçekli yeni bir model ve hayattan yola çıkan bir 
yaklaşımla bu işi gündemde tutacağız.”

Yabancı dil eğitimini sadece bir ders veya müfredat ko-
nusu olarak görmediklerinin altını çizen Selçuk, “Bunu 
ekonominin kalkınmasıyla ilgili bir mesele olarak da 
görüyoruz. Türkiye’nin dünya devleti olmasıyla ilgili 
olarak da görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için sadece 
operasyonel bir mevzu değildir, aynı zamanda stratejik 
bir meseledir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Öğrencilerimizi neden konuşturamadığımızın 
cevabını aramalıyız.”
Açılışta konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de Türkiye’de 
eğitimin tüm kademelerinde yabancı dil öğretilmesine 
karşın istenilen neticenin elde edilemediğini belirtti.

Yabancı dil öğretmenlerinin, dünyada uygulanan yaban-
cı dil öğretim tekniklerinin hepsini öğrenerek yetiştik-
lerine işaret eden İşler, “Öğretmenler sınıftaki sürenin 
%90’ında konuşuyor. Bu durumda diyalog değil mono-
log söz konusu oluyor. Öğrencilerimizi neden konuştu-
ramadığımızın cevabını aramamız gerekiyor.” dedi. İşler, 
forumdan çıkacak sonuçların Türkiye'de yabancı dil 
eğitiminin seviyesinin yükselmesine katkı sağlamasını 
diledi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdü-
rü Adnan Boyacı da Türkiye’deki yabancı dil eğitiminin 
bugüne kadar birçok konu üzerinden tartışıldığını belir-
terek, forumla amaçlarının ortak bir akıl ile toplumsal 
mutabakat metni oluşturmak olduğunu kaydetti.

TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah İşler

Türkiye’de eğitimin tüm kademelerinde 
yabancı dil öğretilmesine karşın istenilen 

netice elde edilemiyor.

““
KKÜ IIBF IŞLETME BÖLÜM BAŞKANI PROF. ÖZDEMIR 

ve RTÜK ÜYESI DOÇ. DR. ERSOY’DAN TÜBA’YA ZIYARET

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İşletme Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mahmut Özdemir ve Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) Üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy 12 Mart 
2019 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar’ı   ziyaret etti.

Ziyarette; bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

23. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 23. sayısı okurlarıyla buluştu. 

TÜBA-AR'ın tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

2018 YILI ÖZEL SAYI

2018 yılıyla birlikte yılda bir kez hazırlanmasına karar verilen Özel 
Sayı’nın ilkinde "Ölü Gömme Gelenekleri" temelinde "Doğu 
Anadolu ve yakın çevresinin Geç Tunç-Erken Demir Çağı" ile ilgili 
yazılara yer verildi.

TÜBA-AR'ın tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. KARPAT 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dünyaca ünlü tarihçi, Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, 25 Şubat 
2019 tarihinde İstanbul'da bulunan Fatih Camii Haziresi’nde defnedildi.

Dünyaca ünlü tarihçi, Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Ke-
mal Haşim Karpat, 25 Şubat günü Fatih Camii Haziresi’n-
de defnedildi.

Orta Asya Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığın-
dan sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları 
Programı’nın koordinatörlüğünü yürüten Prof. Karpat, 
ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan Madison Hasta-
nesi’nde yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 20 
Şubat 2019 tarihinde 96 yaşında yaşama veda etti.

Prof. Karpat için 25 Şubat günü İstanbul Üniversitesi (İÜ) 
Rektörlük Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Prof. Dr. Kemal Karpat’ın yeğenleri Sabahat 

Karpat, Selami Karpat, Tan Aknil, Gabriela Hipea, Sevil 
Shhaideh ile Akram Shaideh, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve sevenleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Âlimin 
ölümü âlemin ölümü gibidir.”
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Refik Turan, Winconsin Üniversitesi Türk Etüd-
leri Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Balgamış ve 
Prof. Dr. Kemal Karpat’ın yeğeni Selami Karpat konuşma 
yaptılar.

“Alimin ölümünün alemin ölümü gibi olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilim rütbe-
sinin rütbelerin en büyüğü olduğunu, bugün de böyle bir 
kaybın üzüntüsünün yaşandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da başladığı üniversite 
eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırma-
nan Karpat’ın ülkesiyle bağını da hiçbir zaman koparma-
dığını belirterek, şunları kaydetti: “Kemal Karpat  hoca-
mızın çalışmaları, eserleri hep Osmanlı üzerinedir. Yani 
hocamız 96 yıllık hayatının neredeyse tamamını kendi-
sinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya 
adamıştır. Kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı’nın da Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü vermesi, işte bu çabaların ülkemizde en üst 
düzeyde takdirinin ifadesidir. Hem hayatının önemli bir 
bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş 
akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin ka-
dim tartışmalarına çok daha soğukkanlı, çok daha gerçek-
çi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal Hocamız da ha-
yatının çeşitli dönemlerinde kendine göre birtakım fikri 
tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen, onu tercihlerinden 
dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerinin 
izinden giderek daha büyük akademik başarıların peşin-
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de koşmaktır. Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı’dan 
başlayıp cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar 
olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. 
Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi 
de önümüzdeki kritik dönemde de Hocamız birikimiyle, 
tecrübesiyle, analizleriyle bize yol göstermeye devam et-
seydi. Son yıllarda ardı ardına kaybettiğimiz büyük tarih, 
kültür ve sanat insanlarımız bize adeta bir sonbahar hüz-
nü yaşatıyor. Bu büyük âlimlerimizin yerini doldurmamız 
gerçekten oldukça zor olacak.” 

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak: “İstanbul 
Üniversitesi’nin yetiştirdiği dünya çapında bir 
bilim insanı.”
Törende konuşan Prof. Dr. Mahmut Ak, bilim ve fikir 
dünyasının önemli şahsiyetlerinden Prof. Dr. Kemal 
Karpat’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu 
vurgulayarak, “Prof. Dr. Kemal Karpat, İstanbul Üniver-
sitesi’nin yetiştirdiği dünya çapında bir bilim insanı. Prof. 
Dr. Karpat, Osmanlı’dan bugüne ülkemizin siyasi tarihine 
ışık tutarken, farklı dillerde birbirinden kıymetli eserler 
ortaya çıkarmıştır. Kültürel değerlerini çok iyi özümsemiş 
olan Prof. Dr. Karpat, tarihçi kimliği ile tüm dünya tara-
fından tanınmakta ve saygı görmektedir. Prof. Dr. Karpat, 
Türk öğrenciler ve akademisyenlere her zaman evinin 
kapılarını açan bir bilim insanı, adeta Türklerin hamisi 
gibiydi” ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan 
“Ürettiği bilimi harmanlıyor, çok kıymetli analizler 
yaparak dünya kamuoyu ile paylaşıyordu.”
Prof. Dr. Kemal Karpat’ın büyük bir bilim adamı oldu-
ğunu ifade eden Prof. Dr. Refik Turan, “Hocamız, büyük 
bir bilim insanı, derin bir tarihçiydi. Tüm dünya onu hep 
saygın bir bilim insanı olarak tanıdı. Bilimsel ağırlığını ve 
saygınlığını her zaman korudu. O ürettiği bilimi harman-
lıyor, çok kıymetli analizler yaparak dünya kamuoyu ile 
paylaşıyordu” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Turan, Prof. Dr. 
Karpat’ın 20 ülkede 130 makale ve 16 önemli eser bıraktı-
ğını dile getirerek, bilimsel eserler bakımından dünyanın 
adeta onunla yankılandığından söz etti. 

Winconsin Üniversitesi Türk Etüdleri Merkezi 
Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Balgamış: “Sadelik, 
en göze çarpan özelliğiydi.”
Bu törenin bundan önceki birlikteliklerinden farklı oldu-
ğunu belirten Dr. Deniz Balgamış ise şunları dile getirdi: 
“Bu, onun şahsına ve tok sesini duymaya veda toplantısı. 
Ben böylesi bir değerin hem doktora öğrencisiydim hem 
de uzun yıllardır asistanıyım. Karpat hoca, birçok öğren-
cisi gibi benim de eğitimim, tarih sahasındaki gelişimim 
ve kişiliğim üzerinde derin izler bıraktı. Sadelik, Karpat 
Hoca’nın özel hayatında özen gösterdiği ve en göze çar-
pan özelliğiydi.”

Prof. Dr. Karpat’ın en büyük tutkusu olan öğrenme tut-
kusu ve bildiklerini paylaşma arzusunun zamanın şartla-
rında ana yurdundan koparak yurt dışına gelmesi için bir 
amaç olduğunu anlatan Dr. Balgamış, “Bu tutkusuna nite-
likli insan yetiştirme çabası da katılınca yanına dünyanın 
her yerinden birçok öğrenci geldi” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kemal Karpat’ın yeğeni Selami Karpat ise duy-
gularını ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek “Bu 
çok acı bir gelişme oldu. Duygularımızı ifade etmek zor, 
başka söyleyecek hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ ol-
sun” ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Kemal 
Karpat’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında oku-
nan dua ile sona erdi. Prof. Dr. Kemal Karpat, Fatih Ca-
mii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı 
ile Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verildi.
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Kemal H. Karpat’ın 
Ardından

Yaşamı ve Akademik Kariyeri
20 Şubat 2019 tarihinde ABD’nin Wisconsin eyaleti 
Madison şehrinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal 
Haşim Karpat cumhuriyetle yaşıt seçkin bir tarihçi ve 
sosyal bilimcimizdi. Yaşamı zorluklar içinde geçmiş, 
soğuk savaş yılları boyunca ABD’de seçkin bir akade-
mik kariyer inşa etmiş ve 1990’lardan sonra aynı za-
manda geniş kültürel kamuoyu tarafından da daha fazla 
izlenir hale gelmiş çok yönlü bir entelektüeldi. Karpat’ın 
akademik çalışmaları 1940-1950 sonrası ortaya çıkan 
yenilikçi sosyal bilim araştırmacıları kuşağının için-
deydi. Şerif Mardin, Niyazi Berkes, Halil İnalcık, Ay-
dın Sayılı, Mübeccel Kıray, Pertev Naili Boratav, İlhan 
Tekeli, Nermin Abadan-Unat, Fuat Sezgin gibi çeşitli 
disiplinlerden benzer isimlerin olduğu bu kuşaklar ge-
rek yetiştirdikleri öğrencileri, öğrencilerinin öğrencileri 
gerekse de yazdıkları eserler vasıtasıyla birçok alanda 
özgün araştırma patikalarının kurulması için öncülük 
ettiler. Bu kuşaklar kendi alanları özelinde Türkiye’de 
akademik kurum ve kültürün oluşmasında derin bir etki 
bırakmışlardır. Bunlar arasında Kemal H. Karpat ismi 
tarih ve sosyal bilimler arasındaki güçlü bir diyaloğun 
kurulmasını öncelemesi ve demografi, göç ve iskân ko-
nularının devlet oluşumu ve ulus inşası süreçlerini ısrar-
la vurgulaması bakımından ayrıca zikredilmelidir. 

Haydarpaşa Lisesi’nde lise tamamlama eğitimi sonra-
sında Kemal Karpat, 1948’de İstanbul Üniversitesi’n-
deki (İÜ) hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Uni-
versity of WashingtonSeattle’da yüksek lisans, New 
York Üniversitesi’nde ise 1957 doktorasını bitirdi. 
Doktora çalışması sonradan kitaplaştırdığı ve halen 
birçok üniversitede okutulan Türk Demokrasi Tarihi 
idi. Doktora çalışmalarını yürütürken aynı üniversitede 
asistanlık yaptı (1950-51). 1952-53’te Birleşmiş Millet-
ler bünyesinde uzman olarak çalışan Karpat, askerlik 
hizmeti nedeniyle bu görevinden ayrılır. 1957-1962 yıl-

ları arasında Montana Devlet Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olur. 1958-59 yıllarında Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi’nin (ODTÜ) kuruluş çalışmalarında bulunur 
ve aynı üniversitenin Kamu İdaresi Bölümü’nü kurar. 
1968-1971 döneminde, Mübeccel Kıray’ın istek ve teş-
vikleriyle aralıklı olarak ODTÜ’nün sosyal bilimler bö-
lümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam eder. 
Türkiye’de kalıcı bir kadro ile üniversitede çalışmaya 
devam etmek istemesine rağmen dönemin politik ve 
akademik atmosferinde bu mümkün olamamış ve aka-
demik yaşamını ABD’de devam ettirmiştir. Karpat’ın 
1962-1967 arasındaki kalıcı kadrosu New York Üni-
versitesi’ndedir ve burada gelişmekte olan ülkeler, Af-
rika ülkeleri, Türkiye ve Orta Doğu siyaseti alanlarında 
dersler verir. Karpat’ın akademik yaşamının en önemli 
kısmı 1967 yılı ile emekli olduğu 2003 yılları arasında 
çalıştığı Wisconsin Üniversitesi-Madison Tarih Bölü-
mü’nde geçmiştir. Karpat 1979 sonrasında UW-Ma-
dison’da seçkin hizmet profesörü statüsüne yükseltil-
miştir. Bu üniversite bünyesindeki Türk Araştırmaları 
Merkezi’ni kurarak vefatına kadar yönetmiştir. Bu mer-
kez dünyanın birçok yerinden çok sayıda misafir araş-
tırmacıyı ağırlamıştır. 1979’da International Journal of 
Turkish Studies dergisini kurmuş ve vefatına kadar da 
neşretmiştir. Üniversitenin Türk Çalışmaları Merkezi 
bünyesinde çıkan dergi, Karpat yönetiminde bir dönem 
öğrencisi Robert Zens, son yirmi yılında ise merkez 
yöneticisi de olan Dr. Deniz Balgamış’ın öncülüğünde 
çıkmaya devam etti. Kemal Karpat farklı üniversite-
lerde onlarca öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez-
lerini yönetmiş ve öğrencileri dünyanın birçok seçkin 
üniversitesinde kürsü başkanlıkları yapmıştır. Engin 
Akarlı, Huricihan F. İslamoğlu, Üner A. Turgay, S. 
Hakan Kırımlı, Robert W. Zens, Ilan Karmi, A. Deniz 
Balgamış, Akile Zorlu-Durukan, Kaan Durukan, Adeeb 
Khalid, Keiko Kyotaki, M. Vedat Gürbüz gibi birçok 
ismin tezlerini yönetmiştir.
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Karpat 1970-1988 arasında UW-Madison’ın Midd-
le East Studies Program’ını da yönetmiş, 1985-1995 
döneminde ise Association of Central Asian Studies 
programını kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür. 1966-
1986 arasında Middle East Studies Association of North 
America’nın kurucuları arasında yer almış ve bir dönem 
başkanlığını yapmıştır. 1971-1974 döneminde yine 
ABD’deki Turkish Studies Association’ın kurucu başka-
nı olmuştur. UW-Madison döneminde ağırlıkla Osman-
lı ve Türk tarihi yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya ça-
lışmaları alanlarında, dünyanın farklı coğrafyalarından 
gelen araştırmacıların sayısız yüksek lisans ve doktora 
tezini yönetmiştir. Bu dönemlerde birçok seçkin dergi-
nin editöryel kurulunda yer almış, sayısız sempozyum, 
konferans organize etmiştir. Karpat, Türk Tarih Kuru-
mu ile Türk Bilimler Akademisi Şeref Üyesi, Romanian 
Studies Association, American Historical Association, 
American Political Science Association, Royal Asiatic 
Society gibi birçok akademinin üyesiydi. 2010 yılında 
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü’ne katılarak 
vefatına kadar geçen sürede üniversitenin gelişimi için 
katkılar vermiş ve aynı üniversitenin Mütevelli Heye-
ti Üyesi olmuştur. Karpat, akademik yaşamının deği-
şik dönemlerinde Columbia, Harvard, Johns Hopkins, 
Robert College, EHESS, Bilkent, Yıldız Teknik gibi 
birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak da 
çalışmıştır. Karpat aynı zamanda 2009 yılında TBMM 
Onur Ödülü’ne ve 2016 yılında ise Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Fran-
sızca, İngilizce, Rumence ve İtalyancayı yazı dili ola-
rak; okuma düzeyinde hâkim olduğu Arapça, Bulgarca, 
İspanyolca ve Rusçayı akademik eserlerinde kullanmış-
tır. Karpat’ın eserleri başlarda ağırlıklı olarak İngilizce 
yayınlanmış ve sonradan bu eserlerin birçoğu Türkçeye 
de tercüme edilmiştir. Türkçe dışında eserlerinin tercü-
me edildiği bazı dünya dilleri Rumence, İbranice, Fars-
ça, Arapça, Çince, Arnavutçadır.

Dönemler ve Bazı Gözlemler
Karpat’ın araştırmalarının dönem ve içerikleri bakı-
mından kronolojik ve muhteva açısından ayrıntılı bir 
incelemesine henüz sahip değiliz. Ancak bir başlangıç 
gözlemiyle bazı kaba sınıflamalar yapılabilir. Montana 
Devlet Üniversitesi, ODTÜ ile New York Üniversitesi 
yıllarını kapsayan ve 1970’li yılların başına kadar gelen 
ilk yirmi yıllık dönemde Türk siyasi tarihi, karşılaştır-
malı siyaset, Ortadoğu siyaseti ve toplumsal değişim 
konularında çok sayıda kitap ve makale yazmıştır. Bu 
yıllarda yayınlanan eserlerden bazıları Türk Demokrasi 
Tarihi, Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Türkiye’de 
Sosyal Değişim ve Politika, Ortadoğu’da Değişim’dır. 
UW-Madison’a geçtik sonraki ilk yıllar olan 1970-80 
döneminde Türkiye’de toplumsal değişim, Osmanlı ve 

Türk tarihi alanlarında yayınlara devam etmiştir. The 
Gecekondu: Rural Migration and Urbanization kita-
bının yanı sıra, Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki 
Yeri, Türk-Sovyet İlişkileri gibi birçok eser bu dönemin 
ürünleridir. 1980 sonrasında Osmanlı tarihi, Orta Asya 
tarihi, Türk siyasi tarihi konularındaki yayınların sayı-
ları artmıştır. Karpat’ın akademik gündeminin de yeni 
ve önemli aşamayı temsil eden Ottoman Population 
1830-1914: Demographic and Social Charasteristics, 
Türkiye’de Demokrasinin Başarısızlığı ve Temel Ne-
denleri gibi eserleri bu dönemden zikredilebilir. Kemal 
Karpat soğuk savaşın bitişinden sonraki 1990’lı yıllarla 
birlikte geniş tarihsel sentez denemeleri ve önemli edis-
yon eserler yayımlamıştır. Osmanlı, Ortadoğu tarihi ve 
siyaseti ile Orta Asya tarihi ve kültürü alanlarına yöne-
lik müstakil ve editöryel eserleri devam etmiştir. Göç 
ve nüfus hareketleri, milliyetçilik hareketleri ve bun-
ların Osmanlı’da ve günümüzde, Türkiye’de ve yakın 
coğrafyalardaki gelişim dinamikleri ve etkileri üzerine 
eserler bu yıllardaki çalışmalarının ana yörüngesini be-

Ona göre modernleşme ve ulus devlet kuru-
luş sürecinde iç ve dış göç süreci ile iskân siya-
seti kurucu bir parametreydi. 



lirlemiştir. Kentleşme, sosyal değişim, orta sınıfların 
oluşumu, tarihsel nüfus dinamiklerindeki gelişmeler ile 
göç ve iskan tarihi üzerine tezler ve anlatılar daha çok 
ampirik çalışmalara dayalı tarihsel sentez çalışmalarıy-
la ortaya çıkmıştır.

Sınıflama tematik yapılırsa Karpat’ın belirli konuları 
farklı dönemlerinde farklı boyutlarıyla çalıştığını ve za-
man ilerledikçe ampirik ve tarihsel kayıtlara dayalı ola-
rak başlayan araştırmaların uzun zaman dilimlerinde ta-
rihsel-sosyolojik anlatılar inşa etmek için kullanılmaya 
başlandığını görmek mümkündür. The Gecekondu eseri 
bir sosyolog titizliğiyle yazılmış kapsamlı bir şehirleş-
me eseriyken, Ottoman Population kitabı tarihsel arşiv 
kayıtlarını ilk kez bir araya getiren öncü bir tarihsel de-
mografi eseridir. Erken dönemde Türkiye ve Orta Doğu 
siyasetindeki değişim dinamikleri hakkında yazdığı 
eserler ya konunun çeşitli seviyelerinde etkili olan ak-
törlerle görüşmelere dayalı yoğun saha çalışmaları ya da 
tarihsel arşiv kayıtlarına dayalı güçlü araştırma eserleri-
dir. Bu birikim temeli üzerinde 1990 sonrasında Osman-
lı ve Türkiye modernleşme tarihinin temel süreç ve di-
namiklerine dair eserler kaleme almıştır. Eserlerinin bir 
kısmı araştırma makalelerinin derlenmesine, bir kısmı 
ise müstakil araştırmalara dayalı olarak ortaya çıkmış-
tır. Bu açıdan baktığımızda zengin bir araştırmacı pro-
fili karşımıza çıkmaktadır. Erken dönemde siyasi tarih, 
edebiyat tarihi, karşılaştırmalı siyaset ve arşive dayalı 
tarihçilik alanlarına uzanan ilgiler birinci katmandadır. 
Sonrasında sosyoloji, göç ve nüfusbilim araştırmaları, 
bölgesel tarih ve arşive dayalı tarihsel araştırma ikinci 
bir katmandır. Son dönemde ise tüm bu birikimi tarih 
araştırmalarındaki problematiklerle sosyal bilimle-
rin hâkim gündemleri arasında diyaloğa sokan sentez 
yönelimli çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Karpat’ın 
akademik yaşamının bir diğer ayırt edici özelliği 
yazdığı yüzlerce kitap eleştirisi metnidir. Literatürü 
sıkı bir şekilde takip eden ve kritikler yazan biri olması 

onu kendi kuşağının birçok isminden ayıran önemli 
bir özelliğidir. Tüm araştırmalarının hammaddesi 
yakın veya uzak tarihtir. Bazen doğrudan birincil arşiv 
malzemesine dayalı olarak, bazen araştırmaya dayalı 
gelişmiş ikincil literatür üzerinden, bazense doğrudan 
güncel saha çalışmalarına dayalı olarak yapılan bu 
çalışmalar Karpat’ın yaşamının tüm dönemlerinde 
karşımıza çıkar. Bu bakımdan daha çok problemlere 
odaklanan, herhangi bir disiplinin güdümüne girmeden 
ve tarihsel perspektifi odağa alarak sorunların 
aydınlatılmasına yönelmiş çok disiplinli, çok yöntemli 
bir perspektiften bahsedilebilir. Kimi zaman sohbetler 
sırasında kendi araştırma tarzını, tarihi sosyal bilim 
aracılığıyla çalışmak ve bunun için kullanılabilecek 
bilgileri sistemli şekilde toplamak diye nitelerdi. Bu 
nedenle son dönemdeki sentez nitelikli eserlerinde 
Osmanlı ve Türkiye modernleşmesi, milliyetçilik ve 
Balkan tarihi konularında bazı temel tezler ve bunların 
geliştirilmesi için çeşitli araştırma alanları önerdi. 

Ona göre modernleşme ve ulus devlet kuruluş sürecinde 
iç ve dış göç süreci ile iskân siyaseti kurucu bir para-
metreydi. Yine orta sınıfların 19. yüzyılda tarihsel do-
ğuşu ve gelişmesi de imparatorluk tarihindeki değişim 
dinamiğini değiştirmesi açısından böyledir. Nüfus dina-
mikleri ve şehirleşmeye dayalı olarak gelişen kültürel 
ve siyasal farklılaşma da ulus-devlet inşası sürecinde 
toplumun tahayyül edilme biçimini yerinden etmiştir. 
Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında edebiyatın üstlen-
diği işlev de bu açıdan merkezidir ve değişen toplum 
tahayyülleri bakımından temel bir araştırma kaynağı-
dır. İslam’ın geç Osmanlı’dan başlayarak toplumsal ve 
iktisadi değişim ve kitle mobilizasyonu için siyasallaş-
tırılması da devlet inşasının temel bir boyutudur. Bu 
bakımdan 19. yüzyıl sonrası Osmanlı-Türkiye tarihi, 
Arap coğrafyası tarihi ve Balkan tarihi bu problema-
tikler açısından yeniden ele alınarak incelenmeli ve bu 
tarihsel inşa gerçekçi bir temelde yeniden kurulmalıdır. 
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Karpat, hayatı boyunca akademisyenin içinden 
çıktığı topluma kültürel yabancılaşmasını incelenen 
sorunların teşhisi önünde bir engel olarak gördüğü 
için eleştirmiştir. Kendi konumunu bu bakımdan ülke 
dışında yaşayan ancak manen içinden çıktığı kültürün 
bir parçası olarak konumlandığı için daha angaje 
biçimde tanımlamıştır. Eserlerini genel kültürel iklime 
bir katkı ve süregiden tarihi akış içinde tarihsel bilince 
bir çeşit anlamacı müdahale olarak görmekteydi. 
Özellikle Türkiye ve Balkanlar’daki tarihsel temeli olan 
çeşitli politik ve kültürel çelişkilerin çözülmesi için 
akademik çalışmaların değerine vurgu yaparak, kendi 
araştırmalarında bu yönde bir yönelimi ifade etmekten 
çekinmemekteydi. Cumhuriyet ve demokrasi arasındaki 
bazı temel çelişkilerin açığa çıkarılıp aşılması için çok 
sayıda metin üretmiş ve kendi önerilerini tartışmaya 
açmıştı. Bu bakımdan güncel sosyal, politik ve kültürel 
gelişmelere yönelik zengin bir entelektüel ve kültürel 
ilgi gündeminin temel bir boyutunu oluşturuyordu. Be-
lirtilmesi gereken bir diğer özelliği ise, kendi akademik 
gündemiyle irtibatlı bir alanda bir dergiyi bizzat kura-
rak yönetmesi ve ilgili alanda disiplinler arası bilginin 
gelişmesi için özel bir çaba sarf etmesidir. 

Kemal Karpat yaklaşık 5.500 kitaptan oluşan kitaplığı 
ile 1950’den vefatına kadar geçen süreyi kapsayan dö-
neme ait kişisel arşivini (belgeler, kitap hazırlık notları, 
yazışmalar, mektuplaşmalar, raporlar, fotoğraflar vd.) 
araştırmacı ve öğrencilerin kullanması için İstanbul 
Şehir Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Son olarak yazdı-
ğı sayısız metin arasından Türkçe ve İngilizce yayım-
lanmış bazı kitaplarının adlarını hatırlatmak çalışma 
ve araştırma alanının kapsamı hakkında küçük bir fikir 
verecektir:

Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kuramsal Değişim 
ve Nüfus; Türkiye ve Orta Asya; İslamın Siyasallaşması: 
Osmanlı Devleti›nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, 
İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması; Balkan-
larda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik; Osmanlı Hoşgö-
rüsü (ed., Yetkin Yıldırım ile birlikte); Türk Dış Po-
litikası Tarihi; Kısa Türkiye Tarihi, 1800-2012; Türk 
Siyasi Tarihi; Osmanlıdan Günümüze Ortadoğu’da 
Millet, Milliyet, Milliyetçilik; Türk Demokrasi Tarihi; 
Osmanlı Nüfusu 1830-1914; Osmanlı’dan Günümüze 
Etnik Yapılanma ve Göçler; Osmanlı’dan Günümü-
ze Asker ve Siyaset; Osmanlı’dan Günümüze Elitler 
ve Din; Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum; 
Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve Ideoloji; Turkish 
Migration to the United States: From the Ottoman Ti-
mes to the Present, (ed., Deniz Balgamış ile birlikte); 
Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi 1876- 1980; Os-
manlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma; Stu-
dies on Turkish Politics and Society: Selected Articles 
and Essays; Ottoman Bosnia: A History in Peril, (ed., 
Markus Koller ile birlikte); Ottoman Borderlands: Is-
sues, Personalities and Political Changes (ed., Robert 
Zens ile birlikte); The Turks of Bulgaria: The history, 
culture and Political Fate of a Minority; The Gecekon-
du: Rural Migration and Urbanization; Çağdaş Türk 
Edebiyatında Sosyal Konular; Osmanlı Geçmişi ve Bu-
günün Türkiyesi (ed.); Dağı Delen Irmak; Bir Ömrün 
İnsanları: Türkiye’den ve Dünyadan Portreler; Acıyı 
Bal Eylemek: Cemal Karpat & Kemal H. Karpat Hatı-
ratı (Cemal Karpat ile birlikte); Sarı Saltuk Diyarı Ba-
badağı: Anıt Bir Türk Müslüman Kasabası Tarihi.
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici 
kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, 
özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA 
Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversiteilerde 
bütün hızıyla devam ediyor.

MART 2019
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan 
Yılmaz “Dünden Bugüne Transplantasyon ve İmmünoloji” konulu akademi konferansını, 
27 Mart 2019’da TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası 
Projesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir “Fuat Sezgin ve İslam Bilim 
Mirası Üzerine” konulu akademi konferansını 22 Mart 2019’da Kırıkkale Üniversitesi’nde 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Doğan

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir

Prof. Dr. Aytekin Çökelez

Doç. Dr. Erkan Yılmaz

Prof. Dr. Ekrem Savaş

ŞUBAT 2019
TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İzzet Özgenç "Davranış Normları Teorisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi" konulu akademi 
konferansını, 28 Şubat 2019’da Ankara HBVÜ’de gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Ali Doğan “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar” konulu akademi konferansını, 27 
Şubat TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirildi.

NİSAN 2019

MAYIS 2019

İTÜ Toplum İnsan ve Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Çökelez “Bilim 
Tarihi ve Eğitimdeki Önemi” konulu akademi konferansını, 24 Nisan 2019’da TÜBA-Rabi 
Mederese’de gerçekleştirdi.

TÜBA  Asli Üyesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev “Osmanlı Diplomasi Mirası ve Türk Dış Politikası” konulu akademi konferansını, 
22 Nisan 2019’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

TÜBA  Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş “İslam Bilim Tarihi 
İçerisinde Matematikçiler” konulu akademi konferansını, 29 Mayıs 2019’da TÜBA-Rabi 
Medrese’de gerçekleştirdi.
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Prof. Dr. Emin Kansu Prof. Dr. Ali Özer

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl

Prof. Dr. Bilge Demirköz

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya

Uluslararasılaşma ve Eğitim Konferansı

Doç. Dr. Önder MetinProf. Dr. Ekrem Savaş

Prof. Dr. Kazım ŞahinBilimde Başarının Sırları Konferansı

TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalar-
daki gelişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ve 
iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla 1995 yılından bu yana tamamen gönüllülük esasıyla TÜBA Üniversite Konfe-
ransları’na devam ediyor.

TÜBA Asosiye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas 
Karagöl, TÜBA Üniversite Konferansları Programı kapsamında, 15 Mayıs 2019 tarihinde Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi’nde, “Türkiye’nin Enerji İle İmtihanı" konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Van 
Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde, 8 Mayıs 2019 tarihinde, “Sürdürülebilir Kimya ve Önemi” konulu konferansı 
nı verdi.

TTÜBA  Asli Üyesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev 
30 Nisan 2019 tarihinde Uşak Üniversitesi'nde  "Uluslararasılaşma ve Eğitim" temalı konuşmasını 
gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite 
Konferansları Programı kapsamında, 22 Nisan 2019 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi’nde "Uzay 
Radyasyonu ve Bir CERN İşbirliği Projesi" konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfi Çak-
makçı Kültür Merkezi'nde, 11 Nisan 2019 tarihinde, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı adına “İslam 
Bilim Tarihi ve Matematik” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Koç Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin, TÜBA 
Üniversite Konferansları Programı kapsamında, 10 Nisan 2019 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde "Küresel Enerji Sorunlarına Yönelik Enerji Depolama ve Dönüşüm Sis-
temleri" konulu konferansını verdi.

NİSAN 2019

MART 2019
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA 
Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Siirt Üniversitesi’nde, 29 Mart 2019 tarihinde “Bi-
limde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA 
Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Dicle Üniversitesi’nde, 27 Mart 2019 tarihinde “Bi-
limde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı kapsamında, 7-8 
Mart 2019 tarihlerinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde "Nobel Ödülleri ve Bilimde 
Merakın Önemi" konulu konferansını verdi. 

TÜBA Asosye Üyesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Özer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı kapsamında, 1 Mart 2019 tarihinde, Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "İş 
Sağlığı Alanında Güncel Gelişmeler" konulu konferansını verdi.

MAYIS 2019



ANCIENT WOODLANDS AND TREES: A GUIDE FOR 
LANDSCAPE PLANNERS AND FOREST MANAGERS

“Ancient Woodlands and Trees: A Guide For Landscape Planners And Forest 
Managers / Doğal Yaşlı Ormanlar ve Ağaçlar: Peyzaj Planlamacılar ve Orman 
İşletmecileri İçin Bir Rehber” adlı rapor TÜBA ile Uluslararası Ormancılık Araştırma 
Kuruluşları Birliği (IUFRO) arasında imzalanan “Ortak Yayın Anlaşması” kapsamında 
yayımlandı.

Eser, ülkemizden ve Avrupa'dan ekoloji, tarih, ormancılık, doğa koruma ve peyzaj 
planlama konularında uzmanlaşmış yazarların bir araya gelmesiyle hazırlanan 17 
bölümden oluşuyor. Doğal yaşlı ormanların ve ağaçların birer eko-kültürel kaynak 
olarak ele alındığı yayında ekoloji ve doğa, tarih, gelenekler, arkeoloji ve edebiyat gibi 
uzmanlıklardan yararlanıldı.

Ancient Woodlands and Trees: A Guide For Landscape Planners And Forest Managers için: 

https://satis.tuba.gov.tr
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ULUSLARARASI HUKUK

International Law adıyla sekizinci baskısı gerçekleştirilen kitap; Yücel Acer, İbrahim 
Kaya, M. Turgut Demirtepe, G. Engin Şimşek tarafından Türkçeye kazandırdı. 
Alanında kapsamlı ve otorite bir kitap olan Uluslararası Hukuk, Shaw’un ifade berraklığı 
ile akademik titizliğini bir araya getiriyor, yetkin bir üslupla hem anlama hem de eleştirel
analiz imkanı sunuyor. Sekizinci baskı, son zamanlardaki davaları ve antlaşmalar 
alanındaki gelişmeleri dikkate alarak; uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi, uluslararası 
insancıl hukuk prensipleri, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası ekonomi hukuku 
konularını daha da kapsamlı ele alıyor.

Uluslararası Hukuk için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA Konsey Üyesi Prof. Emecen’den “Görele Tarihi”

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Kakaç’a Xi’an Jiaotong 
Üniversitesi’nden Şeref Profesörlüğü

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Feridun M. 
Emecen, Araştırmacı-Yazar Ayhan Yüksel 
ve Dr. İshak Keskin’in kaleme aldığı “Gö-
rele Tarihi Kuruluşu ve Yükselişi” adlı ki-
tabı; Görele’nin yerleşim safhalarını, iskân 
tarihini, idari ve iktisadi yapısını inceliyor. 
Tarihi süreç içerisinde eski Görele’nin 
bugünkü Eynesil çıkışında olduğu, çıkan 
olaylar nedeniyle Elevi denilen yeni yer-
de Görele adıyla bugünkü kasabanın, ilçe 
merkezinin ortaya çıktığı, bunun da Tür-

kiye’de yer değiştiren şehirlere ilginç bir 
örnek teşkil ettiği dikkat çekici temel bir 
tespit olarak burada ortaya koyuluyor. Ele 
alınan Görele kasabası tarihi şimdiye kadar 
pek kullanılmayan arşiv belgeleri ve mah-
keme kayıtları, nüfus defterleri gibi temel 
kaynaklara dayalı olarak inceleniyor. Bu 
orijinal kaynaklarla Görele’nin ilk defa ge-
niş kapsamlı bir tarihinin yazılma işi ger-
çekleştirildi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Sadık Kakaç’a, Çin’in en eski 
Xi’an Jiaotong Üniversitesi (XJTU) tarafından 10 Mayıs 
2019 tarihinde Şeref Profesörlüğü payesi verildi. 

Prof. Kakaç; bilime üstün katkıları, akademik saygınlığa 
sahip, Çin’de bilimin gelişmesine ve Çin’in uluslararası bi-
limsel iş birliğine hizmetleri, XJTU’da bilimsel araştırma-
lara katkıları, ısı transferi alanına yaptığı üstün katkılar, 
özellikle iki fazlı akımlar ve ısı transferi, termofizik, yakıt 
pilleri modelleme, mikro ısı transferi alanında çalışmaları 
dolayısıyla XJTU’den Şeref Profesörlüğü unvanını aldı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş Yönetiminde 
Uşak’ta “Tasarım ve Teknoloji Festivali”

TÜBA Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Ekrem 
Savaş tarafından 26 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasın-
da “Tasarım ve Teknoloji Festivali- TTFEST 2019” Uşak 
Üniversitesi’nde düzenlendi.

Rektörü Savaş, üniversite olarak deri, tekstil ve seramik 
(DTS) alanlarında, Türkiye’de bir ilk olan “Tasarım Mer-
kezini” kurduklarını söyleyerek, “DTS sektörlerinin ihti-

yacı olan yerli ve milli tasarımları merkezimizde yaparak, 
Türkiye’nin uluslararası rekabette gücünü artıracak çalış-
malar yapıyoruz. DTS alanlarında yeni bir soluk getirecek 
çalışmalarımızın hedefi, ürünleri tasarlayıp sanayicimize 
prototip olarak sunmak.” dedi.

DTS ve teknoloji alanlarında konusunda başarılı kişilerin, 
öne çıkan firmaların ağırlandığı festivalde ve Uşak’ta üre-
tilen ürünler sergilendi. Defileler, tasarım ve teknoloji ile 
ilgili konferans, panel, çalıştay, work-shoplar, sergiler, ci-
rit gösterileri, aile-çocuk oyun etkinlikleri, VR (sanal ger-
çeklik) etkinlikleri, robot gösterileri, elektrikli araba su-
numları, kamu-sanayi işbirlikleri ile ilgili sunumlar, milli 
uydu sistemi Türksat 6A ile ilgili tanıtım, BulUşak Proje 
Finali, AR-GE ve proje pazarı etkinlikleri, mezuniyet tö-
renleri, bölge üniversitelerinin ve Uşak Üniversitesi’nin 
tanıtımının yapıldığı “Tanıtım Günleri”, bölge üniversi-
telerinin oluşturduğu ‘ADIM’ Konsorsiyum Toplantısı, 
uluslararası partner üniversitelerin rektörlerinin katıldığı 
“International Staff Week” programları yapıldı. 
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Demirer’den “İslam Ülkelerinde Kanser 
Teşhisi ve Tedavisinde Yaşanan Problemler” Konferansı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer Uluslararası 
Kimya ve Biyolojik Bilimler Merkezi’nin (International 
Center for Chemical and Biological Sciences - ICCBS) 
düzenlediği bilimde bölgesel iş birliğini hedefleyen top-
lantıda “İslam Ülkelerinde Kanser Teşhisi ve Tedavisinde 
Yaşanan Problemler” konulu bir konferans verdi.

Mustafa Prize Science and Foundation’ın katkı verdiği, 
27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Pakistan’ın Karaçi’de 
gerçekleştirilen toplantıda İslam ülkelerinden toplam 350 
katılımcı yer aldı. Fen ve sağlık bilimlerinde bölgesel iş 
birliğinin geliştirilmesi ve İslam ülkelerinde kadın bilim 
insanlarının bilim ve teknolojide gelişen ve artan katkıları 
ele alındığı toplantıya Türkiye’den farklı alanlardan beş 
bilim insanı davet edildi. 

TÜBA Üyeleri Prof. Kılavuz BUÜ, 
Prof. Aydınlı AYBÜ Rektörlüğüne Atandı

Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Nisan 
günü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü’ne, 
Akademi Asosye Üyesi Prof. Dr. İbrahim Adınlı ise 23 
Mayıs 2019 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi (AYBÜ) Rektörlüğüne atandı.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Demirköz 
2019'un “Genç Küresel Liderleri” Arasına Girdi

Akademi Asosye Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Melahat Bilge Demirköz, Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından seçilen 2019'un “Genç Küresel Liderleri” ara-
sında girdi.

İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu;  bilimsel ça-
lışmaları,  Türkiye’nin CERN’e asosye üyeliğine sağladığı 
katkı ile CERN ve Türkiye’de yürüttüğü bilim diplomasi-
si çalışmaları dolayısıyla Prof. Demirköz’e “Genç Dünya 
Liderleri 2019” listesinde yer verdi. Prof. Demirköz’ün 
yanı sıra;  spor, sanat ve bilim gibi birçok alanda lider ni-
telikleriyle öne çıkan 40 yaşın altında 127 kişi seçildi.

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

TÜBA Asosye Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
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TÜBA Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Demirer 
ve Grup Üyeleri “23. Ulusal Kanser Kongresi”nde 

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev’e ve Gazi Koç’a Teşekkür

TÜBA Asli Üyesi ve Kanser Çalışma Grubu Yürütücü-
sü Prof. Dr. Taner Demirer, 17-21 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleştirilen 23. Ulusal Kanser 
Kongresi’nde “Lenfoma Tedavisinde Yüksek Doz Kemo-
terapi ve Kök Hücre Tedavisinde Yenilikler” adlı konuş-
ma yaptı. 

Türkiye’den tıbbi onkologlar, radyasyon onkologları ve 
pediatrik onkologların katıldığı Kongre’de özellikle kan-
ser tedavisinde yeni ajanlar, immünoterapiler ve radyas-
yon onkolojisi alanındaki ilerlemeler ele alındı. Kongre 
başkanlığını TÜBA Kanser Çalışma Grubu Üyesi ve 
Türk Pediatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel 
Ünal’ın yaptığı ve yaklaşık  2000 katılımcının yer aldığı 
Kongre’de TÜBA Kanser Çalışma Grubu Üyeleri aktif 
görev alırken çok sayıda yabancı konuşmacı da bulundu. 

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Başkan-
lıkta düzenlenen toplantıda 2015-2018 yılları arasında 
dört yıl süren TÜBA Başkan Yardımcılığı görevini yürü-
ten Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Prof. Ahmet Nuri Yur-
dusev’e hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti ve 
plaket takdim etti. 

Başkan Acar, toplantıda ayrıca TÜBA Destek Hizmetler 
Biriminde şoför olarak 20 yıl TÜBA’ya hizmet eden Gazi 
Koç’a da bu süre zarfındaki emeklerinden dolayı teşekkür 
etti ve plaket verdi.  
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Evren Mutlugün’e 
“2018 Genç Bilim İnsanı Ödülü"

Bilim Kahramanları Derneği (BKD) tarafından verilen 2018 
Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2017 TÜBA-GEBİP Üyesi ve Ab-
dullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Evren Mutlugün’e 24 Nisan 2019 tarihinde Pera Müzesi 
Oditoryumu'nda yapılan törenle takdim edildi.

2004 yılından bu yana verilen Bilim Kahramanları Ödü-
lü'ne ilk defa sadece altı kişi layık görüldü. Törende; Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Can Altunışık, Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisa-
yar Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Begüm Demir, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Cüce, Abdullah Gül 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren 
Mutlugün, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Ak-
saray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji 
ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Kaya ödül aldı.

TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Barkana ve Ekibinden 
“Uygun Egzersizi Belirleyen Robot”

2018 TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi ve Yeditepe Üniversi-
tesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Duygun Erol Barkana Türkiye’de ilk kez felçli 
hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon sırasında duygu 
durumunu ölçen robot geliştirildi.

Felçli hastalarda duygu durumunu tanıyan ve motivas-
yonu ölçerek hastaya uygun egzersiz sunan robot sistemi 
sayesinde egzersiz çeşidi ve zorluk derecesi kişiye uygun 
ayarlanabiliyor. Prof. Dr. Duygun Erol Barkana ve ekibi 

tarafından geliştirilen RehabRoby projesine TÜBİTAK 
470 bin lira bütçe desteği sağladı. Projeye ilişkin bilgi 
veren Prof. Dr. Barkana “Hastalardan, rehabilitasyon gö-
revine benzeyen bir oyunu oynamaları isteyeceğiz. Oyun 
sırasında biyo geribildirim algılayıcılardan alınan veriler-
den kullanıcıların vücut sıcaklıkları, deri iletkenliklerini 
ve kalp atışları gibi fizyolojik verileri ölçülecek. Bu veriler 
kullanarak hastaların pozitif veya negatif duygu durum-
ları yani mutlu mu, heyecanlı mı veya stresli mi oldukla-
rı belirlenecek. Belirlenen duygu durumlarına göre fizik 
tedavinin zorluk seviyesi kullanıcıya uygun bir şekilde 
tanımlanacak. Bu sayede hastanın fizik tedavi sırasındaki 
ilgi ve motivasyonları en üst düzeye çıkacak. Robot deste-
ğiyle kontrol edilebilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir hare-
ket desteği sağlamak mümkün. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
vermiş olduğu istatistiğe göre ortopedik ve nörolojik has-
talığı olan 5.4 milyon kişi bulunuyor ve her yeni yılda 500 
bin kişi bu sayıya ekleniyor. Türkiye’de toplam 1.2 mil-
yon dolayında hasta bulunuyor. Rehabilitasyon sürecinin 
uzaması fiziksel, psikolojik ve ekonomik yönden hastalar 
üzerinde negatif etkiler yaratıyor.” dedi.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Yalçınkaya’dan 
Glokoma Teknolojisi

2013 TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Boğaziçi Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya ve aynı 
üniversiteden Prof. Dr. Günhan Dündar ile Biyomedikal 
Mühendisliği Enstitüsü'nde doktora çalışmalarına devam 
eden Özgür Kaya ve araştırmacılar, glokom hastalığı ön-
cesinde hastanın göz içi tansiyonunun seyrini takip etme-
yi amaçlayan GlakoLens'i geliştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen biyosensör tekno-
lojisi, önlenebilir kalıcı görme kaybına yol açan glokom 
hastalığının en büyük sebebi olan göz içi tansiyonunun 
seyri ve kontrolünde hekimlere ve hastalara önemli avan-
taj sağlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 
dünyada yaklaşık 70 milyon kişi, önlenebilir kalıcı gör-
me kaybının en sık rastlanan ikinci nedeni olan glokom 
hastası. Bunların yarıya yakını ise glokom hastası oldu-
ğundan haberdar değil. Yaşlı nüfusun hızla artması nede-
niyle glokomun görülme sıklığının 2040'ta 110 milyona 
çıkması bekleniyor.

Diyabet hastaları, oküler ve sistemik hiper tansiyonlu ve 
40 yaş üstü kişiler yüksek risk grubunda bulunurken, glo-
koma yakalanmada genetik faktörler de rol oynuyor.

Göz tansiyonunun gün içinde değişim göstermesi ne-
deniyle doktorların göz tansiyonu ölçümünde yeterli ve 
doğru veriye ulaşamadığına işaret eden Dündar, gelişti-
rilen cihazın avantajlarını şöyle sıraladı: "Göz içi basıncı 
özellikle gece saatlerinde daha yüksek olabiliyor. Günü-
müzde göz tansiyonu ölçümü için kullanılan tıbbi cihaz-
lar hastanın durumunun doğru takibi için yeterli olma-
yan ölçümler sunmakta. Ancak GlakoLens'in geliştirdiği 
sistem, gece boyunca hasta uyurken de ölçüm yapabildiği 
için doktorlar normalde elde edemeyecekleri veriye kavu-
şuyorlar. Ürünümüz bu sebeple rutin doktor muayene-
sinde fark edilemeyecek durumdaki yüksek risk grubun-
da bulunan hastalara faydalı olacak."

Gelişen teknolojiyle "erken teşhis"in bile öncesine gidi-
lebileceği, yani hastalığın ortaya çıkma olasılığına karşı 
hareket edilmeye başlanacağını dile getiren Dündar, araş-
tırmacıların, GlakoLens'in önleyici hekimlikte de örnek 
oluşturacağını söyledi.

"Önümüzdeki 4-5 ayda laboratuvar koşullarındaki 
testler tamamlanacak"
Prof. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya, Şubat 2017'de kurulan 
GlakoLens'in, ACT VC'den aldığı yatırımın yanı sıra bir 
Eurostars projesiyle de desteklendiğini belirterek, geliş-
tirilen ürünün, "göz tansiyonunu algılayan kontak lens 
kısmı", "algılanan verilerin kablosuz şekilde aktarılma-
sı için kullanılan elektronik bölüm" ve "kullanıcı arayüz 
yazılımı" şeklinde üç ana bileşenden oluştuğunu anlat-
tı. Kontak lensin ilk prototiplerinin üretildiğini, okuma 
elektroniği ve yazılımın ise tamamlanma aşamasında 
olduğunu dile getiren Yalçınkaya, bundan sonraki süreç-
leri şöyle aktardı: "Medikal bir ürün geliştirdiğimizden 
ve global olmayı hedeflediğimizden sonraki adımlarımız 
CE sertifikası ve FDA belgelerini almak olacak. Önümüz-
deki 4-5 aylık süreçte laboratuvar koşullarındaki testler 
tamamlanacak. Ardından ürünün performansını Yaşam 
Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merke-
zi'nde gerçekleştireceğimiz hayvan deneyleri aracılığıyla 
değerlendireceğiz. Klinik aşamaları medikal danışmanla-
rımızla planlıyoruz."

Yalçınkaya, "Geliştirdiğimiz cihaz manuel ölçüm yap-
mıyor. Otomatik olarak 24 saat veri toplayabileceğinden 
hekimlere ve hastalara doğrudan kolaylık sağlayacak, ve-
riler doğrultusunda kişisel tedavi yöntemleri ortaya çıka-
bilecek ve maliyeti düşük olduğu için benzer ürünlerden 
farklılaşacak." dedi.

Prof. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya, GlakoLens'in gelecek-
teki çalışmaları arasında yara iyileşmesini ve enfeksiyon 
durumunu takip eden akıllı yara bantları olabileceğini 
bildirdi.



73MAYIS 2019   TÜBA GÜNCE

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Didem Okutman 
Taş’a “Bilim Hizmet Ödülü”

2015 TÜBA-GEBİP Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Okutman Taş, 
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi (AKÇAM) tarafından verilen 2018 yılı 
“Akdeniz Üniversitesi Bilim Hizmet Ödülü”ne layık gö-
rüldü.

1997 yılından bu yana ortak yaşamımızı ve geleceğimizi 
çok yakından ilgilendiren çevre değerlerinin korunma-
sı ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayabilmek, bu 
yönde ve alanda çalışan kişi kurum ve kuruluşları des-
teklemek amacıyla verilen Akdeniz Üniversitesi “Çevre 
Hizmet Ödülleri” (ÇHÖ), 3 Mayıs 2019 tarihinde 22. kez 
düzenlenen “Çevre Hizmet Ödülleri” (ÇHÖ), Hukuk Fa-
kültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sa-
hiplerine takdim edildi.

Törene; Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Altunkaya, Çevre Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, aka-
demisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü” Almaya 
Hak Kazananlar
Türkiye Ölçeğinde
2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü”ne
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Mimsan Grup
Sanatçı Durul BAKAN

Türkiye Ölçeğinde Özel Ödül’e
2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü”ne
Uzman Diyetisyen Dilara KOÇAK

Akdeniz Üniversitesi Ölçeğinde
2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Çevre Teşvik Ödülü”ne
Akdeniz Üniversitesi Sigara Mücadele Kurulu

Akdeniz Üniversitesi Ölçeğinde
2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü”ne
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü

2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Bilim Onur Ödülü”ne
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Bülent Topkaya, Prof. 
Dr. Osman Yaldız

2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Bilim Hizmet Ödülü”ne
Doç. Dr. Didem Okutman Taş

Antalya Ölçeğinde
2018 yılı “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü”ne
Kumluca Anadolu Lisesi
Özel Antalya Koleji
Sueno Hotel

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Saadet Yüksel 
AİHM Türkiye Hâkimi Seçildi

2018 TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel 
Kurulu tarafından, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) hâkimi seçildi.

AİHM'de Türkiye adına görev yapan 
Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin 
sona ermesiyle birlikte Türkiye tarafın-
dan belirlenen üç kişilik hâkim aday lis-

tesinin Avrupa Konseyi (AK) Danışma 
Paneli incelemesinin ardından AK’nin 
47 üyesinin milletvekillerinden oluşan 
AKPM Hakim Seçim Komisyonu'na su-
nuldu. Doç. Dr. Saadet Yüksel, AKMP 
oylaması sonucunda 111 oy aldı. Ortaya 
çıkan sonuca göre Doç. Yüksel AİHM'de 
Türkiye adına 9 yıl görev yapacak.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çiçek’ten 
“Ses Yönlendiren Mercek”

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) Fen 
Edebiyat Fakültesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü 
Öğretim Üyeleri TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi Doç. Dr. 
Ahmet Çiçek ve Doç. Dr. Nurettin Körözlü endüstride 
birçok kullanım alanına sahip, konferans, sinema salon-

ları veya ev sinema sistemlerinde sesi sadece istenilen böl-
gede duyulabilir hale getirebilecek akustik mercek geliş-
tirdi. İki öğretim üyesi, merceğin patentinin alınması için 
de girişimlere başladı.

Hem çok ince olan, hem de standart akustik merceğe göre 
%75 oranında daha küçük yarıçapa sahip, akustik mer-
cek, tıp ve doğrultusal ses sistemleri gibi pek çok alanda 
kullanılabilecek bir ürün.

Geliştirilen akustik mercek sayesinde kaynaktan gelen 
ses, bir noktada şiddetli bir şekilde odaklanıyor ve üç 
boyutlu hareket sistemi sayesinde bu nokta belirlenebi-
liyor. Mercek, endüstride birçok kullanım alanına sahip. 
Özellikle konferans ve sinema salonları gibi ortamlarda 
veya ev sinema sistemlerinde ses sadece istenilen bölgede 
duyulabilir hale getirilebiliyor Sağlık sektöründe birçok 
uygulamada kullanılabiliyor. 

TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela’ya 
"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülü”

2013 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi ve Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitü-
sü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten 
Ela’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı tarafından 15 Mart 2019 tarihinde 
düzenlenen törenle "Türkiye'ye Enerji 
Veren Kadınlar Ödülü” takdim edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamle-
sine katkıda bulunan kadınlarına "Tür-
kiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri 
tevdi edildi. İstanbul Cemal Reşit Rey 
Konser Salonunda gerçekleştirilen ödül 
törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 

Erdoğan’ın yanı sıra pek çok bakan, 
akademi ve iş dünyasından isimler 
ile ödül sahiplerinin yakınları katıldı. 
"Akademik Kategori" ödülü İş insanı 
Murat Özyeğin tarafından Prof. Dr. 
Şule Ertan Ela'ya, "Profesyonel Kate-
gori" ödülü Kayserigaz Birim Yöneti-
cisi Işıl Akkoç'a, "İş Dünyası Kategori-
si” ödülü Shell'den Dr. Selda Gülcan'a, 
"Geleceğe İlham Veren Kadın Kate-
gorisi" ödülü milli yüzücü Sümeyye 
Boyacı'ya, "Girişimcilik Kategorisi" 
ödülü Burcu Aydemir'e, "Enerjide Ör-
nek Şirket Kategorisi" ödülü Enerjisa 
Satış Perakende A.Ş. Yöneticisi Ziya 
Erdem'e verildi.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Tamer Önder’e 
“2019 Sabri Ülker Bilim Ödülü” 

2015 TÜBA-GEBİP Üyesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Önder “2019 Sabri 
Ülker Bilim Ödülü”nün sahibi oldu. 

Önder’e Ödülü, 2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da dü-
zenlenen törenle; Diyarbakır Milletvekili Dr. Mehdi Eker, 
TÜBA Asli Üyesi ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar 
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve 
Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz tarafından takdim 
edildi. 

Sabri Ülker Vakfı’nın akademi, endüstri ve araştırma ens-
titülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştır-
maların toplum faydasına sunulmasına destek olmak he-
defiyle gerçekleştirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne, Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki jüri, bu yıl Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Bi-
yoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Tamer Önder'i layık gördü. 

Doç. Dr. Önder, laboratuvar çalışmalarını kişiye özgü 
uyarlanmış kök hücrelerin üretim teknolojileri üzeri-
ne gerçekleştiriyor. UPK (pluripotent kök) hücreleriyle 
hastalara kendi genetik kodlarının aynısını taşıyan, bağı-
şıklık sistemine tam uyumlu ve tedavisinde kullanılabi-
lecek hücreler üretmenin önü açılıyor. Doç. Dr. Önder, 
yürüttüğü araştırmalarla kişiye özgü bu kök hücrelerin 
üretimindeki moleküler mekanizmaları aydınlatırken, 
en verimli ve güvenilir şekilde üretilmelerini sağlayacak 
yöntemler de geliştiriyor. Doç. Dr. Tamer Önder'e ödül 
getiren kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla genetik 

veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK 
hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha 
hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Yaptığı çalışmalara bilim insanları tarafından 5 binin 
üzerinde atıf yapılan Doç. Dr. Önder'in, kanser ve kök 
hücreler hakkında PNAS, Cell ve Nature gibi saygın bi-
limsel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi ve paten-
ti bulunuyor. TÜBA-GEBİP’in yanı sıra Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Teşvik Ödü-
lü'nün de sahibi olan Doç. Dr. Önder, çalışmalarına 2012 
yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de-
vam ediyor.
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TÜRK İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
hazırlanan " Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Resimli Kamus-ı Fransevi, 
Şehzade Divanı Defterleri, Kitâb-u Nûr-i Hadakati el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-
Enzâr, Hoca Dehhânî Divanı, Enîsü'l-Celîs Sultana Öğütler, Osmanlı Müellifleri, 
İsâgucî Mantığa Giriş" başlıklı eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası 
Dizisi" kapsamında yayımlandı.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi için: https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA Yayınları için:
https://satis.tuba.gov.tr

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 
A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R harflerini içeren altı cildi TÜBA tarafından 
yayımlandı. Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak planladığı Lugat’i 

TÜBA, dokuz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri, Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr, Resimli Kâmûs-ı 

Fransevî Cilt II, Nusretnâme" başlıklı eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" 
kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİTARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
hazırlanan "Fenn-i Terbiye, Ferec ba‘d eş-Şidde, Hümayunname, Târîh-i Ungurus,
es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mantığa Başlangıç Risâleleri, Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas 

Minor, Tezkeretü'l-Evliyâ,  Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Üsûlûcyâ, 

Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV" başlıklı eserler okuruyla buluştu.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ GUNCE 60
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TÜBA-I. GIDA ve SAĞLIKLI BESLENME SEMPOZYUMU

TÜBA ŞEREF ÜYESİ
PROF. DR. AHMET 
YAŞAR OCAK İLE 
RÖPORTAJ

TÜBA DOĞA 
BİLİMLERİ 
TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 
ERİŞİME AÇILDI

TÜBA'DAN 3. 
ULUSLARARASI
HUKUK, DİPLOMASİ ve 
İŞ BİRLİĞİ” YAZ OKULU

TÜBA-ULUSLARARASI 
AKADEMİ ÖDÜLLERİ'NE
ADAY GÖSTERME 
SÜRECİ SONA ERDİ

PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER 
TÜBA BAŞKANLIĞI GÖREVINI DEVRALDI


