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Sunuş
Bilim insanlarının deneyimlerinin paylaşılması, bilimsel bilgi ve kültürün kuşaklararası
aktarımı ve gelişimi ile genç bilim insanlarının özgüven ve motivasyonlarına katkı bakımından özel bir öneme sahiptir. Herkes gibi bilim insanları da deneyimlerini çevresindeki kişilerle çoğunlukla sözlü olarak paylaşırlar. Ancak böylesi paylaşımların etki ve yararının sınırlı
ve geçici olduğu, bilgi ve deneyimlerin özellikle kitap olarak paylaşımının daha yararlı ve
kalıcı olduğu da bir gerçektir. Bu anlayış çerçevesinde Türkiye Bilimler Akademisi “Yaşam
Öyküleri Dizisi” kapsamında, TÜBA Şeref Üyemiz Sayın Prof. Dr. Metin Balcı’nın “Doğudan Yükselen Bilim” başlıklı otobiyografisini yayımlamanın, bilim hayatımıza söz konusu
katkıları sağlama yanında, Türk bilim hayatına önemli katkılarda bulunan ve Akademi’mize
iki dönem Konsey Üyesi olarak da hizmet sunan değerli hocamıza vefa borcumuzun da bir
gereği olduğuna inanıyoruz.
Akademi Şeref Üyemiz Prof. Dr. Metin Balcı’nın yaşam öyküsü, önsözlerinde belirttikleri
gibi, Türk bilim insanlarının azmettiklerinde, ülkemizde de uluslararası başarılara imza atabileceklerini göstermek bakımından özel bir değere sahiptir. Metin Hoca, özellikle Atatürk
Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Türkiye’mizin bugününe kıyasla oldukça
elverişsiz koşullarda, şikâyetle yetinerek yoksunlukları kabullenmek ve onlara teslim olmak
yerine, gerekli şartları oluşturmak için elinden gelen azami gayreti de göstererek, uluslararası düzeyde nitelik ve etkiye sahip araştırma ve yayınlar ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini
gerçekleştirmiştir. Hoca’mızın Almanya, ABD ve Türkiye’yi kapsayan uzun eğitim ve çalışma
hayatı boyunca; azim, çalışkanlık ve üretkenlik yanında, ülkesine bağlılık, dürüstlük, açık
sözlülük, bilim ve ahlâk ilkelerine bağlılık gibi, her bilim insanının sahip olması gereken nitelikler konusunda gösterdiği performans da, takdire şayandır.
“Doğudan Yükselen Bilim” kitabının, Türk bilim hayatı ve Türkiye’nin dünü ve bugünü, değişenler ve değişmeyenler, bilim insanları ve kuruluşlarının nitelik ve performansının
geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunda içerdiği bilgi, görüş ve öneriler nedeniyle de
önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.
Akademik hayatı boyunca yaptığı ve bundan sonra da süreceğine inandığım değerli hizmet, katkı ve başarıları ile bunlara dair hatıralarını içeren bu değerli eseri için TÜBA Şeref
Üyemiz Sayın Prof. Dr. Metin Balcı’ya şahsım ve Akademi’miz adına şükranlarımızı sunuyor;
değerli ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, uzun ve mutlu bir hayat diliyorum. Hocanın
başarısındaki destek ve katkıları için değerli ailesi ile meslektaşları ve öğrencilerine de teşekkürler ediyorum.
Kitabın hazırlanması ve yayımlanması sürecinde emek harcayan Akademi üyelerimiz ile
çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza da teşekkür ediyor; “Doğudan Yükselen Bilim”in
Türkiye’mizin bilimsel gelişimi için yararlı olmasını diliyorum.
Mayıs 2019
Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı

vii

Giriş
Neden böyle bir otobiyografi yazma gerekliliğini hissettim? Bu kitabı yazmaktaki amacım, hayatım boyunca yaptıklarımı kronolojik bir şekilde sıralamanın ötesinde, gerek yurt
içinde, gerekse yurt dışında verdiğim mücadeleyi genç nesillere aktarmak, onların benim yaşadıklarımdan ve tecrübelerimden ders çıkarmalarıdır. Kitapta, eğitim ve akademik hayatım
boyunca yaşadığım ve önemli gördüğüm olaylara yer vermeye çalıştım. Kitabın yazılması ile
basılması arasında geçen süre içinde Türkiye Bilimler Akademisi Kararnamesi’nde gerçekleştirilen olumlu değişiklikler de, önemi dolayısıyla ilgili bölüme ilave edilmiştir.
Uzun bir süre yurt dışında yaşayan biri olarak, Türkiye’ye döndükten sonra Atatürk Üniversitesi’nde göreve başlamam belki de hayatımın en önemli kararlarından birisidir. Benim
şartlarımda Doğu’da görev yapan başka bir kişiye pek kolay rastlanmaz. O yıllarda Türkiye’de bilim yapmanın ne kadar zor olduğunu, bugünkü gençlerin tahmin edebilmeleri çok
zordur. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, insan mücadele ettiği zaman bu ülkede de iyi şeyler
yapılabileceğini ve insan faktörünün ülkemizde çok önemli olduğunu anılarımla vurgulamaya çalıştım. Türkiye’nin bugünkü potansiyeli, yaklaşık 40 yıl önceki durumu ile kesinlikle
kıyaslanamaz. Bugünkü şartlar çok daha iyi. Yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp ülkeye
dönen elemanların, dışarıda onlara sunulan olanakları Türkiye’de hemen bulmaları mümkün
değil. Bunu beklemek de doğru değildir. Eğer aynı imkânları beklersek, o zaman zaten bizim
Amerika Birleşik Devletleri’nden veya Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden bir farkımız yok demektir. Ancak, ben mücadelenin bu ülkede karşılıksız kalmadığını yıllarca yaşadığım olaylardan sonra gördüm. Yeter ki gençlerimiz azimli, istekli ve ileriye dönük umutlarla işlerini
yürütsünler. Elbette ki azimle olayların üzerine gitmek sıkıntılı bir süreçtir. Fakat başarının,
arkasından geleceği de şüphesizdir. Bu nedenle gençlere tavsiyem; morallerini bozmadan,
zorluklara göğüs gererek, başarının geleceğine inanarak mücadele etmeleridir.
Kitabın basımında her türlü fedakârlığı gösteren ve basımı üstlenen TÜBA’ya (Türkiye
Bilimler Akademisi) ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Kitabın bir bilim kuruluşu olan TÜBA tarafından basılması ve yayımlanması benim için
bir onurdur. Ayrıca titiz ve özverili çalışmasından dolayı TÜBA’nın Basın-Yayın Halkla İlişkiler Sorumlusu Asiye Komut’a ve Grafik Tasarım Sorumlusu Ece Yavuz’a teşekkür ederim.
Bu kitabı yazarken bana her zaman olduğu gibi elinden gelen her türlü desteği veren
sevgili eşim Jale’ye teşekkür etmek istiyorum. Kitabı, kızım Gülşah ve eşim Jale yazım bakımından ve dil bilgisi yönünden gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yaptılar. Onlara ayrıca
teşekkür etmek istiyorum.
Metin Balcı
Mart 2018
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1. BÖLÜM
İLK, ORTA ve LİSE YILLARIM
Erzurum İşgal Altında
Sene 1916, Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmakta ve gücünü neredeyse tüketmek
üzeredir. 16 Şubat 1916 tarihinde Erzurum Ruslar tarafından işgal edilir ve şehri savunabilecek çok fazla insan da yoktur. Erzurum’da eli silah tutan erkekler çeşitli cephelerde savaşmaktadırlar. 1917 yılında Rusya’da Çarlık rejimi çöküp, Bolşevikler ülkeyi ele geçirince,
Ruslar işgal ettikleri bölgeleri boşaltarak geri çekilmeye başlamış ve boşalttıkları bölgeleri,
ağır silahlarını, cephane ve erzaklarını Doğu Anadolu’da Ermenistan hayali kuran Ermeni
birliklerine bırakmışlardır. Ancak, yetişkin Ermeni askerinin bulunmadığı birliklerde danışman durumunda Rus subayları yer alır. Ermeniler, başladıkları Türk kıyımına hız verirler.
İşte bu esnada Osmanlı Devleti Başkomutanlık Vekâleti, 30 Ocak 1918 tarihli bir emirle Ruslarla çatışmamak kaydıyla temasın sürdürülmesini ve Müslüman Türk halkının Ermenilerce
katledilmesinin önüne geçilmesini, III. Ordu Komutanlığından talep eder. Ancak III. Ordu o
dönemde düşmandan önce ağır tabiat şartlarıyla mücadele etmektedir. III. Ordu Komutanı
Vehip Paşa Ermenilerin Türklere yönelik zulmünün önlenmesi için, Rus-Kafkas Ordu Komutanı General Odişelitze ve General Projevalski’ye müracaat eder, ancak olumlu bir sonuç
alamaz. Ruslar Ermenileri kontrol edemezler.
Erzurum halkının düşmüş olduğu bu vahim duruma Azerbaycan halkı kayıtsız kalamaz
ve yardıma koşar. Yardım yapabilmeleri için önce Rus Hükûmetinden izin alınması gerekir.
Uzun girişimler sonucu izin alınır. Bu cemiyet, halkın ihtiyaçlarını tespit etmek üzere önce bir
heyet gönderir. İhtiyaçlar tespit edildikten sonra halka bol miktarda gıda yardımı yapılır ve
sahipsiz çocuklar toplanarak Bakü ve Tiflis’teki sığınaklara götürülür. Cemiyet, Erzurum’da
bir şube açmak üzere Seyidov başkanlığında bir heyeti Erzurum’a gönderir. Seyidov ve ekibi
Erzurum halkını uyanık tutmaya, birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlamaya çalışır. Bu
durum hem Rusları hem de Ermenileri rahatsız etmeye başlar. Cemiyet, sonu gelmeyen Ermeni saldırılarının önlenmesi için halkın silahlanması gerektiğine inanır.1
Bu amaçla, Seyidov Erzurum’un ileri gelenlerinden oluşan on üç kişilik bir grupla (Belediye Reisi Hakkı Paşa, Hoca Ahmet Efendi, Komiser Küçük Ali Efendi, Hafız Davut Efendi
(Babamın dedesi) ve diğerleri) Rus komutandan Ermenilere silah verilmemesini isterler. Bu
mümkün değilse, kendilerini korumak amacıyla Türklere de silah verilmesini talep ederler.
Fakat bu istekler gerçekleşmez. Bunun üzerine Seyidov ve ekibi Erzurum halkını Ermenilere
karşı harekete geçirmeye çalışır. Bu amaçla evler tek tek dolaşılarak evlerdeki silah sayısı be1

a) Erzurum’un Ruslar Tarafından İşgalinin 100. Yılı Özel Sayı, ERVAK, 2016.
b) Betül Aslan, Erzurum’un Ruslar Tarafından İşgalinin 100. Yılı Özel Sayı, ERVAK, 2016, Sayfa 23.
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lirlenir. Evlerde 600 kadar silah olduğu tespit edildikten sonra, on üç kişilik grup Hacı Hayri
Efendi’nin evinde toplanır ve ne yapacaklarını kararlaştırırlar. Alınan karara göre bu grup,
Ruslara ait olan harp malzemelerinin bulunduğu ambara baskın yapacak, nöbetçileri öldürecek ve bu ambara bir bomba atacaktır. Bu bombanın gürültüsünü işitecek olan halkın, hemen
o noktaya gelerek silahlanması sağlanacak ve Ermenilerin üzerine yürünecektir. Maalesef bu
planı önceden haber alan Ermeniler derhal harekete geçer ve şehir içindeki Türklere saldırılarını artırırlar. Yapılan planın başarısızlığa uğramasının nedeni, büyüklerimizden edindiğimiz
bilgilere göre, bu on üç kişi içinden birisinin durumu Ermeniler’e ihbar ettiğine inanılmasıdır.
Seyidov ve ekibi de daha sonra Ermeniler tarafından hunharca öldürülür.
10 Ocak 1918’de I. Kafkas Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir, birliklerine Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış yönüne hareket emrini verir. 13 Şubat 1918 Çarşamba günü Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa ile Batı Dersim Komutanı Binbaşı Halit Bey’in emrindeki
kuvvetlerle taarruza geçerek Erzincan’a girerler. Böylece Erzincan kurtulmuş olur. Şehirde ele
geçirilen bol miktardaki yiyecek ve cephane ile ileri harekât için hazırlık yapılır. 25 Şubat’ta
Aşkale kurtarılır. Fakat, 26-27 Şubat 1918 gecesi Ermeniler Erzurum’da büyük bir katliam yaparlar. Türk çarşıları Ermeniler tarafından yakıp yıkılır. Rus Yarbay Tverdohlebof, Şubat 1918
sonlarında Erzurum’a yakın köylerdeki Türklerin “ortadan kaybolduklarını” bildirmektedir. 26
Şubat 1918’de Kâzım Karabekir komutasındaki birlikler Erzurum’a doğru çok zor şartlarda
hareket eder. Karabekir, 7 Mart’ta, Erzurum’daki Ermeni reislerine gönderdiği bir mektupla
Ruslarla anlaşma yapıldığını ve Türk ordusunun boşaltılan yerlere gireceğini, “Erzurum’da
medeniyet ve insaniyete tamamen aykırı harekâtı icradan (katliamdan) vazgeçerek 9 Mart’a kadar şehri
boşaltmalarını” ister. 11 Mart 1918 sabahı başlayan taarruzla Ermenileri geri çekilmeye zorlayan kuvvetlerimiz, Erzurum’a 14 km mesafede bulunan Ilıca’yı kurtarırlar. Türk ordusunun
ileri harekâtı karşısında durmadan geriye çekilen Ermeniler boşalttıkları yerlerdeki Müslüman ahaliyi öldürürler. Ordunun Erzurum’a yaklaştığı haberini alan Ermeniler, 11 Mart 1918
gecesi 3000 Müslüman Türkü binalara doldurarak öldürdüklerini, Erzurum’da bulunan Rus
Yarbayı Twerdo-Khelebof anılarında yazar. 12 Mart 1918’de sabah saat 02.30’da başlayan son
hücumla tabyalar ele geçirilir, şafak vakti 04.30’da 29. Kafkas Alayının öncüleri İstanbul Kapısı’ndan, Halit Bey Müfrezesi de Harput Kapısı’ndan şehre girerler. Küçük bir direnişten
sonra süvari birlikleri, Hasankale istikâmetine doğru geri çekilen Ermeni birliklerini takip
ederler ve Erzurum kurtulur.
12 Mart 1918 tarihi Erzurum için tarihi açıdan bir dönüm noktasıdır ve aynı zamanda Erzurum halkının kederi, acıyı ve zulmü yaşadığı, gözyaşının dinmediği bir zamandır. Kâzım
Karabekir Paşa hatıralarında; Erzurum’a girdiklerinde şehir içinde 2377 şehit defnettiklerini
belirtir ve şehrin görüntüsünü şu cümlelerle anlatır: “Erzurum’da halk, gözyaşları içinde kimi
babasını, kimi kardeşini yakılarak öldürülmüş halde bulmuştu. Sokaklarda canlılıktan hiçbir iz bile
kalmamıştı. Erzurum yaşayan bir şehir değildi artık. Yerlerde çocuk, kadın ve yaşlılar kanlar içinde
yatıyordu.”
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Gerek annemin ve gerekse babamın aileleri Erzurum’da yaşıyorlardı. Annemin ve babamın dedeleri Mecid Efendi ile Hafız Davut Efendi dayı-hala çocuklarıydı. Ermeniler önce
annemin dedesi Mecid Efendi’nin evini basarlar. Mecid Efendi ile oğlu Hamit dedem (anne
tarafından dedem) Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterirler, ancak muvaffak olamazlar,
babası Ermenilere “hiç olmazsa oğlumu götürmeyin” der, fakat Ermeniler Mecid Efendi’yi
götürürler. Ermeni çeteleri yukarıda bahsedilen on üç kişi arasında olduğu için özellikle babamın dedesi Hafız Davut Efendi’nin evine de gelirler. Hafız Davut’un altı çocuğu vardır.
Bunların beşi kız biri erkek, o da benim dedem Hacı İbrahim’dir. Kız kardeşleri, henüz on
yedi yaşında lise son sınıfta olan İbrahim dedemi saklarlar, fakat babası Hafız Davut Efendi’yi
götürürler.
Erzurum’un kurtulduğu 12 Mart günü, her iki dedem Hacı İbrahim ile Hamit dedem,
babalarını aramaya çıkarlar. Her ikisinin de hunharca katledildiklerini görürler. Hem Hacı
İbrahim dedem hem de Hamit dedem, babaları Hafız Davut Efendi ile Mecid Efendi’yi ancak
kanlı elbiselerinden tanıyabilirler, çünkü her ikisinin de kafaları bedenlerinden ayrılmış bir
vaziyette imiş. O zamanlar yaşanan bu kadar vahşet ve zulme rağmen, bugün biz bu Ermeni
katliamını dünyaya yeterince iyi anlatamıyoruz, kendimizi savunamıyoruz veya onlar bizi
anlamak istemiyorlar.
Okumayı çok seven İbrahim dedem ailenin bütün yükünü üzerine alması gerektiği için
okulu bırakmak zorunda kalır. Dedemle beraber liseye devam eden bir başka akrabam o yıllarda okuluna devam eder, hukuk fakültesini bitirir ve yıllarca Erzurum’da Ağır Ceza Reisi olarak görev yapar. İbrahim dedemin okulu bırakması ömür boyu onun içinde bir ukde
olarak kalır. Dedem, Erzurum’a yakın olan köyünde, beş kız kardeşini bakmak zorunda
olduğu için babasının bıraktığı mirası üstlenerek hayvancılık yapar. O yıllarda hayvancılık
Erzurum’da çok yaygındı. Köylerden her sabah sürü sürü, bölük bölük hayvanlar otlaklara
çıkardı. O yıllarda dedemin Rusya’ya hayvan ihraç ettiğini de hatırlıyorum.
İbrahim dedem sonra evlenir. Bu evlilikten üç çocuğu olur: Babam Kemal, amcam Ruhi ve halam Sevim. Babaannem çok genç yaşta, otuz sekiz yaşında
vefat eder. Ben kendisini görmedim, ancak çok güzel
ve çok maharetli bir kadın olduğu söylenir. Dedem bu
arada halasının kızıyla evlenir ve bu evlilikten üç çocuğu daha olur: amcam Mehmet, halalarım Beyhan ve
Perihan.
İbrahim dedem, okumayı çok sevdiği için çocuklarını da en iyi şekilde yetiştirmek ister. Erzurum Lisesi o
yıllarda çok iyi bir lisedir, hocaları çok kalitelidir. Zaten
okuyan insan sayısı da o dönemde çok azdır. Dolayısıyla o yıllarda üniversite mezunu olan insanlar gerçekten
Baba tarafımdan Dedem Hacı İbrahim Balcı ve
İstiklal Madalyası
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toplumun en seçkin kişileriydi. Öğretmen olmak çok önemliydi. Toplum bir ilkokul öğretmenine dahi aşırı derecede saygı gösterirdi. Erzurum’da koşullar çok iyi olmasına rağmen,
İbrahim dedem çocuklarını lise eğitimi için İstanbul’a gönderir. Babam İstanbul’da bulunan
zamanın en iyi kolejlerinden birisi olan İstanbul Sıraselviler Yeni Koleji’ne, Ruhi amcamı ise
Pertevniyal Lisesi’ne gönderir. Pertevniyal Lisesi, Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal
Sultan tarafından 6 Nisan 1872 tarihinde Aksaray’da Valide Camii yanında inşa edilmiştir.
Pertevniyal Lisesi de o dönemin ülke genelindeki en iyi liselerinden birisidir. Bugün nasıl ki
aileler çocuklarını en iyi kolejlerde okutmak için bir yarış içerisine giriyorsa, o yıllarda dedem
de çocuklarını en iyi okullarda okutmak istemiş ve bu yüzden babam ve Ruhi amcamı İstandul’daki liselere göndermişti. Babam liseyi bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesinde tahsiline devam eder. Dedem, Ruhi amcamı 1956 yılında yüksek tahsil için Almanya’ya gönderir.
Amcam Hamburg’ta dişçilik eğitimine başlar. O yıllarda bir öğrencinin yurt dışında okutulmasının ne kadar zor olduğunu tahmin etmek
mümkündür. Çünkü döviz transferi bile çok zordur. İbrahim dedem, Ruhi amcama bir Kayseri
milletvekili aracılığı ile Kıbrıs üzerinden döviz
gönderir, yaz tatiline geldiğinde de toplu döviz
verirmiş. Bir seferinde amcam araba ile Yugoslavya’dan geçerken parasını deklare ettirmediği için
gümrükte 5.000 DM’ını (Deutsche Mark) elinden
almışlar. Maalesef amcam sağlık nedeniyle (astım)
eğitimini sürdüremez, bir Alman bayan ile evlenir
ve yıllar sonra Türkiye’ye döner. Bu olay dedemi
derinden etkiler.
İbrahim dedem okulu bırakmış olmasına rağmen kendisini her sahada yetiştirmişti, çünkü sürekli okurdu. Onunla ekonomi, siyaset alanında
Ruhi Amcam ve Ben, 1950

tartışmalar yapılabilirdi. Burada kendisi ile ilgili
bir anımı anlatmak istiyorum.

1980 yılında Almanya’dan yeni dönmüştüm. Haftalık siyasi Yankı dergisi çıkıyordu. Ben
bu dergiyi alır, okuduktan sonra da dedeme verirdim, o da baştan sona okurdu. 12 Eylül’den
kısa bir süre sonra bir sabah erken dedemlere gittim. Dedem namazını kılmış, avluda diz çökmüş, Yankı dergisini okuyordu. Bu arada gözlerinin de hafif yaşlı olduğunu hissettim ve kendisine “Hayırdır, dede ağlıyor musun?” diye sorunca bana “Evladım, memleketin durumu
hiç iyi değil, bu duruma çok üzülüyorum.” dedi ve şöyle devam etti: “Yalnız ben bu ülkeyi
kurtaracak bir adam görüyorum. Ancak ben onu görebilir miyim bilmiyorum.” “Dede kimdir
o adam?” sorusunu kendisine yönelttiğimde verdiği cevap çok ilginçti. “Turgut Özal” dedi.
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“Kimdir Turgut Özal?” diye sordum. O yıl Sayın Turgut Özal vekâleten Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı görevini yürütüyordu ve Özal 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra
kurulan hükûmete ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Turgut
Özal ülkeyi kurtardı mı sorusu üzerine çok tartışılır. Ancak, Eylül 1980 tarihinde, adını çoğu
kişinin bile duymadığı birinin ülke genelinde bu kadar ön plana çıkacağını ve Cumhurbaşkanlığı makamına gelebileceğini kimse tahmin edemezdi. Rahmetli dedem, ondaki potansiyeli o tarihte görmüştü. Bu da onun okumayı çok sevmesi ve olayları çok iyi analiz etmesinden kaynaklanıyordu.

Nişan töreninden sonra; Annem Melahat Kibaroğlu ile Babam Kemal Balcı

Babam Tıp Fakültesinde öğrenciyken halasının kızı annem Melahat Kibaroğlu ile nişanlanır. Dört yıl nişanlı kaldıktan sonra evlenirler. Babam sağlık nedeniyle Tıp eğitimini biraz
uzatır. Babam öğrenciyken ben ve kardeşim Emin dünyaya gelir. Hatta babamın Tıp Fakültesinden mezun olmasına altı ay kala biz ailece; annem, kardeşim Emin ve ben İstanbul’a gidip
altı ay kadar Fatih civarında bir evde oturduk. Babam mezun olduktan sonra hep beraber
Erzurum’a döndük.
Babam Erzurum’da Tebriz Kapısı’nda bir muayenehane açtı ve doktorluk mesleğini Erzurum’da icra etmeye başladı. O yıllarda Erzurum’da toplam dört doktor vardı. Babam çok
doğru, dürüst, adaletli ve çok merhametli bir insandı. Kendisi ülkenin gidişatından hiç memnun değildi. Her seferinde siyasilerden nefret edercesine şikâyet ederdi. Muayenehanesini
açtıktan sonra çok ilginç uygulamalar başlattı. Bunlardan birisi, pazartesi günleri paralı hasta
kabul etmemesi, fakir fukarayı kabul etmesiydi. Onlardan para almaz, durumu kötü olanların ilaçlarını dahi alırdı. Onun bu davranışı kısa zamanda çevrede büyük yankı yapmış ve
insanlar kendisini çok sevmeye başlamıştı.

5

Prof. Dr. Metin BALCI

Erzurum’da bulunan doktorların hiçbiri gece hastaya gitmezdi. Hangi saatte olursa olsun,
babamı çağırdıkları zaman, kışın dahi faytona biner, gece hastaya giderdi. Hatta Erzurum ve
Ağrı çevresindeki köylerde yaşayan hastalara dahi giderdi. Muayenehanesini bir hasta için
birkaç gün kapatırdı. Hiç unutmuyorum, bir gün babamı bir hasta için Ağrı’nın bir köyüne
götürdüler. Babam, iki gün sonra on yedi yaşında veremli bir hastayla geri döndü. O çocuğu
iki ay otelde yatırdı, tedavisini yaptı, iyileştirdi ve bütün masraflarını da kendisi karşıladı.
İyileştikten sonra köyüne gönderdi. Bunu hiç kimse yapmazdı. Unutmadığım bir başka olay
da şudur: Kuduz olan bir hastaya hiçbir doktor gitmiyordu. Babam bilerek hastaya gitti, hasta
için gereğini yaptı ve kendisine 40 gün boyunca kuduz aşısı yaptı. Bazı hastaların “Doktor
Bey bizden para almaz.” düşüncesiyle sepet içerisinde yumurta getirdiklerini hatırlarım. Yıllarca Erzurum’da doktorluk yapmış olmasına rağmen babamın hiçbir birikimi olmamıştır.
Babamın başka bir özelliğinden, Türkiye sevgisinden de burada bahsetmek istiyorum.
Sene 1974, babamla ben arabayla Almanya’dan Türkiye’ye geliyoruz (Daha sonra babamın
ve benim Almanya’ya gidişimden detaylı olarak bahsedeceğim). Köln’den hareket ettik ve
ilk geceyi Ruhi amcamın o yıllarda Münih’te açmış olduğu pansiyonda geçirdik. 20 Temmuz
sabahı çok erken saatlerde hareket ettik. Arabayı (411 Volkswagen) ben kullanıyorum, babam
ise uyuyor. Almanya hudutunu geçip Avusturya’ya girdikten bir saat sonra radyoyu açtığımda Alman radyosundan yapılan “Türk Ordusu, bu sabah saatlerinden itibaren havadan ve denizden Kıbrıs’a çıkarma yapmaya başladı ve fiilen savaş başlamış durumda” haberi duydum.
Bu haber beni önce şoke etti. Hemen, arabayı en yakında olan bir benzinciye çektim ve babamı
uyandırdım. Kendisine “Baba, Kıbrıs’a çıkarma başlamış, savaş başlamış, ne yapalım?” diye
sordum. Benim babamdan beklediğim cevap şu idi: “Oğlum dönelim, bu ortamda Türkiye’ye
gitmenin bir anlamı yok hem de çok riskli olur.” Babam bana hiç tereddüt etmeden “Oğlum,
Türkiye’ye sür, hiçbir şey yapamazsak, bu arabayı Türk Ordusunun emrine veririz” diyince
o an babamın Türkiye hakkındaki düşüncelerini daha iyi anlamaya başladım. Babam ülkeyi
çok sevdiği için siyasilerin de ülkeyi kötü yönettiklerinden, söylemlerinden hareketle ülkeden
nefret ettiğini sanırdım. Hâlbuki ne kadar milliyetçiymiş ne kadar ülkesini seviyormuş, işte o
zaman anladım. Hayatının sonuna kadar Almanya’da yaşamasına rağmen Alman vatandaşlığına geçmemiş olması da onun milliyetçiliğinin başka bir göstergesiydi. Şunu da burada mutlaka ifade etmeliyim: Babam büyük bir Atatürkçü idi, yalnız laflarıyla değil, icraatlarıyla da…
Babam İstanbul’a giderken 18 yaşında annemle nişanlanmayı kabul etmiş. Dedem babamın İstanbul’da ne yapacağını kestiremediği için onu nişanlayarak babamın başını bağlamaya
çalışmış. Annem ilkokuldan terk. O yıllarda erkek çocukların eğitimi bu kadar ön plana çıkarılırken maalesef kız çocuklarının eğitimi hiç önemsenmemiştir. Onlar ancak ilkokulu bitirebilmişler. Hâlbuki onları okutmuş olsalardı, onlardan da muhakkak okuyanlar olurdu.
Babamla annemin yapmış olduğu evlilik baştan doğru bir evlilik değildi. İkisinin arasında
çok ciddi bir eğitim farkı vardı ve annem babamdan iki yaş büyüktü.

6

Doğudan Yükselen Bilim

Babam Kemal Balcı ve Annem Melahat Balcı

Gerçi yaş olayı önemli değildi. Annem çok zeki ve iş bitirici bir kadındı. Okutmuş olsalardı, inanıyorum ki okurdu ve belki de iyi bir meslek sahibi olabilirdi.
1956 yılında kızkardeşim Ayşe dünyaya geldi. Kendisi Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümünden mezun oldu. Şu anda emekli ve eşi, çok sevdiğimiz Dr. Ahmet Sağıroğlu ile hayatlarını Bandırma’da sürdürüyor. 1962 yılında küçük kardeşim Davut dünyaya geldi. Davut,
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandıktan üç yıl sonra yatay geçişle Cerrahpaşa Tıp
Fakültesine geçti. Mezun olduktan sonra bir süre Almanya’da çalıştı ve sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel cerrahi üzerine ihtisas yaptı. Şu an kendisi İstanbul’da özel bir
hastanede genel cerrah olarak çalışıyor.
Annem ile babam maalesef 1972 yılında ayrıldılar. Annem, kardeşlerim Ayşe ve Davut ile
Türkiye’ye döndü. Ayşe ile Davut eğitimlerine Erzurum’da devam etti. Annem 14 Aralık 1987
tarihinde, babam ise 25 Nisan 2002
tarihinde vefat etti. Cenazesini kendi
vasiyeti üzerine Türkiye’ye getirdik.
Şu anda her ikisi de Erzurum’da ebedi istirahatgahlarındalar.
Burada kısaca tekrar İbrahim dedeme dönmek istiyorum. Ben 1980
sonunda Türkiye’ye döndükten bir
yıl sonra dedemi maalesef kaybettik.
Kendisinden benim öğrenebileceğim
çok şey vardı. Fakat zaman buna müsaade etmedi. Dedem, 2 Ekim 1981
Kardeşlerim Emin, Ayşe ve Davut
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tarihinde ani bir rahatsızlıkla aramızdan ayrıldı. Dedemin, boyutları 10x30x40 cm olan, kilitli
ahşap bir tahta kutusu vardı. Evraklarını onun içinde tutardı. Biz o kutuda ne olduğunu bilmezdik. İçinde maddi değeri olan şeyler olduğunu düşünürdük. Ancak vefat ettikten sonra
o kutuyu açtığımızda, kâğıtlara yazılı bazı ufat tefek hesapların yanı sıra, kardeşim Emin ile
benim doktora tezlerimiz çıktı. Almanya’da bir zorunluluktur, doktora tezleri 200-300 adet
bastırılır ve kütüphanelere dağıtılır. Biz de birer tane dedeme vermiştik. O tezler onun için
o kadar önemliymiş ki onları yıllarca saklamış. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Rahat
uyu dedeciğim, sana çok şey borçluyuz.

Öğrencilik Hayatım
İstanbul’dan Erzurum’a döndüğümüzde evimize en yakın olan Veysefendi İlkokuluna
başladım. İlkokulda başarılı bir öğrenciydim. Hiç unutmuyorum, beşinci sınıfta öğretmenimiz Sayın Cemile Polat, bazen rahatsız olduğu zaman sınıfı benim idare etmemi isterdi. Ben
ise bedenen oldukça küçük bir yapıya sahip olduğum için sözümü çok geçiremezdim.
Sene 1959, Tabiat Bilgisi dersinde konumuz telefonlarla ilgiliydi. Erzurum’da pek az evde
telefon vardı. Bir furya ile Erzurum’a yüz civarında telefon dağıtıldı. Bizim akrabalarımızdan birkaçı da evlerine telefon aldılar. Öğrencilerin çoğu hayatlarında telefon görmemişlerdi.
Müdür Bey’in odasına gittik ve öğrenciler ilk kez orada telefon gördüler. O arada bizim evi
aradık ve konuştuk, çok heyecanlanmıştım. Birkaç ay sonra alınan telefonlar, şehirlerarası
arama yapamadığımız için ve şehir içinde de arayabileceğimiz çok fazla yer olmadığı için
tekrar postaneye iade edildi. Yani telefon o dönemde gereksiz gelmişti.
İlkokul dördüncü sınıftayken bir yaz günü dışarıda şiddetli yağan yağmur altında top
oynadığımız için çok terlemiştim. Sonra ne olduğunu çok hatırlamıyorum. Ancak ertesi sabah
kalktığımda ayaklarımın üzerinde duramadığımı ve yürüyemediğimi fark ettim. Ciddi bir romatizma hastalığı geçiriyordum. Uzun bir süre yürüyemedim. Babam itina ile tedavimi yaptı.
Ancak o hastalığın etkilerini üniversite yıllarına kadar hissettim. Yine o yıllarda geçirdiğim
bir diğer rahatsızlık ise albumin hastalığıydı. İki ay boyunca ilaç tedavisi gördüm ve tuzsuz
gıdalarla beslendim.
İlkokulu sınıf birincisi olarak bitirdim. Erzurum Spor Salonunda il genelinde bir diploma
töreni yapıldı. Valilik sınıf birincilerine birer Türkçe Lügat hediye etmişti. O hediye beni çok
mutlu etmişti. Fakat sonraları o lügat bir şekilde kayboldu ve ben buna çok üzülmüştüm.
Ortaokula başladım. İlk zamanlar bir ilkokul binasını, İnönü İlkokulu’nu kullandık. Sabahları ilkokul, öğleden sonra ortaokul olarak kullanılıyordu. Demek ki o yıllarda yeterli
okul binası yoktu. Okul evimize oldukça uzaktı. Şansımıza o yıllarda Erzurum’a bir belediye
otobüsü gelmişti, ring seferi yapardı. Uzun süre otobüs beklerdik. Bazen de o yolu, hemen
yakınımızda oturan çok sevdiğim arkadaşım Ethem ile yürürdüm. Çantamız yoktu, kalemlerimizi, kitaplarımızı elimizde taşırdık. Ethemin kalemi zaman zaman bacağımı acıtırdı. Silgi-
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Diploma töreninden hemen sonra; Annem, Mehmet Amcam, Nimet Teyzem, Sevim Halam, Bir Akrabam, Kız Kardeşim Ayşe ve Ben

lerimizi kaybolmasın diye iple boynumuza asardık. Bizim evde bir radyo vardı. Onun sürekli
kullanılmasına dedem müsaade etmezdi. Ben arkadaşıma radyonun nasıl bir şey olduğunu
anlatırdım. Bu örnekleri vermemin nedeni, ülkenin o yıllarda ne kadar geri olduğunun şimdiki nesil tarafından daha iyi anlaşılması içindir. Yeni jenerasyonun bunları bilmesi mümkün
değildir. Daha sonra okulumuz başka bir binaya taşındı. İki yıl da o okulda okuduk. Ortaokula hemen adapte olamamıştım, birinci sınıfta karnemde üç zayıfım vardı. Babam beni
cezalandırdı. On beş günlük şubat tatilinde hergün muayenehaneye gitmek ve orada ders
çalışmak zorunda kaldım. Fakat bu ceza çok işe yaramış olmalı ki ikinci dönem o derslerimden pekiyi almaya başladım. Bizim zamanımızda (1959-1962) ortaokuldan mezun olmak için
Haziran ayında bütün derslerden ayrı ayrı yazılı sınavına girilirdi. Bu sınavlar bir ay sürerdi.
Bitirme sınavlarında iki dersten, resim ve iş bilgisi dersinden, ikmale (bütünlemeye) kaldım.
Resim yapmaya yeteneğim yoktu, bugün de yok. Fakat bir öğrencinin resim dersinden bırakılmasını hâlâ anlayabilmiş değilim. İş bilgisi dersi sınavında ise bizden kartondan bir küp
yapmamız istenmişti. Benim yaptığım küp biraz yamuk olmuştu. Bu yüzden beni o dersten
de ikmale bıraktılar. O yıl bütün yaz tatilim zehir oldu. Her gün resim yapıyordum ve zaman
zaman da küp. O üç ay zarfında daha iyi resim yapmaya mı başladım sorusunu sorarsanız
cevabım “hayır” olacaktır. Eylül ayında ikmal sınavlarından bir şekilde başarılı olarak ortaokuldan mezun oldum. O yıllardaki bu uygulamalar bir öğrencinin resimden, iş bilgisinden
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vs. kalması, çağ dışı bir uygulamaydı. O yıllarda adaşım olan bir arkadaşım doğuştan biraz
rahatsız olduğu için beden eğitimi derslerinde takla atamazdı. O çocuğu beden eğitimi dersinden sınıfta bıraktılar.
Ortaokuldan mezun olduktan sonra liseye başladım. Erzurum Lisesi gerçekten çok iyi bir
liseydi. Bütün öğrenciler birinci sınıfta aynı müfredatı görürlerdi. Lise ikide öğrenciler, fen
ve edebiyat diye iki kola ayrılırlardı. Lise birde fen derslerim iyi olmasına rağmen, arkadaşlarımın etkisi ile edebiyat bölümünü seçtim. O yıllarda babam da Almanya’ya gitmişti. Belki
Erzurum’da olsaydı, beni fen bölümüne yönlendirirdi. Ancak o yıllarda edebiyat sınıflarında
da matematik, fizik, kimya gibi dersler, fen bölümleri kadar detaylı olmasa da okutuluyordu.
Lisede öğretmenlerimiz gerçekten çok kaliteliydiler. Matematik hocamız, Hatice Baklavacızade (Lakabı “Paşaana”) Hukuk, Matematik ve Makina Mühendisliği mezunuydu. Böyle
kaliteli ve donanımlı bir kişi lise hocalığı yapıyordu. Coğrafya hocamız, Mehmet Müftügil de
“Memmed Emi” çok iyiydi. Hatta babamı da o okutmuştu. Binbaşı olan bir kimya hocamız
vardı, laboratuvara deney malzemesi almak için bizden para toplamıştı. Toplanan paralarla
deney tüpleri ve bazı kimyasallar alındı. Biz de bunlar sayesinde derslerde deney yapma
fırsatı bulduk.

Yaz Tatillerim
Okul hayatı boyunca, bugünkü gibi yaz aylarında tatile gitmek gibi bir lüksümüz yoktu.
Bir doktor çocuğu olmama rağmen, çok mütevazı bir hayatımız vardı. Lüks denen şey nedir
bilmezdik. Büyük bir aile içinde yaşıyorduk; dedem, babaannem, dedemin kız kardeşi halalarım, amcalarım ve biz. Sonraları evlenip ayrılanlar oldu. Yaz tatillerimizi dedemin köyünde (Yerlisu,
eski adıyla Erginis) geçirirdik. Köy bizim için olağanüstü bir yerdi. Orada son derece serbest ve özgürce
hareket ederdik. Dedem hayvancılıkla uğraştığı için
kendisinin dört tane atı vardı. Yazın köye gittiğimde
bu atların bakımını ben üstlenirdim. Her gün onları
çayıra götürürdüm. Akrabam Şadi ile her akşam ata
binerdik. Hatta o kadar iyi binerdik ki eyer bile kullanmazdık. Ben, hiç binilmemiş bir atımızı bile binmeye alıştırmıştım. Tabii bir atı, binmeye alıştırmak çok
zor bir işti. Alıştırma sırasında zaman zaman attan da

Ortaokul ve liseyi beraber okuduğum yakın akrabam
Şadi ve Ben

düşerdim.
Dedemin Palandöken dağında arazisi vardı. Fırat’ın kolu olan Karasu’nun doğduğu bölge
dedeme ve bizim diğer akrabalarımıza aitti. Hayvanlar yaz aylarında orada kalırdı. Bazen
atlarla altı saatlik bir mesafede olan bu dağa giderdik. Oradaki hayvanları kontrol eder ve
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çobanlara da yiyecek götürürdük. Ayrıca dedemin tek atlı bir at arabası vardı. Zaman zaman
o arabayla Erzurum’a (18 km) giderdim. Erzurum’da gerekli olan ihtiyaçları karşılar, akşam
tekrar köye dönerdim.
Köyümüzün çevresinde dört farklı akarsu vardı. O akarsulardan birine bir bent yapmıştık. Bentte biriken su bir göl oluşturur, öğlen saatlerinde o gölde yüzer, yıkanırdık. Derelerin
üzerinde su değirmenleri vardı. Değirmenci gelir, yapmış olduğumuz benti “su tutuyor” gerekçesiyle sık sık yıkardı. İnsanlar bu kadar mı geri zekalı olabilirdi. Eni boyu 4 m dahi olmayan bir göl ne kadar su tutabilirdi? Bunu o değirmenciye hiç anlatamazdık. Onlar yıkardı, biz
ertesi gün tekrar yapardık. Bu yüzden bizi dedeme şikâyet ederlerdi.
Hemen hemen hergün derelere balık tutmaya giderdik. O zaman olta, tor vs. yoktu. Genelde elle tutardık. Bazen de dedemin evinde çalışan bir kadının ehramını balık tutmak için
kullanırdık. Zavallı kadın çıldırırdı. Kırmızı benekli alabalık yakalardık ki o balık gerçekten
çok lezzetliydi. Benim derelerde balık tutma tutkum o yıllarda başlamıştı.
Köyde zamanımızın önemli bir kısmı da top oynamakla geçerdi. Önceleri top alacak paramız yoktu. İlk top aldığımda onu köye götürdüm, kale yapıp oynadık. Hiç unutmuyorum, bir
gün at arabasıyla Erzurum’dan köye gelirken şehir çıkışında Kombina Sporun futbol sahasındaki kale direklerinden birinin ağını gizlice söktük, köye getirdik ve kale yaptık. Bu bizim için
muhteşem eğlenceli bir olaydı. Bugün çocuklarımız böyle bir şey yapsa kıyameti koparırız.
Çocukluğum gerçekten çok güzel ve özgürce geçti. Bugün çocukların hayal edip de kolay
kolay yapamadıkları bir şeyi, örneğin ata binmeyi biz hergün yaptık. Ayrıca o yıllarda ders-
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hane vs. yoktu. Dolayısıyla yaz tatilini, okul döneminde hafta sonlarını doya doya yaşadık.
Ben yaptıklarımı düşününce, bugünkü çocuklara gerçekten acıyorum.
Kış aylarında sokaklar karla kaplanırdı. Yalnız ana caddelerde kar yolun kenarına atılırdı.
Böyle havalarda kışın buz pateni yapardık. Bu da benim en büyük tutkularımdan biriydi.
Faytonların arkasına takılır, büyük bir eğlence yaşardık. Caddelerde paten kayana çok rastlanırdı. Kayak bizim için imkânsızdı. Gerçi kayak yapmaya çalıştık, fakat başaramadık. Satın
aldığımız tahtaların uç kısımlarını kaynar suda uzun süre tutarak bükmeye çalıştık, fakat
bu yöntemde başarılı olamadık. O yıllarda Erzurum’da bugünkü atlama kulelerinin olduğu
bölgede tahtadan yapılmış bir tramplen (atlama rampası) vardı. Fakat kayakçıları yukarı çıkaracak bir telesiyej vs. yoktu. Yürüyerek çıkarlardı. Zaman zaman oradan atlayanları izlemeye
giderdik. O trampleni maalesef muhafaza edemediler, söktüler. Geçmişin izlerini silmek için
her türlü kötülüğü yapan bir toplum haline geldik. Hâlbuki o tesis muhafaza edilseydi ne
kadar güzel olurdu. Geçmişin ruhunu hâlâ hissedebilirdik bugün.
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2. BÖLÜM
ALMANYA’DAKİ EĞİTİMİM
Almanya’ya Gidişim
1965 yılında Erzurum Lisesi Edebiyat Bölümünden Haziran sonunda iyi bir dereceyle
mezun oldum. O yıl üniversite giriş sınavları Türkiye genelinde illerde ilk defa yapılıyordu.
Biz elimizi kolumuzu sallayarak gidip sınava girdik. Sınav hakkında hiçbir bilgimiz yoktu.
Hatta sınavdan çıktıktan sonra kendi kendime şunu söyledim: “Bilseydim lise bir ve lise iki
müfredatına da biraz göz atardım.” Tercih sisteminin nasıl olduğunu da hatırlamıyorum. Ben
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanmıştım. Herhalde Edebiyat Bölümü mezunu
olduğumdan dolayı orayı tercih ettim, çok iyi hatırlamıyorum. 1965 yılında Üniversite Giriş
Sınavına 27.000 öğrenci katılmış, bunlardan sadece 6.000 öğrenci üniversiteye kayıt yaptırabilmişti.
Babam o yıllarda Almanya’ya gitmişti. Kendisi genel cerrahi bölümünde çalışıyordu. 1960’lı yıllarda Almanya’nın diğer
birçok alanda olduğu gibi, doktora ihtiyacı vardı. Hatırladığım kadarıyla bir yıl içerisinde Türkiye’den Almanya’ya yedi
yüz elli doktor gitmişti. O yıllarda belki üniversitelerimiz,
bir yılda o kadar mezun vermiyordu. Hatta babamın çalıştığı
genel cerrahi bölümünde çalışan altı doktorun hepsi Türktü.
Babam Almanya’da olduğu için benim de yüksek tahsil için
Almanya’ya gitmem söz konusu idi. O nedenle kayıt işleriyle
çok fazla uğraşmıyor ve de takip etmiyordum. Bölümler, alacakları öğrenciler için bir taban puan ilan ediyor, taban puanı aşanlar o bölümlere müracaat ediyorlardı. Ben 124 puan
almıştım, İstanbul Tıp Fakültesinin taban puanı 128’di. Dola-

Liseden mezun olduğum günler, Haziran
1965

yısıyla oraya girmem söz konusu değildi. Ancak kontenjanı
dolduramayan bölümler taban puanlarını düşürüyorlardı. Televizyon olmadığından bunları
takip etmek de kolay değildi. Bir taraftan da Almanya’ya gitme hazırlıkları içindeydim. Rahmetli dedem de benim Almanya’ya gitmemi çok arzu ediyordu. Belki de amcamın Almanya’da başarılı olamayışından, dedem içindeki ezikliği benimle telafi etmek istiyordu. Bir gün
elime, iki gün önceki Cumhuriyet Gazetesi geçti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin taban
puanının 124’e düştüğünü okuyunca çok heyecanlandım ve Üniversiteye cevaplı bir telgraf
çektim, kontenjan dolmadıysa kayıt yaptırmak istediğimi bildirdim. Cevaplı telgraf, onların
göndereceği telgrafın ücretini de ben ödüyorum demekti. Bana hemen cevap geldi ve maa-
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lesef kontenjanın dolduğu bilgisi iletildi. Erken müracaat edip kayıt yaptırabilseydim, belki
Almanya sevdasından vazgeçecek ve büyük bir olasılıkla tıp okuyacaktım. Bunun üzerine
hiçbir yere kayıt yaptırmadım. Almanya’ya gitmek üzere vize ve pasaport işleri ile uğraşmaya
başladım. 1965 Aralık ayında önce İstanbul’da üniversitede okuyan amcam Mehmet Balcı’nın
yanına gittim. İstanbul’da bir kültür şoku yaşadım. Hayatımda ilk kez bir asansör ve Türk
filmlerinden izlediğim Haydarpaşa’yı gördüm. Gerçi ilkokula başlamadan önce 6 ay kadar
İstanbul’da yaşamıştık. Fakat o zaman çok küçük olduğum için her şeyi hatırlayamıyordum.
O yıllarda Erzurum’da genelde Doğuda, gençlerin bir fırsatını bulup bir süre gizlice İstanbul’a gitmeleri “kaçmaları” modaydı. Amcam ise İstanbul’dan Almanya’ya gitmeyi kafasına
koymuştu. Benim bundan haberim yoktu. Biz Aralık sonu Sirkeci’den trene bindik ve Almanya’ya hareket ettik. Bulgaristan ve Yugoslavya’dan geçerken kendimi çok tedirgin hissettim.
Çünkü komünizmin ne kadar kötü bir rejim olduğu sürekli işleniyor, ancak gerçek anlamda
ne olduğu çok da bilinmiyordu. Kim olsa bu ülkelerden geçerken tedirgin olurdu. Hatırlıyorum, lisede bazı hocalarımız bize “Çocuğum gazete vs. okumayın, ders çalışın.” derlerdi.
Dolayısıyla başka konularda, siyasetle, ekonomiyle, bilgilenmemizi engellerdiler. O zaman
televizyon da yoktu.
Biz trenle Münih’e vardık, orada aktarma yapacaktık. Amcam Hamburg’a ben ise Dortmund’a gidiyordum. Hem yalnızdım hem de tedirgindim. Yanımda toplam 20 DM vardı, o
parayı da Sirkeci’den 10’ar Pfennig olarak almıştık. Gece Dortmund trenine bindim. Tren sabah saat 7.00’de Dortmund’ta olacaktı. Trenin tam saatinde Dortmund’a varacağını hiç beklemediğim için uyuyamıyordum. Türkiye’den trenlerin hep rötarlı hareket ettiğini biliyordum.
Trenin her durduğu istasyonda kompartmanda bulunanlara “Dortmund?” diye soruyordum.
Nitekim tren tam saatinde Dortmund’a vardı. Ben valizimi, diğer elime de tavlamı alarak
trenden indim. Babamı karşımda görünce rahatladım. Kucaklaştık ve arabaya binerek Kuzey
Ren Vestfalya Bölgesi’nde bulunan Kamen’e doğru hareket ettik. Kamen küçük bir kasabaydı
ve babam burada genel cerrah olarak çalışıyordu. Hastanenin doktorlara tahsis ettiği küçük
bir lojmana yerleştik. Odaya girince hayatımda ilk kez bir televizyon gördüm. Beni şoke eden
gözlemlerimden biri de banyodaki muslukların birinden sıcak, diğerinden soğuk su akmasıydı. Erzurum’da soğuk suyu zor bulurken musluktan sıcak suyun akması beni hayrete düşürmüştü. Hayatımda ilk kez alafranga bir tuvalet gördüm.
Bu arada amcamın da Hamburg’a vardığı haberini aldım. Biz Almanya’ya geldikten sonra
Türkiye’de Denizli civarında bir trafik kazası olmuştu. Ölenlerden birisinin adı Mehmet Balcı’ymış. Dedem bu haberi duyunca büyük bir panik yaşamış ve İstanbul’da amcama ulaşmaya
çalışmış ama ulaşamamıştı. Böylece amcamın Almanya’ya gittiği, “kaçtığı” deşifre olmuştu.
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Günlerim evde kendi kendime Almanca çalışarak geçiyordu. Bazen şehri dolaşmaya çıkıyordum. Basit Almanca kitaplar alıyor ve onları okumaya çalışıyordum. Fakat çok zorlanıyordum. Lisede Almancam iyiydi. Fakat anlamak ve konuşmak için kesinlikle yeterli değildi.
Bir gün hastanede çalışan Türk doktorlardan biri, babam ve ben Dortmund’a (20 km) gezmeye gittik. Bir birahane-diskotek gibi bir yerde oturduk, üç bira söylendi. Babamın arkadaşı
ve babam biralarını içtiler. Ben babamın yanında nasıl olur da bira içerdim? Mümkün değildi.
Israrlarına rağmen içemedim. Servis yapan kadın da bu olaya çok şaşırmıştı. Bu da Doğunun
bir özelliği idi. İyi mi, kötü mü burada tartışmak istemiyorum.
1966 yılının Ocak ayında bir akşam babam bana “Seninle bir konuyu konuşmak istiyorum.” dedi ve başladı: “Oğlum, benim burada bir Alman hemşire, İnes ile ilişkim oldu ve
ondan altı aylık bir çocuğum var.” dedi ve adının da Lutz olduğunu söyledi. Benim Almanya’ya gelişimdeki hedeflerimden biri de Türkiye’de kalan annem ve diğer kardeşlerimi de
Almanya’ya getirtmek ve hep beraber yaşamak iken böyle bir konu beni önce şoke etti. Babam devam etti: “Elbetteki ben bu kadınla ömür boyu beraber olmayacağım.” Yalnız ortada
bir mahkeme kararı var. Mahkeme bizim iki buçuk yıl aynı evde beraber yaşamamıza karar
verdi. O nedenle yakın bir zamanda onlar da bu bölgeye gelecek ve biz hep beraber bir eve
taşınacağız.” dedi. Ben babamın söylediklerine inandım. Bu da benim o yıllarda, on yedi yaşında ne kadar saf olduğumu göstermektedir. Bugün hangi mahkeme, evli bir insan için böyle
bir karar alır? Ben olayı ilk etapta kabullendim.
Yaklaşık bir ay sonra babam yakın bir yerde biraz daha büyük bir kasaba olan Unna’da bir
ev tuttu. Biz oraya taşındık. İnes ve oğlu, yani üvey kardeşim Lutz da geldi. İşin garip tarafı
İnes’in bir zenciyle ilk evliliğinden olan üç-dört yaşlarında bir çocuğu daha vardı. Biz hep

Almanya’da Babamla İlk Günlerim
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beraber, beş kişi bir evde yaşamaya başladık. Evde üç çocuk vardı. Üçünün de anne ve babaları farklıydı. Ben İnes ile Almanca konuşmaya çalışıyordum ve en azından Almanca anlama
yeteneğimi geliştiriyordum. Bir taraftan da üniversitelere Eylül ayında eğitime başlamak üzere mektup gönderiyorduk. Nitekim Göttingen Üniversitesi Diş Hekimliğinden kabul aldım.
Önce Almanya’daki eğitim sisteminden biraz bahsedeyim. Almanya’da yüksek tahsil yapmak isteyen yabancı öğrenciler üç farklı gruba ayrılıyor:
1. Grup:

Gelişmiş ülkelerden (Amerika, Fransa, İngiltere, İtalya, vs. gibi) gelen öğrenciler
doğrudan kayıt yaptırarak eğitimlerine başlayabiliyorlar.

2. Grup:

Gelişmekte olan ülkelerden (Türkiye, Yunanistan, İran, Endonezya, Taylant vs.
gibi) gelen öğrenciler. Öğrencilerin, eğitim alacakları dal ile doğrudan bağlantılı
olan bir seviye tespit sınavına girmeleri gerekiyor. Bu sınavda başarısız olan öğrencileri Studienkolleg’e (Hazırlık Sınıfı) gidiyor.

3. Grup:

Geri kalmış (Afrika, Arap ülkeleri vs. gibi) ülkelerden gelen öğrenciler üniversite
bünyesinde bulunan Studienkolleg’e bir yıl devam ediyor ve yıl sonundaki sınavlarda başarılı oldukları takdirde ilgili branşlara kayıt yaptırabiliyor. Yalnız Studienkolleg’e başlamak için Almanca bilmek şart. Orası bir yabancı dil hazırlık sınıfı değil.

Sonradan anladım ki ikinci grup sadece kâğıt üzerinde vardı. Bu gruba dahil olan öğrencilerin tamamı Studienkolleg’e gidiyordu.
Göttingen Üniversitesinden almış olduğum bilgiler doğrultusunda, 1966 Eylül ayında yapılacak olan Seviye Tespit Sınavına hazırlanmaya başladım. Lise son sınıfta kullanılan Almanca
fizik, kimya, biyoloji ve matematik kitaplarını aldım. Hem Almancamı geliştiriyor hem de

Kendi imkânlarımla evde Seviye Tespit Sınavları'na hazırılanırken, Mart 1966
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bu sınavlara hazırlanıyordum. Bunları hep lisedeki Almanca bilgim ile yapıyordum. Babam
nedense beni bir üniversitenin Almanca hazırlık kursuna göndermeyi hiç düşünmemişti.
Pasaportumu Ekim 1965’te almıştım ve süresi altı aylıktı. Pasaportumun süresini uzatmak
için, en yakın Köln Konsolosluğuna gönderdik. Aradan yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen
pasaportum gelmemişti. Ben endişelenmeye başlayınca babam da bana “Köln çok uzak değil,
100 km, bin trene git konsolosluğa sor.” dedi.
Bazen insanın hayatında dakikalar kadar küçük zaman dilimleri insanın hayat akışını değiştirebiliyor. İşte bu zaman dilimlerinden birini pasaportumun durumunu sormak için gittiğim gün yaşadım. Günlerden cumaydı. Evden çıktım, Köln’e gitmek üzere tren istasyonuna
gittim. Evden çıktıktan yarım saat sonra postacı pasaportumu getirmişti. Tabi bana bunu o
anda kimse haber veremezdi. Pasaportumun geldiğinden habersiz trene bindim ve Köln’e
gittim. Köln’de Türk Konsolosluğu istasyona çok yakın, yürüme mesafesindeydi. Konsolosluğa gidip durumu izah ettim ve yetkililerden pasaportumun gönderildiği haberini alınca çok
sevindim.
Kendi kendime şöyle düşünmeye başladım: “Şimdi ben Köln’deyim, zamanım da var.
Köln Üniversitesine bağlı Studienkolleg’e gideyim. Oradaki yetkililerden Göttingen Üniversitesinde gireceğim Seviye Tespit Sınavı için bilgi alayım. Bu seviye tespit sınavlarının, farklı
üniversitelerde yapılsa da, bir ortak noktası muhakkak vardır.” Bu düşünceler içinde Köln
Üniversitesine gittim.
Köln Üniversitesi bir kampüs üniversitesi değildi. Ana binaya yakın yerlerde fakülteler
bulunmaktaydı. Ana binanın etrafında kalabalık öğrenci grupları vardı. Doğrusu ben çekiniyordum. Yetersiz Almancam ile içeri girip bilgi alacaktım. Bir süre ders zilinin çalmasını ve
çevredeki öğrencilerin içeri girmesini bekledim. Hâlâ kendimi bir lisede hissediyormuşum
o an. Baktım bu zilin çalacağı yok ana binaya girmeye karar verdim. Bir şekilde derdimi anlattım. Bana Studienkolleg’e gidip oradan bilgi almam gerektiği söylendi ve Studienkolleg’in
yerini tarif ettiler. “Bu binadan çıktıktan sonra bir müddet yürüyeceğimi, sonra sola, sonra
sağa döneceğimi, oradan 327 nolu otobüse bineceğimi” vs. anlattılar. Fakat Studienkolleg ana
binadan bayağı uzaktaymış, bana adresi verdiler: Dürener Str. 380. O an biraz karamsarlık
yaşadım. “Gideyim mi? Gitmeyeyim mi?” diye dalgın dalgın yürürken 327 nolu otobüsün
birden önümden geçtiğini gördüm ve hemen arkasından durağa koşarak otobüse yetiştim.
Heyecanla cadde isimlerini takip ediyordum. Beş dakika sonra Dürener Str. yazısını görünce
hemen otobüsten indim. Numaraya baktım, 56’ydı. 380 numaraya ulaşmak için tam yarım
saat yürüdüm. Meğer Studienkolleg en son duraktan bir önceki durağa yakın bir yerdeymiş.
Heyecanla, kalbimin çarpmasını da hissederek içeri girdim. Bir sekretere durumu anlattım. Beni hemen okul müdürü Sayın Herbert Schramm’a götürdüler. Sayın Schramm’ın ürkütücü bir görüntüsü vardı. İri yarı, heybetli, sarışın tipik bir Alman’dı. Kendisine durumumu
izah ettim, evde sınavlara hazırlandığımı ve buraya da sınavla ilgili bilgi almak için geldiğimi söyledim. Kendisi I. Dünya Savaşında Türkiye’de asker olarak bulunmuş birisiydi. Bana
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kelimeler arasında arasıra Türkçe “yavaş, yavaş” diyordu. Bana şunu tavsiye etti: “Sen diş
hekimliği okumak istiyorsun. Köln Üniversitesinde de diş hekimliği var. Gel bizim burada
Studienkolleg’e devam et. Burada hem Almancan gelişir hem de fizik, kimya, matematik vs.
derslerine devam edersin. Eylül ayında da bizim burada sınava girersin.” Bu teklif bana çok
cazip gelmişti. Fakat konuşmamızda nasıl bir ortam oluştuğunu çok hatırlamıyorum. Yalnız
Schramm tam bir Alman tavrıyla ayağı kalktı ve bana “Sen şimdi Unna’ya geri git ve Pazartesi
günü babanla buraya gel.” dedi.
Ben Studienkolleg’den ayrıldım, taksiyle istasyona, oradan da trenle Unna’ya geri döndüm.
Durumu babama anlattım. Babam işini ayarladı ve Pazartesi günü arabayla Köln’e geldik. Sayın Schramm babamla da görüştü. Benim için tek başıma evde oturup ders çalışmamın doğru
olmadığını vs. açıkladı. Böylece benim Köln’e gelmemin uygun olduğu sonucuna vardılar.
Ben o gün evden yarım saat geç çıkmış olsaydım, pasaportumu alacaktım ve Köln’e gitmeyecektim. Köln macerası da hiç başlamamış olacaktı.
Sayın Schramm bana Köln’de nasıl
ev arayacağım hakkında da bilgi verdi.
Özellikle Çarşamba günleri gazetelerde
ev ilanlarının çıktığından bahsetti. Unna’ya tekrar geri döndük. Bir hafta sonra
Salı günü Köln’e ev aramak üzere tekrar
geldim. Köln’ü hiç bilmiyordum. Köln’ün
merkezinde, Hohenzollernring üzerinde bir otele yerleştim. Otelin geceliği 13
marktı. Kölner Stadtanzeiger Gazetesi
Köln ve Meşhur Köln Katedrali

akşam saat 21.00’den sonra çıkıyordu. Salı
akşamı, Çarşamba gününün gazetesini

aldım ve hemen ilanlara bakmaya başladım. Saat 22.00 sularında telefon kulübesinden bir
evin numarasını çevirdim. Çıkan kişiye kiralık ev aradığımı söyledim. Karşı tarafın konuşmasından sert bir ifade ile “Yarın sabah arayamaz mıydın?” dediğini anlayabildim. Çok canım
sıkılmıştı. Otele geri döndüm, gazeteyi tekrar incelemeye başladım. O gece hiç uyuyamadım.
Sabah erkenden otelden ayrıldım, saatin 9.00 olmasını bekledim. Birkaç yeri aradım, olumlu
cevap alamadım. Son aradığım yer bana olumlu cevap verdi. Ben de adresi aldım ve oraya
gittim. Gittiğim yer emlakçıymış. Hatta o zaman “emlakçı” kavramını dahi bilmiyordum.
Emlakçı bana bir yer bulabileceğini söyledi. Bir yeri aradı. Konuşmaları tam anlayamıyordum
fakat karşı tarafa benim Türk olduğumu söyledi. Ancak, konuşmalardan karşı tarafın istemediğini ve direndiğini anladım. Sonunda kadına “Tamam evini verme, yalnız ben bu kişiyi
sana gönderiyorum, kendisini gör ve sonra karar ver.” dedi.
Adresi aldım, iki aktarmayla eve gittim. Frau Eser (Bayan Eser) adlı yalnız yaşayan yaşlı
bir kadın beni karşıladı. Evinin bir odasını bana kiralayacaktı. Kadın beni içeri aldı, konuş-
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tuk ve hemen kararını olumlu olarak verdi. Tek bir
odada kalacaktım. Tuvalet ortaktı ve mutfağı kısıtlı
kullanabilecektim. En kötüsü evde banyo yoktu. Bu
yüzden yıkanmak için haftada iki kez yüzme havuzuna gidiyordum. O yıllarda çoğu Almanın evinde
banyo yoktu. Almanlar vücutlarını ıslak kese gibi
bir bezle silerlerdi. Ben ev sahibine bir aylık kiram
50 DM peşin ödedim ve Unna’ya geri döndüm.
O yıllarda Türkler Almanya’da istenmeyen kişiler değildi. Zaten çoğu ailesiz gelmişti ve misafir
işçiler “Gastarbeiter” için tahsis edilen yurtlarda kalıyordı. Hatta ilk işçi kafilesi, Osmanlının torunları,
Hamburg şehrinde bando ile karşılanmıştı. Ama
yine de bilinç altında Türklere karşı bir ön yargı
vardı. Emlakçı bile, Alman ev sahibini zor ikna etmişti. Beni, belki de bakımsız, bıyıklı, esmer elinde
bıçak olan biri gibi düşünmüş olabilirdi. Studienkolleg’de bir gün biyoloji dersinde deney yaparkan

Ev Sahibim Bayan Eser ile, Haziran 1966

bıçak lazım olmuştu. Biyoloji hocası hemen “Metin’de olabilir.” demişti. Bende de gerçekten
küçük bir çakı vardı. Demek ki Almanların Türklerle hiçbir sorunu olmadığı dönemde bile
Almanların kafasında ‘Türk’ ile ‘bıçak’ kelimesi arasında eskiden beri süregelen bir ilişki vardı.
Hafta sonu babam beni eşyalarımla birlikte
Köln’e getirdi. Studienkolleg ile kaldığım ev arasında bayağı mesafe vardı. Otobüs-tramvay-otobüs
ile iki aktarma yaparak gidiyordum. Pazartesi günü
Studienkolleg’e başladım. Dersler bir ay önce başlamıştı ve ben sınıftakilerin bir ay gerisindeydim. Almancam ise hâlâ lise Almancasıydı. Önceleri zorlanıyordum. Hatta dersi anlamak için kendimi acayip
konsantre ediyordum. Birgün biyoloji hocası bana
“Balcı, sana kiprit çöpü vereyim, göz kapaklarına
koy ki uyumayasın.” diyerek uykumun geldiğini,
uyuyacağımı düşünmüştü. Hoca, beni yanlış anlamıştı. Hâlbuki ben hocayı anlamak ve derse odaklanmak için gözlerimi alabildiğine açıyordum.
Zamanla derslere alışmıştım. Lise bilgilerim
yeterliydi. Lisede Edebiyat Bölümünden mezun olmama rağmen verilen dersleri gayet iyi takip edeKöln’de İlk Günlerim, 1966
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Studienkolleg’de bir grup öğrenci ile (Endonezyalı, Taylantlı, İranlı ve Macar)

biliyordum. Ben diş hekimliği okuyacağım için bana Studienkolleg’de fizik, kimya, biyoloji,
matemetik, Almanca ve Latince dersleri aldırdılar. Bu sisteme girince ben artık Eylül ayı sınavlarından vazgeçtim. Hem Almancamı daha da geliştirmek (Burada verilen Almanca dersi
bizim Türkçe dersi gibiydi) hem de üniversiteden kayıt almayı garantileyebilmek için bir yıl
Studienkolleg’de kalmaya karar verdim.
Kaldığım ev ile Studienkolleg arasındaki mesafe uzundu. Okula daha yakın bir yere taşınmak iyi olacaktı. Sayın Schramm bana yardımcı oldu, altı ay sonra şehir merkezinde bir
Katolik öğrenci yurduna taşındım. Almanlar kilise vergisi ödediğinden Almanya’da kiliseler
oldukça zengin. Kilise topladıkları bu paralarla hastane, öğrenci yurtları gibi binalar inşa ediyorlardı.
Ben Studienkolleg’de okurken benden başka Türk öğrenci yoktu. İkinci dönem Arif Kök
adında bir öğrenci geldi. Kendisiyle hâlâ ailece görüşürüz ve yakın dostumuzdur. Bir yıl sonra Studienkolleg’in final sınavlarına girdim ve çok iyi bir derece ile mezun oldum. Almış
olduğum notlar hem diş hekimliğine hem de tıp fakültesine girmek için yeterliydi. Kararı
benim vermem gerekiyordu.
Studienkolleg ile bağlantım hiç kopmadı. 1960’lı yılların sonu 1970’li yılların başında Türkiye’den Almanya’ya çok öğrenci gelmeye başladı. Ben çoğuna rehberlik ve önderlik ettim,
sorunlarıyla birebir ilgilendim. Daha sonra 1972-1976 yıllarında Studienkolleg’de hocalık da
yaptım, kimya derslerine girdim.
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Studienkolleg Mezuniyet Balosu, Mart 1967

Üniversiteye Başlıyorum
Yaz dönemine başlamak ve kaydımı yaptırmak üzere Diş Hekimliği Fakültesine gittim.
Aldığım cevap karşısında şaşkına dönmüştüm. Diş Hekimliği yalnız güz döneminde öğrenci
alıyordu, bu yüzden altı ay beklemem gerekiyordu. Almanya’ya geldiğim sıralar dört yıllık
bir üniversite eğitiminden hemen sonra Türkiye’ye geri döneceğimi düşünüyordum. O yıllarda vatan hasreti kolay değildi. Dar bir çevreden çıkmış, Almanya’ya gelmiş biri olarak işler
zordu. Şimdi bu dört yılın üzerine bir de altı ay eklenince toplam süre dört buçuk yıl olacaktı. Bu durum karşısında paniklemiştim. Rahmetli babam beni hiç etkilemek istemedi. Bana
Köln’de bu konuda yol gösterecek, fikir verebilecek kimse de yoktu. Hâlbuki tıp fakültesine
de başlayabilirdim. Studienkolleg’den mezun olanlar içerisinde kayıt ilk olarak bana veriliyordu. Babam bana “Oğlum tıp fakültesine gir, tıp oku.” demiş olsaydı, ben bugün büyük bir
olasılıkla doktordum. Biri bana şöyle bir yol gösterebilirdi: “Tıp ile diş hekimliği öğrencileri
ilk dönem neredeyse aynı dersleri alıyorlar. Tek fark, diş hekimliğinde okuyanların ekstra
bir laboratuvarlarının olmasıydı. Sen tıp fakültesine başla, bir dönem sonra diş hekimliğine
geçebilirsin.” Ama çevremde bunları bana tavsiye edebilecek birileri yoktu.
Ben karışık duygularla Unna’ya gittim ve durumu babama izah ettim. Birkaç gün sonra
babama kararımı açıkladım. “Ben Aachen Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği okumak, hatta köprü inşaatında uzmanlaşmak istiyorum.” dedim. Babam buna da bir tepki göstermedi. Biz ertesi gün Aachen’a gittik. Bütün evraklarımı verdim, incelediler. Karşıma orada
da bir pürüz çıktı. Bana “Sayın Balcı, siz Türkiye’de Edebiyat Bölümü mezunusunuz. Biz şu
anda sizin bu üniversiteye kayıt yaptırıp yaptıramayacağınızı araştırıyoruz.” dediler. Belki
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de ben o üniversitenin tarihinde lise edebiyat bölümü mezunu olarak müracaat eden ilk kişiydim. Rahmetli Erbakan da bu okuldan mezun olmuş. Studienkolleg’de aldığım dersler ve
notlar belliydi. Bana durumun inceleneceğini ve bunun bir iki saat süreceğini söylediler.
Tekrar ilgili yere geldiğimizde yapmış oldukları inceleme sonucunda o yıllarda Türk liselerinin edebiyat bölümlerinden mezun olanların da Aachan Teknik Üniversitesinde okuyabileceklerine dair bilgilere ulaşmışlardı. Bunun sonucunda bana hemen olumlu cevap verdiler.
Ben neredeyse havalara uçuyordum. Evraklarımı aldılar, beni bir odaya davet ettiler. Eğitime
başlamam için şartların neler olduğunu söylediler ve bununla ilgili belgeleri elime verdiler.
Bu şartlardan birisi şuydu: Almanya’da mühendislik fakültesinde okuyacak öğrencilerin bir
yıl staj yapmaları gerekiyordu. Bu bir yıllık stajın ilk altı ayının okula başlamadan önce, ikinci
altı ayının ise okul esnasında yapılması şarttı. Bu bir yıllık stajda, hatırımda kaldığı kadarıyla,
iki ay yol inşaatı, iki ay köprü inşaatı, iki ay bina inşaatı vs. gibi yerlerde çalışmam gerekiyordu. Staj yerlerini de onlar belirliyorlardı. Bunu duyunca burada da büyük bir şok yaşadım.
Mühendislik eğitimine de en erken altı ay sonra başlayabilecektim. Bu durumda asıl hedefim
olan diş hekimliğinden neden vazgeçiyordum ki. O an düşündüm ve kararımı verdim. Babama “Baba biz geri dönelim, ben bundan vazgeçiyorum.” dedim.
Burada etkilendiğim bir hususu da anlatmalıyım. Mühendis olarak yetişen kişiler bu stajlarda işçi gibi çalışıyorlar ve işin özünü öğreniyorlar. Bir de bunların üzerine dört-beş yıllık
eğitim eklenince elbette kaliteli mühendisler yetişiyor.
Bu arada ben Köln’e döndüm. Eylül’e kadar zaman geçirmeye karar verdim. Fizik ve kimya derslerine devam etmeye başladım. Bu dersleri verdiğimde diş hekimliğinde bunları saydırabilecektim, fakat mutsuzdum. Tabiri caiz ise ‘serseri mayın’ gibi dolaşıyordum. Dönem
başlayalı on beş gün olmuştu. Studienkolleg’den Endonezya, Taylant, İran, Mısır, Yunanistan
gibi ülkelerden epeyce arkadaşım olmuştu. Bunların bir kısmı Fen Fakültesinde kimya eğitimine başlamışlardı. Arkadaşlarımdan birisi bana bir gün “Metin, gel sen de bizimle kimya
oku” dedi. Kimya hiç aklımdan geçmediği için bu teklifi ilk önceleri ciddiye almadım. Fakat
birkaç gün üzerinde düşündüm. Sonra bu bölüme başlamaya karar verdim. Kimya Bölümüne gittim, kayıt işleri ile ilgilenen Prof. Lutz ile görüştüm. Bana bazı sorular yöneltti. Ondan
sonra kontenjanın dolduğunu ve bu dönem başlayamayacağımı söyledi. Soru sorma nedenini
daha sonra anlayacaktım.
Köln Üniversitesi Kimya Bölümü ilkbahar ve güz dönemlerinde 130 + 130 öğrenci kabul ediyordu. Bir dönem sonra bu öğrencilerin %50-60’ı kimya eğitimini bırakıyordu. Bir yıl
sonra da geriye kalanların yaklaşık %10’u da bırakıyor ve diğerleri mezun oluyordu. Hatta
mezun olanların %94’ü doktoraya devam ediyordu. Öğrencilerin kimyayı bırakmalarının birinci nedeni, eğitimin gerçekten çok ağır ve yorucu olmasıydı. Öğrenciler arasında kız öğrenci
sayısı bizim yıllarımızda %5 civarındaydı. Gerçekten bir kız öğrenci için koşullar çok ağırdı.
Öğrencilerin kimyayı bırakmasının diğer bir nedeni tıp veya başka fakültelere girmek isteyip
de kayıt olamayınca geçici olarak kimyaya başlamalarıydı. Tıp fakültelerine kayıt zordu. Bu
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nedenle bazı öğrenciler birkaç yıl kimya, biyoloji, fizik vs. okuyor daha sonra tıp fakültesine
geçme yollarını arıyorlardı. Prof. Lutz’un, benim daha sonra tıp fakültesine geçeceğimi düşünerek, kayıt vermediğini daha sonra anladım.
Aradan bir onbeş gün daha geçmişti. Endonezyalı arkadaşlarımdan biri bana geldi ve kendi ülkelerinden bir kız öğrencinin kimyayı bırakmak istediğini söyledi. Ertesi gün bu öğrenci
ile beraber tekrar Prof. Lutz’a gittik. Kendisine bu öğrencinin kimyayı bırakmak istediğini ve
ondan boşalan kontenjanın bana verilmesini istedim. Prof. Lutz bu kez bana kontenjan dolu
diyemezdi. Beni kabul etti ve ertesi gün kimya bölümüne başladım. Ancak dönem başlayalı
beş hafta olmuştu. Bana laboratuvarda bir yer verdiler. Herkes tam gün laboratuvarda çalışıyordu. Çevremdeki kişiler beş hafta önce başlamış, tecrübe edinmişti. Benim tecrübesizliğim
aralarında sırıtıyordu.
Burada biraz da birinci dönemde uygulanan eğitim sisteminden bahsetmeliyim. Kimyaya
başlayan öğrenciler ilk günden itibaren laboratuvara giriyordu. Her öğrenciye bütün dönem
boyunca yalnız kendisinin kullanabileceği sabit bir laboratuvar masası veriliyordu. Elimizde,
tüm elementlerle ilgili ve içinde tam beşyüz deney olan bir kitap vardı. Her öğrenci bağımsız
olarak bu deneyleri yapmak zorundaydı. Deneyleri yapmak için laboratuvarda gerekli olan
her türlü malzemeyi, öğrencinin kendisi set halinde satın alıyordu. İlk sete 145.00 DM ödemiştim. Ev kiram 50.00 DM idi. Kullandığımız kimyasallara da para ödüyorduk. Kimyasal
madde deposunda her öğrencinin bir harcama defteri vardı. Oradan aldığımız malzemeler
deftere kaydedilir ve her ay sonu ödeme yapılırdı. Bu deneyler arasında basit çöktürme (NaCl
+ AgNO3) deneyleri de vardı.
Her öğrencinin bir asistanı vardı. Asistan her akşam laboratuvara gelir ve o gün öğrencinin
yaptığı deneyleri görür, bazı sorular sorar, laboratuvar defterini imzalar, sonra da deneylere
devam edip etmeyeceğimiz hususunda karar verirdi. Yaptığımız deneyleri akşama kadar saklı
tutmamız gerekirdi. Ders olduğu zaman da deneylere ara verir, derse giderdik. Yalnız bu beşyüz deneyin bitirilmesi için kesin bir süre yoktu. İyi öğrenciler altı haftada bitirirdi. Bazıları
ikinci döneme bırakırdı. Benim çalıştığım laboratuvarın bir kısmında da fizikçiler benzer deneyler yaparlardı. İkinci dönemde olan fizikçilere biz gider çok soru sorardık. O yıllardaki Alman sisteminde hiçbir şey için belirli bir süre verilmezdi. Öğrencileri maraton koşusuna katılan bir kitle ile kıyaslamak doğru olur. Kimya eğitimi uzun, meşakkatli bir eğitim olduğundan
iyi öğrenciler beş yılda mezun olurdu. Bazıları yedi-sekiz yıl devam ederdi (doktora hariç).
Doğrusunu söylemek gerekirse istemediğim bir dalda eğitime başladığım için çok mutlu
değildim. Bir de diğer öğrencilerle aynı zamanda başlamamış olmam da bende bazen sıkıntı
yaratıyordu. Laboratuvara başlayalı üç hafta olmuştu. Bir gün çok canım sıkıldı, kendi kendime “Ben kimyayı bırakıyorum.” dedim. Bu arada Diş Hekimliğine Eylül’de başlama isteğimi
henüz bildirmemiştim. Deneyleri bıraktım ve hemen Diş Hekimliği Fakültesine gittim. Her
fakültede kayıttan sorumlu hocalar vardı. Şu an o hocanın adını hatırlamıyorum. O hocanın
kapısının önüne geldim, kapıyı vurup içeri gireceğim ve kendisine “Ben Eylül ayında bölüme
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başlamak istiyorum.” diyeceğim. Fakat bir güç benim içeri girmemi engelledi. O an dondum
kaldım ve laboratuvara geri döndüm, deneylere devam ettim. Aradan bir üç hafta daha geçti. Laboratuvar çalışmalarımda zaman zaman yine sıkıntı yaşıyordum. Bir gün yaptığım bir
deney olmamıştı. Tekrar canım sıkıldı, sanki ruh sağlığım bozulacaktı. Yine istemediğim bir
dalda eğitime başladığımı düşündüm. Benzer olayı ikinci kez yaşıyordum. Bıraktım laboratuvardaki çalışmayı, tekrar Diş Hekimliği Fakültesine gittim, hocanın kapısına geldim, kapıyı
vurup içeri gireceğim. O güç beni tekrar engelledi. Aynı şeyi iki kez yaşamam çok ilginçti ve
her ikisinde de cesaret edip içeri girememiştim. Daha doğrusu karar verememem çok ilginçti.
O gün de hocanın kapısından döndüm ve tekrar laboratuvara geldim. Kendi kendime “Ben
kimyaya devam edeceğim.” dedim ve dönem sonuna kadar çalışmalarımı sürdürdüm. Dönem sonunda artık kimya okuyacağıma kesin olarak kararımı verdim. Böylece hiç aklımdan
geçmeyen bir dalda üniversite tahsilime başlamış oldum. Olayın daha da ilginç yanı, Diş Hekimliği için altı ay daha beklemek yerine bir an önce ülkeme dönmek için dal değiştirmemdir.
Demek ki o yıllarda ülkeye duyulan özlem çok daha güçlüymüş. Dört buçuk yıl sonra ülkeye
dönme hayalleri kurarken Almanya’da toplam ondört yıl yaşadım.

Almanya’da Kimya Eğitimi ve Türkiye’de Durum
Bu bölümde biraz da Almanya’daki kimya eğitiminden bahsetmek istiyorum. Almanların
verdiği kimya eğitimi gerçekten çok güçlüdür. Öğrenci okula başladığı günden itibaren sürekli laboratuvardadır. Her öğrencinin sabit bir çalışma yeri vardır. Öğrenciler zamanlarını
orada geçirirler. Deneyler arasında derslere gider ve ders çıkışı tekrar laboratuvara gelirler.
Çünkü bir öğrencinin ilerlemesi laboratuvar çalışmalarına bağlıdır. Öğrenciler, verilen deneyleri yapmak ve istenen preparatları hazırlamak zorundadırlar. Bizde ise öğrencilerimizin en
çok takıldığı yer kantinlerdir. Öğrenciler vakitlerini daha çok orada geçirirler. Her ne kadar
Almanya’da da yılda iki dönemlik bir eğitim uygulanıyorsa da bu kimyacılar için farklıdır.
Kimyacılar, hiçbir zaman üç-dört ay dönem tatili yapmazlar. Örneğin, dersler Mayıs sonunda bittiğinde kimya öğrencileri laboratuvar çalışmalarına devam ederler. Dönem esnasında,
bizde olduğu gibi, öğrenci farklı günlerde farklı laboratuvarlara (örneğin, Salı günü organik,
Perşembe analitik, vs. gibi) girmez. Öğrenci tek bir laboratuvara girer ve sürekli işinin başındadır. Bir de her akşam ilgili asistan tarafından yaptığı deneyler kontrol edilir. Derslerin ve
laboratuvarların sınavları olur. Öğrenci bu sınavlara girerek almış olduğu belgeleri biriktirir.
Sonra bu belgelerle Vordiplom ve Diplom sınavlarına girebilmek için müracaatlarını yaparlar. Vordiplom, normal koşullarda ikinci yılın sonunda yapılması gereken ara sınavdır. Ancak
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu sınava üçüncü sınıfın sonunda ancak girerler. Diplom
sınavı ise bitirme sınavıdır. Bizim sistemde öğrenci bir sınavdan geçtiğinde artık o dersten
hiçbir zaman sorumlu olmaz. Alman sisteminde öğrenciler, her şeyden her zaman sorumludurlar. Laboratuvarlarda verilen deneyleri ve analizleri doğru yapmalıdırlar. Bir analizin
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sonucunda hata olduğunda o analizi hatasız yapıncaya kadar tekrar edilir. Grup çalışması
denen bir şey yoktur. Herkes yalnız çalışır. Bir kimyacı olarak iki yıl boyunca her Cumartesi
günü fizik laboratuvarı aldık ve toplam kırk sekiz deney yaptık. Fizikçiler de neredeyse ilk
başlarda kimyacılar kadar deney yaparlar. Fizik öğrencilerine de Kimya Bölümünde sabit bir
çalışma yeri verilir.
Alman sistemi bu kadar güçlü bir eğitimi yeterli bulmuyor. Diplom sınavlarını geçtikten
sonra öğrenciler bir hocanın yanında Diplom Arbeit tezine başlar. Bu bizdeki yüksek lisans
tezine denk gelen bir çalışmadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için bu çalışmayı yapmaları
mecburidir. Aksi halde diplomalarını alamazlar. Yani yüksek lisans eğitimi lisans eğitiminin
içine entegre edilmiştir. Türk üniversitelerinden mezun olan bir kimyacıyı, Almanlar doktoraya kabul etmiyor ve hatta lisansını dahi geçerli saymıyor. Türkiye’den mezun bir öğrenci
Alman sistemine göre devam etmek istiyorsa onu Vordiplom yapmış gibi kabul ediyorlar ve
üçüncü sınıftan başlatıyorlar. Yabancı öğrencilerin Almanya’ya olan ilgileri azalınca Almanlar
son yıllarda yabancı öğrenciler için master ve doktora programları açmaya başladılar. 1970’li
yıllarda, diploma çalışması bittikten sonra öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, %94’ü, doktoraya başlardı. Endüstri, doktorası olmayana kolay kolay iş vermezdi. Bizde doktora yapanların
büyük bir çoğunluğu akademik kariyeri tercih ediyor. Alman sisteminde doktoralılardan ancak %1-2’si akademik kariyeri seçebiliyor. Rekabet çok fazla olduğu için en iyi yetişmiş olan
doktoralıların da kariyeri tercih ettiği görülür. Benim hocamın çok büyük bir grubu vardı. 320
doktora öğrencisini mezun etmiş, bunlardan yalnızca beşi akademik kariyeri tercih etmiştir.
Alman sisteminde öğrenciler, verilmesi gereken bütün dersler lisans eğitiminde verildiği için
doktora esnasında ders almazlar. Öğrenci doktorada tamamen kendi araştırmasına konsantre
olur. Dolayısıyla Alman sisteminde kimya eğitimi doktora ile tamamlanır ve bu süreç üniversiteden üniversiteye göre değişir ve yaklaşık sekizle on yıl arasında değişir.
Alman sınav sistemi benim de hiç tasvip etmediğim acımasız bir sistemdi. Gerek Vordiplom ve gerekse Diplom sınavları sözlü yapılırdı. Her ikisinden de dörder dersten sınava girerdik (organik, inorganik, fizikokimya ve fizik). Bir öğrenci bu sınavların birinden geçer not
alamazsa, diğer sınavları çok başarılı da olsa, hepsinden kalmış muamelesi görürdü ve altı ay
sonra tüm sınavlara tekrar girerdi. İkinci kez girdiğinde herhangi birinden geçemezse bu kez
okuldan atılırdı. Burada şahit olduğum bir örneği anlatayım. Biz Vordiplom sınavlarına girerken öğrencinin biri fizikokimyadan kalmıştı. Öğrenci altı ay sonra tekrar girdiğinde üç dersi
vermiş ve son olarak inorganik kimya sınavına girmişti. İnorganik hocası öğrenciye “İstersen
eski aldığın geçer notu vereyim, notunu yükseltmek istiyorsan sınava devam edelim.” teklifini yaptı. Öğrenci, nasıl olsa ben bu sınavdan geçerim düşüncesiyle “Sınava devam edelim.”
dedi. Fakat öğrenci sınavda başarısız oldu ve okuldan atıldı. Hâlbuki baştan hocaya evet dese,
sınavı geçmiş olacaktı. Biz genel olarak duygularımızla hareket ediyoruz. Hâlbuki Almanlar
bu gibi durumlarda duygusal olmayıp daha akılcı hareket ederler. Herhalde Almanya’nın
bugün gelmiş olduğu konum bir tesadüf sonucu değildir.
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Kimya endüstrisinin en güçlü olduğu ülke Almanya olmasına rağmen, kimya öğrencilerine fabrikalarda staj yaptırılmazdı. Ayrıca endüstri ile ilgili hemen hemen hiçbir bilgi
verilmezdi. Bize yalnızca kimya öğretilirdi. Analitik düşünce, reaksiyon mekanizmaları, bir
problemin nasıl çözüleceği ve nasıl hareket edileceği hakkında bilgiler verilirdi. Kimyanın
temel felsefesi öğretilirdi. Bu kadar güçlü temel bilgilerle donatılmış bir kişi endüstriye gittiği
zaman, orada yapılan araştırmalara birkaç gün içerisinde adapte olur. Temel bilgisi zayıf olan
bir kişinin ise uyum sağlaması mümkün değildir.
Burada bizim endüstride görev yapan yöneticiler için bir paragraf açmak istiyorum. Bizim yöneticilerimizin şikâyet ettiği konular şunlardır: “Öğrenci bize geldiğinde ne polimer
biliyor, ne boyar madde biliyor, ne tekstil maddelerini biliyor, ne ilaç kimyası biliyor. Siz
üniversitelerde öğrencilerinize bunları öğretin.” diye bizlere telkinde bulunuyorlar. Şimdi
soruyorum: “Biz mi yanlış yapıyoruz, yoksa Almanlar mı?” Türkiye’de endüstrinin üniversiteden beklentisi; öğrencinin belli bir konuda birikimle kendilerine gelmesi, kısa sürede onlara
yeni bir şeyler öğretmesi ve mümkünse yeni ürünü hemen piyasaya sürmesidir. Bu zihniyet değişmediği müddetçe, Türkiye’de kimya sektörü elbetteki yerlerde sürünür. Endüstriye
doktoralı bir eleman müracaat ettiği zaman çoğu kez “Sizin eğitiminiz bizim isteklerimizin,
beklentilerimizin üzerinde.” cevabını almaktadır. Çünkü endüstrinin bilgiye ihtiyacı yoktur,
yenilikçi değildir, taklitçidir, kendi yeni bir şey üretmek zahmetine girmez. Çünkü büyük
yatırım gerekir. Bundan dolayı yatırımdan kaçar, doktoralı elemandan uzak durur. Hâlbuki
bunları yapsalar uzun vadede kendileri kazanacaktır.

Ben, Prof. Dr. Emanuel Vogel (Aynı zamanda kardeşimin de doktora hocası) ve Kardeşim Dr. Emin Balcı, Haziran 2005/Ankara
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Bu bağlamda somut bir örnek vereyim. Kardeşim Dr. Emin Balcı ile Almanya’da Köln
Üniversitesinde kimya okuduk ve aynı hocadan da doktoramızı aldık. Kardeşim Emin özel
sektörü tercih etti ve Türkiye’de Henkel firmasına girdi. Kısa bir zamanda araştırmanın başına
geldi. Henkel çok farklı sahalarda; deterjan, otomotiv sanayi, yapıştırıcı, kozmetik, ilaç ham
maddesi, deri sanayi yan ürünleri vs. gibi üretim yapan bir firmadır. Çok kısa bir zamanda bu
sahalara hâkim oldu ve araştırmaları yönlendirmeye başladı. Bizlere hiçbir zaman yukarıda
saydığım konularda bilgi verilmedi, sadece temel alanla ilgili bilgi verildi. Bir kimyager laboratuvarda sentezlediği ürünün oluşum mekanizmasını anlamazsa, o ürünün geliştirilmesine
müdahale edemez.
Kardeşim, bana ilk yıllarda fabrikada çalışan kimyacılara temel organik kimya dersi verdiğinden bahsetti. Emekli olduğu zaman da bana şunu söylemişti: “Abi, bugüne kadar çok
kişiyle çalıştım. Organik kimya bilen bir kişiyle maalesef karşılaşmadım.” Kendisi haklıdır.
Çünkü bizim vermiş olduğumuz dört yıllık eğitim, yeterli bir eğitim değildir. Ders geçmeye
dayalı bir sistemdir. Düşünce, sorgulama, neden ve niçin ilişkisini arama diye bir şey yoktur.
Bu konuda öğrencileri de yadırgamıyorum. İlk, orta ve lise yıllarında öğrencilerimize ezbere
dayalı, üniversite sınavlarına yönelik, test çözmeye yönelik bir eğitim sistemi verilmektedir.
Bu nedenle öğrencilerimiz bu eksiklerini muhakkak yüksek lisans, hatta doktora yaparak
kapatmalıdırlar. Burada bir başka hususu da eklemek istiyorum: Ülke koşullarında yüksek
lisans ve doktora yapmak da her zaman çözüm olamaz. Çünkü çalıştığınız hocanın kalitesi
burada ön plana çıkmaktadır. Yeterli olmayan bir hocanın yanında yapılan çalışma sonucunda kişi kendisini ne derece yetiştirebilir? Bu nedenle burada gençlere bir tavsiyede bulunmak
istiyorum. İster akademik kariyer yapın ister endüstriye gidin, yüksek lisans ve/veya doktora
yapacaksanız “Hocanızı iyi seçin”.

Kimyaya Devam...
Birinci dönemde yaşadıklarımdan sonra yaz tatili için Türkiye’ye geldim. Artık kafamdaki sorunlar çözülmüş, tedirginlik ortadan kalkmıştı. Hatta Erzurum’da yaz tatilinde zaman
zaman kimya çalışıyordum. Zamanım sürekli laboratuvarda geçiyordu. Hatta bazı derslere
girmiyordum. Çünkü dersi evde telafi etme imkânım vardı. Fakat laboratuvar için böyle bir
şey söz konusu değildi. Yıllar çabuk geçti. Beş dönem sonra Vordiplom sınavlarına girdim ve
sınavları başardım.
1970’li yıllarda Almanya’ya gelen Türk öğrenci sayısında bir patlama olmuştu. Gelenlerin büyük bir çoğunluğunun Almanya’da yaşayan Türklerle bağlantıları vardı. Ancak Türk
öğrencilerinin başarı oranı oldukça düşüktü. Ben birçok kişinin kimyaya girmesine vesile
oldum. Bir ara Köln Üniversitesinde Türklerden on iki-on üç kişi kimya okuyordu. Kimya
eğitiminin zorluğunun yanı sıra sürekli laboratuvarda olmanın getirdiği bir avantaj da vardı.
Başka şeyler düşünmek için zamanınız da olmuyordu. Türk öğrenciler arasında başarının az
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olduğunu bildiğim için lisans eğitimim bitinceye kadar kimya okuyan Türk öğrencileri dışında diğer Türk öğrencilerle bir bağlantı kurmadım. Elbetteki diğerlerini de tanırdım. Ancak
sadece selamlaşırdık. İşletme okuyan bir öğrenci, Amasyalı Vural Mısırlı vardı, okulu bitiremedi, sonradan da rahmetli olduğunu duydum. O beni gördüğü zaman hep “Git, git bizim
aramıza gelme, yoksa seni babana söylerim.” diyerek şaka yapardı. Eğitim çok ağır olduğu
için zamanım hep evle laboratuvar arasında geçerdi. Lisans eğitimi bitinceye kadar hafta içi
akşam dışarı çıkmazdım. Hafta sonları bir veya iki gün dışarı çıkardım.
Hafta sonları bazen babamın görev yaptığı şehre giderdim. En son Unna’da görev yapan
babam birkaç yer değiştirdi. Kendisi o sıralar beraber yaşadığı kadından da ayrılmıştı. Ben
annemin ve kardeşlerimin de Almanya’ya gelmelerini çok istiyordum. Bu konuda babam da
ikna oldu. 1968 yılında yaz tatilinde annemi ve kardeşlerimi Almanya’ya getirmek üzere Türkiye’ye gittim. Tatil sonunda annem ve kardeşlerimle beraber Almanya’ya döndük. Babam
bir hastanede çalışıyordu. Şu an sebebini bilmiyorum, o hastaneden ayrılmak zorunda kaldı. Birkaç ay iş aradı ve sonunda ailem Frankfurt yakınında küçük bir kasabaya, Weilburg’a
yerleşti. Kardeşlerim Ayşe ve Davut
Weilburg’da okula başladılar. Diğer
kardeşim Emin de Köln’de kimyaya
başladı. İkimizin arasında iki yıl vardı. O da önce Studienkolleg’e devam
etti ve sonra da kimyaya geçti. Emin
ile önceleri farklı yerlerde oturuyorduk. Sonra ikimiz aynı yurda taşındık ve uzun yıllar orada kaldık. Daha
sonra Köln Üniversitesinin merkez
binasına ve bölüme çok yakın, kırk
sekiz katlı olan Unicenter’e taşındık.
Buraya taşınmak bizi çok rahatlattı.

Unicenter ve Sol Tarafta Kimya Bölümü Binaları

Alman sisteminde en ideal koşullarda iki yıl sonra Vordiplom (ara sınavlar) sınavına girmemiz gerekiyordu. Bu sınava girebilmek için ilgili derslerden geçmiş ve tüm laboratuvar
koşullarını da yerine getirmiş olmak şarttı. Ben bu sınavlara Ekim 1969 tarihinde müracaat
ettim. Üç aylık bir hazırlık döneminden sonra 13 Ocak 1970 tarihinde sınavlara girerek başarılı oldum. Sınavlar sözlü yapılıyordu ve iki gün içinde dört dersten sınava giriliyordu.
Öğrenci, o güne kadar gördüğü her şeyden sorumluydu. Organik ve inorganikten “Pekiyi”
alırken fizikokimya ile fizikten “İyi” alarak Vordiplom diplomasını aldım. Bu ara diploma,
Türkiye’de verilen dört yıllık bir eğitime denkti. Verilen laboratuvar eğitimi ise mükemmeldi.
Türkiye’de hiçbir üniversitenin böyle bir laboratuvar eğitimi vermesi bugün bile söz konusu
olamaz. Onun için Türk lisans diplomalarını Alman sistemi kabul etmez ve gelen öğrencileri
Vordiplom’dan başlatır.
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Ön diplomayı aldıktan sonra eğitimin kalan kısmında bizlere çok özel dersler verildi. Bugün gelişmiş ülkelerde doktora esnasında verilen dersler, Alman sisteminde lisans çerçevesinde veriliyor. Bu nedenle doktoraya başlayınca artık ders vs. alınmaz, bütün konsantrasyon
araştırmaya yönlendirilir. Bu arada ileri seviyede laboratuvar çalışmaları yaptık. İleri organik kimya laboratuvarlarında bizlere, çok kademeli sentezler veriyorlardı. Böylece laboratuvar becerimiz mükemmel bir şekilde gelişiyordu. İleri organik kimya laboratuvarını hocam
Vogel’un grubunda yaptım.
Daha önce de bahsettiğim gibi Alman sisteminde yüksek lisans, lisans eğitiminin içindeydi. Mezun olabilmek için bir hocanın yanında bu çalışmayı yapmam gerekiyordu. Önceleri
kafamda inorganik kimya vardı. Lisans esnasında çeşitli hocaların laboratuvarlarında ileri
seviyede çalışmalar yapıyorduk. Ben ileri inorganik labortuvarı çalışmaları için inorganikçi
Prof. Baudler’i seçtim. O yıllarda Almanya’da kimyada dört kadın profesör vardı. Bunlardan
birisi de Baudler’di. Fosfor üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla dünyada çok iyi tanınıyordu. Kimya okuyan bazı Türk öğrenciler Baudler’in grubuna gittiler ve doktoralarını Prof. Baudler’den aldılar. Baudler’in grubunda ileri inorganik laboratuvar çalışmalarımı yürütürken
grubun iç açıcı olmadığını fark ettim. Çalışma koşullarını da hiç sevmemiştim. İyi ki o grupta
çalışmış ve oradaki ortamı görmüştüm.
Sonra Prof. Vogel ile çalışmaya karar
verdim. Ama ilk önce hocanın olurunu
almak gerekiyordu.
Prof. Vogel ile görüşmek üzere randevu talep ettim ve bana gün verdi. Ofisine gittim, kendisiyle çalışmak istediğimi
söyleyince bana şunu sordu: “İleride ne
yapmayı düşünüyorsun?” Ben de kendisine “Şu an karar veremem, çünkü Türkiye’deki koşulları bilemiyorum.” cevabını
verdim. Bana hemen şunu söyledi: “Ben
onyedi yaşındayken kimya profesörü
olacağıma karar vermiştim.” Kendisi Almanya koşullarında yaşadığı için bu kararı verebilirdi. Hocam bir şeyin farkında
değildi. Ben on yedi yaşında Türkiye’den
ayrılmışım ve Türkiye’deki üniversite
sistemi ve ortamı hakkında hiçbir bilgim
yoktu. O anda nasıl karar verebilirdim?
Hocam beni grubuna kabul etti, ben de
çalışmalarıma başladım.
Doktora Hocam Prof. Dr. Emanuel Vogel
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Köln Üniversitesi Kimya Bölümü o yıllarda hastaneden bozma bir bina içindeydi. Çalışma yerlerimiz çok geniş ve modern değildi. Hatta binanın dış cephesinde savaştan kalma
kurşun izleri hâlâ duruyordu. Hocamın grubu çok büyüktü, ortalama kırk-elli kişi arasında
değişiyordu. Bu gerçekten büyük bir gruptu. Grupta bir kadın öğrenci vardı, o da İranlıydı.
Sonraları bir Alman daha gruba katıldı. Çalışma koşulları yorucu ve ağır olduğundan kızlar
kimyayı tercih etmiyordu. Bana [14] Annulen Sentezi ile ilgili bir konu verdi ve konu üzerinde
çalışmalarıma başladım.
Alman sisteminde bizdeki gibi sürekli Araştırma Görevlisi kadroları yoktu. Mezun olanlar
bitirip gidiyorlardı. Hocanın grubunda Araştırma Görevlisi kadro sayısı beş-altı civarındaydı.
Geriye kalanlar ise kadroları bölerdiler. Bir kadro bölünerek iki öğrenciye verilirdi. İlk aylar
bana herhangi bir kadro verilmedi. Yüksek lisans çalışmalarımın sonuna doğru yarım kadro tahsis edildi. Buna çok sevinmiştim. Artık maddi açıdan aileme bağlı olmayacaktım. Bu
benim için oldukça önemliydi. İnsanın ailesi ne kadar varlıklı olursa olsun, kendi kazandığı
para çok önemliydi. Tezimi bir yıl sonra tamamladım. Artık sırada, bitirme sınavlarına girmek vardı. Bütün evraklarımı ilgili birime teslim ettim ve sınavlara hazırlanmaya başladım.
Dört dersten sınava girdim. Yine organik ve inorganik kimyadan pekiyi dereceyle geçtim.
Tezime verilen not da pekiyiydi. Teknik kimyadan iyi aldım. Fizikokimya sınavında bir talihsizlik yaşadım. Çok farklı bir hocaya düştüm. Sınav esnasında da tartışmamız oldu. Fizikokimyaya da diğerleri kadar iyi hazırlanmıştım. Benim notumu “orta” olarak verince diploma
ortalamam “iyi” oldu. Hâlbuki fizikokimya hocam “orta” yerine “iyi” vermiş olsaydı, diploma ortalamam pekiyi olacaktı. Kardeşim Emin “pekiyi” derece ile mezun oldu. Bu bitirme sınavlarında bize literatürden de sorular soruldu. Bizim doçentlik sınavlarında sorulan sorular
gerçekten çok komik. Lisans seviyesinde soru soruluyor. Çünkü çoğu hocanın kapasitesi o
kadar. Lisans derslerinde anlattıklarını ancak sorabiliyorlar. 20 Kasım 1972 tarihinde Kimya
Bölümünden mezun oldum.
O sene Türkiye’ye geldiğim zaman piyasada iş imkânlarını araştırmak ve bilgi edinmek
üzere birkaç yere müracaat ettim. Hocamın öğrencilerinin büyük bir kısmı Leverkusen Bayer
Fabrikasında çalışıyorlardı. Bu noktadan hareket ederek Bayer İlaç Fabrikasına başvurdum.
Fabrika müdürü bir Almandı, beni kendisiyle görüştürdüler. Ben yeni mezun olduğumu vs.
söyledim. Alman müdürün bana söylediklerini hiç unutmuyorum. “Bizim maalesef size verebileceğimiz bir iş yok, ancak büro işi verebiliriz. Biz burada bir araştırma yapmıyoruz. Dışarıdan gelen ham maddeyi paketleyip piyasaya sürüyoruz.” Tabii ki bu çok acı bir gerçekti.
Bu durum benim doktoradan sonra ne yapacağıma bir ışık tutuyordu.
1974 yılında yaz tatiline geldiğim zaman diplomamın denkliğini çıkartmak istedim. O
yıllarda bu işi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı yapıyordu. 6
Ağustos 1974 tarihinde Bakanlığa müracaatımı yaptım. İnanılacak gibi değildi, iki gün sonra
8 Ağustos 1974 tarihinde diplomamın denkliğini aldım. Düşünebiliyor musunuz? Onbeş gün
önce de Kıbrıs hareketi başlamış, ülke savaş halinde. Denklikte Almanya Köln Üniversitesin-
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de yapmış olduğum eğitimin beş yıllık bir eğitim olduğu vurgulanıyordu. Bunun da karşılığı
“Yüksek Kimyager” unvanıydı.
Bugün denklik işlerini YÖK yapıyor. Bir sürü evrak istiyor, bunlar arasında maalesef diplomanın tercümesi de var. İşlemler iki-üç ay kadar sürüyor. Zamanın uzamasının bir nedeni diplomalarda yapılan sahtekarlıklar. Burada YÖK’ün haklı olduğu noktalar da var. YÖK, bunun
önüne geçmek için soruşturma yapıyor. Yine de elektronik ortamda haberleşmenin ve bilgiye
ulaşmanın bu kadar hızlı olduğu bir dönemde bu süreyi biraz sorgulamak gerekmez mi?

Yaz Tatillerimiz
Biz yaz tatilimizi, beş altı hafta hep Türkiye’de geçirirdik. Uçaklar o yıllarda pahalıydı.
Bizler de öğrenciydik. Bir arabaya üç-dört kişi biner Türkiye’ye gelirdik. Araba Türkiye’de
de lazım olurdu. Köln-Erzurum arası yaklaşık olarak 4.000 km. O zaman bir tek Almanya’da
otoban vardı. Almanya dışında yollar çift yol bile değildi. Yollar çok kalabalık olurdu, yazın
Türk işçileri akın akın Türkiye’ye gelirlerdi. Köln’den sabahın erken saatlerinde çıkar, bütün
gün araba kullanır ve Zagrep’e kadar gelirdik. Orada arabanın içinde üç-dört saat uyuduktan sonra devam ederdik. İkinci gece Türkiye hududuna gelebilirdik. Zagrep-Belgrat yolu
500 km, tek gidiş-geliş ve dümdüz bir yoldu. Türkiye’ye giden işçilerden de kimse otelde
kalmazdı. Herkes bir an önce Türkiye’ye ulaşmak için yarışırdı. Hatta Köln’de FORD fabrikasında çalışanlar Cuma akşamı mesaiden çıktıktan sonra hemen gece yola çıkarlardı. Tabii ki
bunlar Yugoslavya’ya girdikleri zaman çok yorgun olurlardı. Yugoslavya’da Zagrep-Belgrad
arasında şoförler yorgun oldukları için çok trafik kazası olurdu, birçok aile o yolda maalesef
yok olmuştur.
Birgün ailece Türkiye’ye geliyorduk. Sabah beş sularında Zagrep-Belgrad arasında arabayı (Volkswagen) ben kullanıyordum. Bir ara direksiyonda uyumuşum. Yol düz olduğundan
araba hafifçe yolun dışına çıkmıştı. Arabanın altı otlarla temas edince yanımda uyuyan babam
uyanmış, uykulu bir şekilde sağ koluma dokunmuştu. O anda aniden kendime geldiğimi hatırlıyorum. Ne kadar uyuduğumu hatırlamıyorum. On saniye de olmuş olabilir bir dakikada,
ya da daha fazla. Ben aniden direksiyonu sola kırınca az kalsın karşıdan gelen bir tırın altına
giriyorduk. Son anda yaptığım bir sağ hamleyle hepimizin hayatı kurtulmuş oldu. Gerçekten
o yol çok tehlikeliydi, hatta bir ara “ölüm yolu” olarak biliniyordu. 1970’li yıllarda Bulgaristan
daha da kötüydü. Ana yolda normal giderken birden karşınıza hız limitinin 20 km olduğunu
gösteren bir trafik levhası çıkardı. 100 m ileride de polis durdurur, rüşvet ister, ceza yazar,
pasaportlara bir süre el koyardı. Bulgaristan’dan geçiş resmen bir işkenceydi. Bazen insanları
farklı yerlere yönlendirirlerdi. Özellikle Sofya çevresinde bunu yaparlardı. Bir gece yanlışlıkla
Varna’ya gittiğimizi hatırlıyorum. Türkiye hududundan geçiş de çok meşakkatliydi. Arabadaki eşyaların hepsini dışarı çıkarmamızı isterler, her şeyi didik didik ararlardı. Türkiye girişinde bir kez 13 km’lik bir kuyruğun oluştuğunu hatırlıyorum. Türk hududunu geçen herkes
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bu kez canavar kesilirdi. Ne kural tanırlardı ne de başka bir şey. Edirne’ye ulaştığımızda
hemen bir lokantaya girip özlemini çektiğimiz yemekleri yemek en büyük zevkimizdi. Sonra
İstanbul’a varır ve bir iki gün İstanbul’da kaldıktan sonra yolumuza, Erzurum’a devam ederdik. Boğaz köprüsü henüz yapılmamıştı, vapurlarla karşıya geçmek için Sirkeci’de kuyruğa
girerdik. Altı saatten daha kısa sürede sıra geldiğinde çok mutlu olurduk.
Bir seferinde dört arkadaşımızla beraber Almanya’dan geliyorduk. Boğaziçi Köprüsü yeni
yapılmıştı ve biz ilk kez köprüden geçecektik. Mustafa Bulut (Marmara Üniversitesinde kimya profesörü) arabada uyuyordu. Köprüye az bir mesafe kala onu uyandırdık. Çünkü tarihi
bir olay yaşayacaktık. Köprüden geçerken Mustafa’nın tekrar uykuya daldığını hiç unutamıyorum.
Ailece Çorum üzerinden Erzurum’a gittiğimiz bir yolculukta bir otelde kalmaya karar
verdik ve arabanın üst bagajında olan valizleri indirmeye çalışırken otel sahibi geldi ve bize
“O valizlerde ihtiyacınız olan bir şey yoksa indirmenize gerek yok, bu şehirde hırsızlık olmaz.” dedi. Türkiye nereden nerelere geldi? O yıllarda Avrupa’da hırsızlık çok fazlaydı. Hatta
Almanlar şöyle bir espri yaparlardı: “İtalya’nın Milano şehrinde araba kullanıyorsanız, sakın
hızınızı 30 km’nin altına düşürmeyin, yoksa arabanızın tekerleklerini çalarlar.”
Memleket hasreti bütün yorgunluğumuzu üzerimizden alırdı. Zamanın önemli bir kısmını Erzurum’da geçirir, eş dost akrabalarla hasret giderirdik. Tatilimiz bitmesine bir hafta kala
geri dönüş yoluna çıkardık. Şimdi Almanya’da çalışan işçiler karayolunu artık tercih etmemeye başladılar. Onlar da haklı. Uçak hem ucuz hem de zaman kaybetmiyorsunuz.

Doktoraya Başlıyorum
Alman sisteminde kimya eğitimi doktora ile biter. Bunu bildiğim için lisans derecemi
alır almaz, daha önce hocamla konuştuğum gibi doktora çalışmasına başladım. Hocam bana
yine Köprülü [14] Annulen Sentezi ile ilgili bir konu verdi. Ben çalışmalara hemen başladım.

Doktora esnasında kullandığım laboratuvar
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Çalışmalar uzun ve yorucuydu. Çok kademeli sentezler yapıyorduk. Üzerinde araştırma yapacağımız bileşikleri sentezlemek için çok kademeli sentezleri önceden yapmamız lazımdı.
Hocamın laboratuvarlarında büyük çapta (kilogram mertebesinde) deneylerin yapılabilmesi
için Bayer Fabrikasının hibesiyle kurulmuş büyük bir laboratuvar vardı.
Bu laboratuvarda 50-100 litrelik reaktörler vardı. Biz çıkış bileşiklerimizi sentezlemek için
birkaç kilo ile senteze başlardık. İlk iki-üç kademeyi bu laboratuvarda gerçekleştirirdik. Duyduğum kadarıyla sonraları bu kadar büyük bir laboratuvar, üniversitede emniyet açısından
yasaklanmış. Benim çalışmalarım gayet iyi gidiyordu. Hedef molekülünün sentezi için her
türlü yöntemi deniyordum. Doktoradan kalan iki maddem hâlâ bugün elimdedir. Öğrencilerime gösterdiğim zaman onlar hayret etmektedirler. Çünkü sentezin on ikinci kademesinden
elimde 40.0 g (kırk) madde var. Yıllardır bozulmadan duruyor.

Köln Öğrenci Derneği Başkanlığım
Doktoraya başladıktan sonra Köln Üniversitesinde okuyan diğer Türk öğrencilerle daha
fazla bağlantı kurmaya başladım. Kimya okuyanlarla zaten sürekli beraberdik. Yeni gelen öğrencilerle de ilgileniyordum. Almanya’da üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin kurmuş
oldukları öğrenci dernekleri vardı. Bir de Almanya genelinde bu derneklerin bağlı oldukları
merkezi bir dernek, Almanya Türk Öğrenci Dernekleri Federasyonu (ATÖF) bulunmaktaydı.
Yıllık toplantılarından haberdar olurduk. Büyük kavgalar olurmuş. Genelde bu derneklerin
üyeleri aşırı uçlardan oluşuyordu. Almanya genelinde iki dernek, Köln ve Aachen Öğrenci
Dernekleri, onların istekleri doğrultusunda hareket etmedikleri için üyelikten çıkarılmıştı. Bir
yıl toplantılarına Köln’den bir arkadaşımız, rahmetli Yaman Doğan katılmıştı. Bize anlattıkları çok ilginç gelmişti. Toplantıya katılan herkes Mao rozeti taşıyormuş.
Köln’de bulunan öğrenciler, başkan olarak adaylığımı koymamı çok arzu ettiler. Ben de
yeni gelen öğrencilere faydalı olurum düşüncesiyle kabul ettim. Dernek Genel Kurulunda
başka aday çıkmadı ve ben seçildim. “Bir Öğrenci Derneği Başkanı olarak neler yapabilirim?”
diye düşünmeye başladım. Yabancı Öğrenci Dairesi Başkanlığının bulunduğu dört katlı bir
binanın zemin katında bir salon vardı. Üniversite, o salonu yabancı öğrencilerin faaliyetleri
için tahsis ederdi. Ben zaman zaman o salonu eğlence ve çeşitli etkinlikler için kullandım.
Davet ettiğimiz bazı arkadaşlarımız çeşitli konularda seminer verirdi. Salonun anahtarının
20 x 25 cm ebadında bir tahta parçasına bağlı olmasını hiç unutamıyorum. Herhalde yabancı
öğrenciler, çok sık anahtar kaybettikleri için böyle bir yola başvurmuşlardı. Yeni gelen öğrencilerle ilgilenir, onları yönlendirirdik. Üniversitenin bir kapalı spor salonu vardı. Yetkililerle
konuşup, salonun her hafta üç saat yalnız Türk öğrenciler tarafından kullanılması için izin
alırdık. Bugün olsa böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmezler. İlk haftalarda öğrenciler bu tür
faaliyetlere ilgi gösterdiler. Toplu spor yaptık, basketbol, futbol vs. oynadık. Evinde banyosu
olmayanlar gelir burada yıkanırdı. Belli bir zaman sonra artık birkaç kişi gelmeye başlayınca
rezervasyonu iptal ettirmek zorunda kaldım.
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Aradan bir iki yıl geçmişti, Dernek üyeleri yıllık olağan toplantıyı yapmak üzere bize
tahsis edilen salonda toplanmışlardı. Dernek yasalarına uygun olarak önce bir Divan Heyeti
seçmek zorundaydık. Divan Heyeti seçiminde hiç tahmin etmediğimiz tipler o gün divana seçilmek için oy kullandılar. Oylama öncesi çok sert tartışmalar yaşandı. Ben seçildiğimden beri
ilk kez böyle bir toplantıya şahit oluyordum. Dernek başkanı olarak çok iyi niyetli hareket
ediyordum. Bütün amacım Köln Üniversitesinde okuyan öğrencilere yakın olmak ve onların
problemlerini çözmek veya çözüm yolları bulmaktı. Başka hiçbir art niyetim yoktu. Divan
heyetine, çok sert tartışmalardan sonra bizim arkadaşlar seçildi. Toplantı başladıktan iki saat
sonra yarım saat ara verdik. Ara esnasında şiddetli homurdanmalar vs. olmaya başladı. Bir
iki arkadaş bana gelip “Metin, bu adamlar sopalarla gelmişler ve hatta birinde tabanca var.”
dedi. Olanlar büyük bir kavganın çıkacağını gösteriyordu. İtiş kakış başlayınca ben bir ara
kendimi dışarı attım ve hemen polisi çağırdım. Polis çok kısa bir sürede geldi. Ancak karşı
taraf benim polise haber verdiğimi öğrendiği için hepsi tabancayı orada bırakarak hızlıca
uzaklaştı. Polis hemen geldi, inceleme yaptı. Bizlerin ifadesini aldı. Biz gergin bir ortamda
toplantıyı bitirdikten sonra dağıldık.
Köln Üniversitesinin çok mütevazı bir yemekhanesi vardı. Yemekhaneye gidenlerin oturdukları yerler belliydi. Türk öğrencilerin de sürekli oturdukları bir yer vardı. Toplantıdan
birkaç hafta geçmişti. Yine bir öğlen vakti, bazı Türk öğrenciler yemekhanede yemek yiyip
sohbet ediyorlardı. Ben yemeğimi bitirdim ve laboratuvara gittim. Aradan on dakika geçmeden yemekhanenin çeşitli yerlerine dağılmış, bizlerin hiç tanımadığı çevre illerden gelmiş,
eli sopalı büyük bir çoğunluğu işçi olan kişiler (Türkler) birden Türk öğrencilere sopalarla
saldırmaya başlamışlar. Yemekhanede kıyamet kopmuş. Almanlar hayret etmiş ve herkes dışarı kaçmaya çalışmış. İki Türk öğrenci feci şekilde dövülmüştü. Bunlardan biri kardeşim
Emin, diğeri ise işletme okuyan Cihangir’in kardeşi Fatih’ti. Ambulanslar gelmiş, yaralıları
hastanelere götürmüştü. Ben olayı çok geç duymuştum. Asıl dayak atılacak kişi aslında benmişim. Kardeşimin hangi hastaneye kaldırıldığını bilmiyordum. Hiçbir yerden de haber alamıyordum. Hemen çevre hastaneleri aradık, birkaç hastane dolaştıktan sonra oldukça geç bir
vakitte nihayet kardeşimi bir hastanede bulabildim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Burnuna
ciddi bir darbe yemişti. Büyük bir tamponla kanı durdurmaya çalışmışlardı. Yüzü acayip
şişmişti. O an gözüm döndü, bunu yapanlara her şeyi yapabilirdim.
Bütün sıkıntıları; bizim yapmış olduğumuz toplantıda polise haber vermiş olmammış.
Hedeflerindeki asıl kişi benmişim. Ben orayı 10 dakika önce terkettiğim için bana bir şey olmamıştı. Olaylar orada kalmadı. Polis müdahale etti, dava açtı ve beni birkaç kez ifade için
çağırdılar. Diğer arkadaşların de ifadeleri alındı. O grup içerisinde tanıdığımız iki kişi vardı.
Onların ikisi de Studienkolleg’de benim öğrencimdi. Bunların çoğu Güneydoğuluydu. Sonra
polis üniversiteye girdi ve bütün Türk öğrencilerin fotoğraflarını incelediler. Kayıt yaptırıp
hiç okula devam etmeyenler de vardı. Kavgaya karışanların kim olduklarını belirlemek için
polis, kayıtlı öğrencilerin fotoğraflarını o gün yemekhanede olan Türk öğrencilere tek tek
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gösterdi. Ben tehdit almaya başladım. Davadan vazgeçmem için baskı yapmaya başladılar.
Hâlbuki davayı açan ben değildim. Bu bir amme davasıydı. Durumu polise bildirdim. Onlar
bana her an arayabileceğim telefon numaraları verdiler. Fakat bu benim için yeterli değildi.
Günlerce bazı Türk öğrencilerin koruması ile dışarıda dolaştım. Sonra Üniversite Rektörü’nden randevu alarak Rektör Bey’e gittim. İlk kez rektörün adını duydum ve kendisini gördüm.
Bizde rektörler ne kadar önemli değil mi? Onlar hergün sahnedeler. Rektör Bey’den Türk
öğrencilerin can güvenliğinin sağlanmasını talep ettim. Kendisi konunun üzerine hassasiyetle
gideceğini ve takipçisi olacağını söyledi.
Çok iyi niyetle üstlenmiş olduğum dernek başkanlığını hemen bırakmak istedim. Çünkü
muhatap olduğum kişiler karanlık kişilerdi. Bunların hedefleri okumak vs. değil, tamamen
belli ideolojileri veya hedefleri peşinden gitmekti. Biz bir toplantı yaptık ve aldığımız karar
doğrultusunda derneği kapadık. Derneğin benim üzerimde bir miktar parası vardı. O parayı
da kısa süre önce gerçekleşen Varto Depremi mağdurları için Türkiye’ye gönderdik. Derneği
kapattığımızı da Rektörlüğe bildirdik.
Aradan aylar geçtikten sonra polisin sıkı takibiyle Frankfurt’ta bazı öğrencilerin ve işçilerin evlerine baskın yapılmış. Yemekhanede kavgaya müdahil olan iki öğrencinin (Studienkolleg’de ders verdiğim) evlerinde bir sürü sahte kimlik ve silah vs. bulunmuş. Bundan sonra
olayların nasıl cereyan ettiği hakkında bir bilgimiz olmadı. O yıllarda Türkiye karışıktı ve
yurt dışında yaşayan öğrencilerin durumu da yurt içindekilerden çok farklı değildi.

Akademik Kariyerim Tahta Silmekle Başladı
Diploma çalışmasını yaparken bölümde bana yarım asistan kadrosu verilmişti. Şu an çok
net hatırlamıyorum ama yaklaşık olarak aylık 1000.00 DM civarında bir para alıyordum. Doktoraya başlayınca bu ödeme kesilmedi ve devam etti. Aldığım bu para karşılığında bölümdeki
diğer doktora öğrencileri gibi benim de bir şey yapmam gerekiyordu.
Tıp Fakültesi öğrencileri Kimya Bölümünden laboratuvar dersi alıyorlardı. Yaklaşık olarak iki yüz tıp öğrencisi yirmişer kişilik gruplara bölünüyor ve her gruba da bir asistan veriliyordu. O asistan hem öğrencilerin laboratuvar çalışmalarından sorumluydu hem de onlara
haftada üç-beş saat ders veriyordu. Her grup bu dersi ayrı ayrı alıyordu. Bana da ilk önce bir
grup verdiler. İki hafta kadar bu grupla ilgilendim. Laboratuvarlarına giriyordum ve ayrıca
ders veriyordum. O sıralarda Alman doktora öğrencisi bir kıza da bir görev vermeleri gerekiyordu. On kişilik grup asistanlarından birinin değiştirilmesini istiyorlardı. Tek yabancı
ben olduğum için hemen beni görevimden aldılar ve görevimi o kıza verdiler. Bu benim çok
ağrıma gitmişti. Çünkü ben o öğrencilerle derse başlamıştım. Almanlardan birini almak yerine benim alınmam düpedüz bir ayrımcılıktı. Baştan o görev bana verilmemiş olsaydı, beni
rahatsız etmezdi. Ben bu görevden alınınca aldığım para karşılığı bana başka bir görev vermeleri gerekiyordu.
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Daha öncede bahsettiğim gibi Vogel’un grubu ortalama kırk-elli kişi arasında değişiyordu. Grupta yalnız beş-altı kişinin tam asistan kadrosu vardı. Bunlar da doktorayı bitirmek
üzere olanlar veya çok farklı görev verilenlerdi. Bu görevlerden biri, benimle aynı zamanda
doktoraya başlamış olan ve benim çok yakın arkadaşım Wolfgang Wagemann’a verildi. Wolfgang haftada dört saat tıp öğrencilerine kimya dersi veriyordu.
Alman sisteminde fizik, kimya biyoloji gibi derslerin adı “deneysel kimya, deneysel fizik, deneysel biyoloji” olarak geçiyordu. Çünkü bu dersler verildiği zaman aynı zamanda
ilgili deneyler yapılırdı. Öğrenciler de deneyleri izlerdi. Bu deneyler önce asistanlar tarafından hazırlanır ve hoca dersi anlattığında iki veya üç asistan önceden hazırlanmış deneyleri
ders esnasında tekrar ederlerdi. Aslında bu sistem çok güzeldi. Aynı anda deneyleri görmek
öğrencinin daha çok ilgisini çekiyordu. Bu dersler büyük amfide yapılırdı. Yazı tahtaları üç
adetti. Tahtalar hareketliydi, aşağı indirme ve yukarı çıkarma mekanizmaları vardı. Bir araştırma görevlisi de tahtayı silmek ve temizlemek zorundaydı. Almanlar tahta temizlerken ıslak
sünger kullanırlardı. Sonra da camsil ile temizlenince, tahta pırıl pırıl olurdu.
Beni tıp öğrencilerinden aldılar ve bana tahta silme görevini verdiler. Baştan bana bu görevi vermiş olsalardı ne yadırgardım ne de o kadar çok ağrıma giderdi. Ama bu görevi o
Alman kıza vermeyip beni buraya kaydırmaları beni rahatsız etmişti. Ben tabii bu işi sineye çektim ve bir dönem boyunca bu görevi yürüttüm. Türkiye’de bazen verilen görevlerden
mutlu olmayan öğrencilerime bu hikâyeyi anlatır ve benim de kariyerimin tahta silme ile başladığını vurgulardım. Aradan bir dönem geçti, beni bu kez tekrar tıp öğrencilerine verdiler.
Tek umudum benzer bir olayın yaşanmamasıydı.
Öğrencilerin laboratuvarlarına giriyor, onlara ders veriyordum ve öğrencilerle birebir
ilgileniyordum. Biz 10 asistandık, hepimiz farklı zamanlarda ders yapıyorduk. Gerçi bazı
grupların ders saatleri çakışıyordu. İlk dönem sonuna doğru dersime gelenlerin sayısı artmaya başladı. Başka gruplardan da öğrenciler benim dersime gelmeye başladılar. O dönem
bu şekilde sona erdi. Sonraki dönemlerde bana aynı görev verildi. Yine benzer şekilde gerekli olan işleri yapıyorum. Fakat daha ilk derste benim 20 kişilik grubum 35-40 kişiye çıkıyordu. Dönem sonuna doğru bana gelen öğrenci sayısı 60-70’e çıktı. Öğrenciler artık sınıfa
sığmıyor, yerlere oturuyorlardı. Bu durum, diğer Alman asistanları da rahatsız etmiyor
değildi.
O dönemle ilgili bir anımı burada anlatmak istiyorum. Tıp öğrencileri arasında iki Türk
öğrenci vardı. Onları Studienkolleg’de kimya dersi verdiğim zaman tanımıştım. Bir gün organik kimyada elektrofilik aromatik sübstitüsyon anlatıyorum. Kitaplarda şöyle bir Almanca
“KKK-Kuralı” (Kern-Kälte-Katalysator-Reaktion; Çekirdek-Soğuk-Katalizör) vardır. “Katalizör eşliğinde soğukta sübstitüsyon yapılınca atak çekirdeğe olur.” diye. KKK’nın tam açılımını anlatırken önlerde yerde oturan öğrencilerden birinden “Kara Kuvvetleri Komutanlığı”
diye bir ses duyuldu. Herkes o kişiye bakmaya başladı. O kişi Fikret Mani’ydi. Fikret, İstanbul Tophaneliydi. Böyle bir davranış ondan beklenirdi. Müthiş biriydi. Kendisi sonra doktor
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oldu. Uzun yıllardan beri Almanya’da mesleğini sürdürüyor. 2013 yılında yaptığım Almanya
seyahatimde kendisini evinde ziyaret etmiştim.
Sonraki dönemde bana tekrar tıp öğrencilerinden bir grup verdiler. Fakat bu kez ders
için daha büyük bir sınıfa geçtim. Çünkü bana yine çok fazla öğrenci gelecekti. İlk dersimde
sınıfın 70-80 kişi olduğunu görünce hayret ettim. Dönem sonuna doğru bana gelen öğrenci
sayısı yaklaşık 150’ye ulaşmıştı. Geriye kalan 50 öğrenci de beni dinlemeye gelirdi, fakat onların laboratuvarları benim dersle çakıştığı için gelemiyorlardı. Doğrusu bütün tıp öğrencileri
benim dersimi dinlemek istiyorlardı.
O dönem başka gruplardan bana on civarında tıp öğrencisi geldi ve benden ücret karşılığı özel ders almak istediler. Ben de kendilerine “Ben size özel ders veririm, size yardımcı olurum, fakat ücret almam.” dedim. Çünkü bu çocuklar gerçekten çok iyiydiler ve onlar
verilenden daha fazlasını almak istiyorlardı. Ben o çocuklara hayrandım. Dönem boyunca
akşam saatlerinde onlara özel ders verdim. Dönem bitmişti. Bir Cumartesi evdeydim, saat
10.00 sularındaydı. Kapı çalındı ve karşımda ders verdiğim öğrenciler vardı. Çok şaşırmıştım.
Tek odalı bir evde kalıyordum. İçeri girdiler, bana iki katlı bir sepette, altı ve üstü viskiden
tekilaya kadar çeşitli içkilerle dolu bir hediye sepeti getirmişlerdi. İçinde belki 15 şişe vardı.
Sohbet ettik. Çok mutlu olduklarını ve benden getirdikleri o içki sepetini kabul etmemi istediler. Ben de teşekkür ederek kabul ettim. Bu olay beni çok duygulandırmıştı. Çocuklar verilen
bir hizmetin karşılığını bir şekilde ödemek istemişlerdi.
Yeni dönem tekrar başlamak üzereyken hocamın grubunun tüm bürokratik işlemlerini
yapan akademik danışman Dr. Waltz beni bir gün odasına çağırdı. Dr. Waltz ve başkalarının
benim dersime olan ilgiden haberleri vardı. Dr. Waltz bana: “Sayın Balcı, Profesör Vogel ile
görüştük, bu dönem kimya öğrencilerine verilen temel derslerden Organik Kimya Reaksiyon
Mekanizması dersini Profesör Vogel kendi adına senin vermeni istiyor.” dedi. Ben önce inanamadım. Çünkü o bölümde kaldığım dokuz yıl gibi bir süreçte kimyanın hiçbir temel dersini
veren bir araştırma görevlisine rastlamamıştım. Böyle bir şey yoktu. Arkadaşım Wolfgang’a
verildiği gibi servis dersleri bazen veriliyordu. Ama kimyanın temel dersleri asla verilmezdi.
Ben doktoramı bitirinceye kadar iki yıl boyunca Vogel’un dersini yürüttüm. Ders verdiğim öğrenci sayıs 40-50 civarındaydı. Bunlar arasında bu dersi benden alan Türk öğrenciler
de vardı. Bir Türk öğrenci üç dönem bu dersten kaldı, geçemedi. Bu görev bana verildikten
sonra üzerime büyük bir sorumluluk da yüklenmiş oldu. Bölüm benim kadromu hemen tam
kadroya çevirdi. Bu durum Almanları rahatsız etmiyor değildi. Fakat kimsenin söylecek bir
lafı da yoktu. Aylık maaşım 2000.00 DM oldu. O yıllarda kendime sıfır kilometre bir Mini
Cooper araba satın aldım. Arabanın fiyatı 5.000.00 DM idi. İki buçuk aylık kazancımla sıfır
araba alabiliyordum. Bugün Almanya’da kesinlikle bu alım gücü yok. Geriye dönüp baktığım
zaman tıp öğrencilerinden tahta silmeye, sonra da ana derslerden birini vermeye geçiş, benim
kariyerimde çok önemli bir değişim ve gelişmeydi.
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Doktora çalışmalarım iyi gidiyordu. İstediğim hedef molekülü sentezlemeye çok
yakındım. Başka önemli bileşiklerin sentezini de gerçekleştirdim. 1976 yılının Temmuz ayında kısa dönem askerlik hizmetimi
yapmak üzere Türkiye’ye gidecektim. Her
yaz tatili ben Türkiye’ye gidince hocam “bir
sorun olur, dönemeyebilirim” diye endişelenirdi. Tatile gitmeden önce benim bütün
spektrumları isterdi. Türkiye hakkında ne
düşündüğünü bilemezdim. Bu tutum aslında beni rahatsız da ediyordu.
Hocam, askerlik öncesi benim doktora
tezimi yazmamı ve savunmaya girmemi
istiyordu. İşin içinde askerlik olunca Türkiye’ye gitmeden doktoranın bitmesini ben
de çok arzu ediyordum. Doktora tezimi
yazdım, sınavlara hazırlandım ve 6/7 Şubat
Profesör Vogel’un Evinin Bahçesinde

1976 tarihlerinde organik kimya, inorganik
kimya ve deneysel fizik (atom fiziğini seçmiştim) olmak üzere üç dersten sınava gir-

dim. Bu sınavlarda kimya eğitimi boyunca görmüş olduğumuz her şeyden sorumluyduk.
Sözlü sınavdan ve tezden her ikisinden de “pekiyi” alarak mezun oldum. Doktoramı verir
vermez laboratuvarda çalışmalarıma bir süre daha devam ettim. Doktora esnasında hedeflediğim ve son kademeye getirdiğim molekülü maalesef doktoradan iki ay sonra sentezlemeyi
başardım. Gerçi bu yapıya yakın başka moleküller sentezlemiştim. Neden “maalesef” kelimesini kullandığımı açıklayayım. Almanya’da pek ender verilen ve “pekiyi”den daha iyi bir
not olan summa cum laude derecesi vardır. Hocam bana “Bu son sentezlediğin bileşik tezde
olsaydı, sana hiç tereddütsüz summa cum laude derecesini verecektim.” demişti. Diğer taraftan
doktora tezimi bir an önce yazmamı da kendi istemişti.

Türkiye’ye Dönüşüm
Köln Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrom vardı. Üniversite ile bağlantımı kestim.
Haziran 1976’da Türkiye’ye dönmeye karar verdim. Dönüşümün asıl nedeni askerlik hizmetimi yapmaktı. Fakat bu dönüşün kesin bir dönüş olup olmadığı o zaman çok belli değildi.
Niyetim birkaç üniversiteye müracaat etmekti. Yurt dışında belli bir süre çalışanlara devlet
yurt dışından bazı mallar getirebilmek için yetki belgesi veriyordu. Bu belgeye permi deniyor-
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du. Ben de her ihtimale karşın permi hakkımı kullanarak bir araba; Ford Escort satın aldım ve
o araba ile Türkiye’ye geldim. Erzurum’a geçmeden İstanbul Üniversitesine uğradım. Girişte
bir yetkiliye organik kimya profesörlerinden biri ile görüşmek istediğimi söyledim. Hiçbir
hocayı tanımıyordum. Onlar bana bir laboratuvar göstererek “Orada bir hoca var, onunla
görüşün.” dediler. Laboratuvara girdim, çeker ocağın önünde yaşlı diyeceğim biri herhalde
deney yapıyordu. Üzerinde önlük vardı. Fakat kıyafetinden hoca mı değil mi tam anlayamadım. “Bir hoca ile görüşmek istiyorum.” deyince “Bana söyle.” dedi. Sonra konuştuğum
hocanın Prof. Dr. Reşat Ün olduğunu anladım. Lakabı da Deli Reşat’mış. Kendisine “Hocam,
ben Almanya’dan geliyorum, eğitimimi orada yaptım, doktoramı da orada aldım. Türkiye’de
bir üniversiteye girmek istiyorum. Bu konuda bilgi almak için geldim.” dedim. O gün de hava
anormal sıcaktı. Hoca bana dönerek “Bana bak, delikanlı, senin nerede ne yaptığın ne okuduğun bizi ilgilendirmez. Sen evine gidersin, oturur gazete ilanlarını takip edersin, bu bölümün
bir ilanı olursa gelir müracaatını yaparsın.” diye cevap verdi. Resmen oradan kovuldum. O
an vücudumdan buz gibi bir terin aktığını hissettim. Kolay değildi. Yıllarca dışarıda emek
vererek okuyup ülkene döneceksin ve en köklü üniversitenin hocasından bu muameleyi göreceksin. Akıl alır bir şey değildi. Büyük bir umutsuzlukla oradan ayrıldım.
İngilizcem yeterli olmadığı için İngilizce eğitim yapan üniversitelere müracaatım söz konusu olamazdı. Hacettepe Üniversitesine müracaat etmek üzere Ankara’ya gittim. Hacettepe
Üniversitesinde bir kadronun olup olmadığını araştırmak istedim. Orada ilk kez Prof. Dr.
Nurettin Balcıoğlu ile tanıştım. Nurettin Bey de Alman ekolündeydi. Beni Bölüm Başkanı
Prof. Cemil Şenvar ile tanıştırdılar. Bölümün de hocaya ihtiyacı vardı. Benim Hacettepe Kimya Bölümünde başlamama sıcak bakıldı. Bir iki-gün sonra tekrar bölüme, detayları konuşmak
üzere gittim. Cemil Hoca bana on saatlik ders vereceklerini söyledi. Bunlar bölüm dışındaki
servis dersleri olacaktı. Ayrıca 8-10 saatlik laboratuvar verilecekti. Cemil Hoca beni ikna etmek için şunu söyledi: “Laboratuvarı gözünde büyütme, sen arasıra laboratuvara girersin,
şöyle elini önlüğünün yakasına atar, etrafı dolanır, havanı atar çıkarsın. Bu işlerin haricinde sen bölümde araştırmalarını sürdürürsün. Buna biz karışmayız, sen istediğini yaparsın.”
Düşünmeye başladım. “Bu Hoca karşısında bir ilkokul çocuğuyla mı konuşuyor? Ben doktoralı bir elemanım. Bana alanımla ilgili hiçbir ders vermek istemiyorlar, bir de laboratuvar
yüklüyorlar.” Sanki hoca beni bir şekilde kandırmaya çalışıyordu. Sonra oradan ayrıldım ve
kararımı olumsuz yönde verdim.
Bu yaşadığım iki olumsuz olaydan sonra yavaş yavaş kafamda askerlik sonrası kesin
olarak Türkiye’den ayrılma kararı oluşmaya başladı. Doçent olabilmem için en az dört yıla
daha ihitiyacım vardı. Ben bu süreyi Türkiye’de geçireceğime yurt dışında geçirsem kendimi
daha da geliştirebilirdim. O zamanlar herhangi bir yerde başlamış olsam post-doc tecrübem
olmayacaktı. Geriye dönüp baktığım zaman benim olumsuz karar vermeme neden olan bu
iki hocaya da teşekkür ederim. Türkiye’ye döndükten sonra Reşat Hoca’yı birkaç kez ziyaret
ettim. Kendisiyle en son 1993 yılında Trabzon’da karşılaştığımızda kendisine beni nasıl kov-
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duğunu anlattığımda bana “İyi yapmışım, seni alsaydık, sen de bize uyacaktın, şimdi daha iyi
konumdasın.” cevabını vermişti.
Sonra Erzurum’a gittim. Kimya Bölümüne uğradım. Kimya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Orhan Yavuz’du. Kendisiyle ilk kez karşılaşmıştım. Durumumu anlattım. Çok değerli bir insandı. Beni bölüme almak için hemen harekete geçti. Haziran sonuydu, öğretim üyelerinin
önemli bir kısmı tatile gitmişti. Orhan Bey, askere gitmeden benim atamamın yapılması için
teşebbüste bulundu. O zaman hatırlayamadığım bazı nedenlerden dolayı Orhan Bey bana bu
işin yetişmeyeceğini ve askerlik dönüşü halledebileceklerini söyledi. Bütün bu yaşadıklarımdan sonra kararımı vermiştim: “Askerlik sonrası yurt dışına gidecektim.”

Askerliğim
1970’li yıllarda askerlikte sıra bekleyen yedek subay adayları için bir formül bulundu ve
Türkiye’de ilk kez kısa devre askerlik yasası çıkarıldı. Bu yasa 1975 ve 1976 yılında uygulanmaya başlandı. Yıllarca yurt dışında ikamet edip de askerlikten dolayı yurda gelemeyenler
için önemli bir adım atılmış oldu. 1975 dönemi benim için erkendi. Doktora bittikten sonra askerliğimi yapma kararı almıştım. Askerlik için karar alınması gerekiyordu. Köln Türk Konsolosluğu’na daha önce gerekli evraklarla müracaatımı yapmıştım. Onlar da bana işlemlerimin
yapılacağını ve gerekli evrakların bağlı olduğum askerlik şubesine gönderileceğini söylediler.
Evraklarımı almak üzere Erzurum Askerlik Dairesine gittiğimde bana ait hiçbir evrağın olmadığını tespit ettiler. Durumumun ne olacağını sorduğumda kısa devre askerlikten yararlanamayacağımı, uzun devre yedek subay olarak ancak askere gidebileceğimi, onun da ancak
1977 yılında mümkün olabileceğini söylediler. Benim o an dünyam yıkıldı. Bütün itirazlarım
vs. tartışmamız hiçbir sonuç vermedi. Bu bilgileri veren kişi bir yarbaydı. Bütün planlarım
altüst olmuştu. O an ne yapacağımı bilemiyordum. Büyük bir endişe ve umutsuzluk içinde
Askerlik Dairesinin uzun koridorundan yavaş yavaş dış kapıya doğru yürürken arkamdam
birisi “Hemşerim, hemşerim!” diye seslendi. Başımı çevirdiğimde bana doğru yaklaşan rütbesiz bir askerin geldiğini gördüm. Kendisine “Ne var?” diye sorunca “Dışarı çıkalım.” dedi. Bir
er bana ne diyebilirdi? Dışarı çıktık, asker bana “Hemşerim, ben seninle yarbay arasında olan
konuşmaları duydum. Bunlar bir şey bilmiyor. Burada bir yüzbaşı var, bu işleri o iyi biliyor.
Yalnız kendisi şu an izinde. Pazartesi günü gelin, o yüzbaşı ile görüşün.” diyince umutlandım. Pazartesi günü Askerlik Dairesine gittim ve o yüzbaşıyı buldum. Kendisine durumumu, özellikle konsolosluğun evrakları göndermediğini vs. anlattım. Yüzbaşı bana “Bunlar
hiç önemli değil, biz senin işlemlerini hemen yaparız, sen iki gün sonra gel, evraklarını al.
Haftaya teslim olman lazım.” dediğinde ben kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. İki gün
sonra gittim, evraklarımı aldım. Askerlik yerim Balıkesir Ordu Donatım Okulu idi. Zaten iki
alternatif vardı: Ya İzmir ya da Balıkesir. Bu sefer hayatımın akışını askerlik şubesinde arkamdan seslenen o asker değiştirmişti. Onun adresini, adını vs. almadığım için bugün o kadar
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pişmanım ki tarif edemem. Düşünüyorum,
o asker bana yardımcı olmasaydı, ben ne yapacaktım? Bir yıl askerlik için bekleyecek, on
sekiz ay askere gidecektim. Yurt dışına gidebilecek miydim bilemiyorum. Hayatımın akışı tamamen değişecekti. Teşekkürler o kahraman askere, o yüzbaşıya... Yazıklar olsun iş
bilmeyen o yarbaya…
Bana, Erzurum’dan gideceğim için, üçdört gün yol izni verdiler. Pazartesi askerlik
başlıyordu ama Perşembe günü de teslim
olabilirdim. Erzurum’dan ayrıldım. Bursa’da
çok yakın bir akrabam, liseyi beraber okuduğum Şadi Damlarkaya ile bir iki gün beraber
olur, sonra da Balıkesir’e gider teslim olurum
düşüncesiyle Pazartesi günü Bursa’ya gittim.
Radyo ve basın kısa devre asker adaylarının
Pazartesi günü teslim olmaları gerektiğini,
Askerlik, Temmuz-Ekim 1976

aksi halde askerliklerinin yanacağını duyu-

ruyordu. Tedirgin olmaya başladım. Hâlbuki bana yol izni verilmişti. Hem tedirgindim
hem de gidip teslim olmuyordum. Ertesi gün
emin olmak için bana kapalı olarak verilen
zarfı açtım ve orada bana dört gün yol izni
verildiğini okuyunca iyice rahatladım. Yalnız
evrakları inceleyince bir nokta dikkatimi çekmişti. “Sabıkası var mı?” ibaresinin karşısında “var” kelimesini görünce hayretler içinde
kaldım. Hemen altında şu yazıyordu: 1966
Mayıs ayında Almanya’da ehliyetsiz araba kullanmak. Almanya’da ehliyetimi almak üzereyken
babamın arabasını kullanırken polis yakalamıştı. Bana ceza yazmışlardı. Bu konuya daha
sonra tekrar değineceğim. O yıllarda internet
vs. yoktu. Fakat bu bilginin Türkiye’ye iletilmiş olması beni gerçekten çok şaşırtmıştı.
Kışla girişindeki Ford-Eskort arabam ile

41

Prof. Dr. Metin BALCI

Perşembe günü 900 kişinin askere alındığı Balıkesir’de ben 896’ncı asker olarak teslim
oldum. 42/44 beden elbise giyen birisi olmama rağmen bana, kalan elbiselerden 54 beden üniforma verdiler. Tam bir palyaço görünümündeydim. Terzi bile istediğim değişikliği yapamadı. Kısa devre askerlik yapanlar arasında yurt dışından gelenler çok fazlaydı. Çoğu kişi birbirini tanıyordu. Benim maalesef tanıdığım hiç kimse yoktu. Sonra Atatürk Üniversitesinden
gelen bir iki kişiyle tanıştım. Hafta sonları, Cuma akşamından Pazar akşamına kadar hafta
sonu izni veriyorlardı. Benim arabam kışlanın girişindeydi. Hafta sonları çevre kazalara; Bandırma, Ayvalık, Gönen vs. gibi yerlere gidiyorduk. Askerliği çok ciddiye alıp çok sıkılanlar
olsa da ben askerlikten zevk alıyordum. Derslerimiz vardı, araziye çıkıyorduk. Kapasitesi 150
olan bir okulda 900 kişi askerlik yapıyordu. İmkânlar çok sınırlıydı. Bir kez olsun orada banyo yapamadım. Hafta sonları dışarıda otellerde yıkanabiliyorduk. Dört ay geçti ve asteğmen
olarak terhis olduk.
Askerlik sonrası yurt dışına gitme kararımı verdiğim için askerlik esnasında sürekli İngilizce çalışıyordum. Hatta yürüyüş esnasında dahi kitap elimden düşmüyordu. Bir gün
komutanın biri farketti. “O elindeki nedir?” diye sorunca, ben de “Komutanım, Amerika’ya
gideceğim, İngilizce çalışıyorum.” diyince bana çok kızamadı.
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3. BÖLÜM
DOKTORA SONRASI ÇALIŞMALARIM
Almanya’ya Geri Dönüşüm
Yurt dışına gitme kararım kesinleşmişti. Askerlik dönüşü Erzurum’a gittim ve ilk önce
getirmiş olduğum arabayı satmam gerekiyorudu. Kimya Bölümünden rahmetli Yaşar Sütbeyaz arabaya talip oldu. Böylece arabanın satış işlemlerini bitirdikten sonra Kasım ayı sonuna
doğru Almanya’ya gittim. Almanya’ya gitmeden önce Hocam Vogel ile yazışıyordum. O da
benim kendi grubunda bir süre daha çalışmamı istiyordu. Ben de “Hem zamanı değerlendirmiş olurum hem de o zaman içerisinde Amerika’da bir yer bulurum.” düşüncesiyle kabul etmiştim. Vogel’a geldiğimi bildirdim. O da bana yakın bir zamanda kadro bulacağını söyledi,
beklemeye başladım. Bu süreç içerisinde Köln’de kimya okuyan arkadaşların oturduğu bir
eve, meşhur Otto Fischer Str. 13, yerleştim. Bu ev, birçok kişinin uğrak yeriydi ve aramızda
rüzgârlı olarak geçerdi. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değildi. Tam on üç kişide evin anahtarı vardı. Ben o evi Yusuf Aktalay ve kardeşi Korhan Aktalay ile paylaşıyordum. Korhan çok
titiz derli toplu, Yusuf ise dağınık birisiydi. Ben daha çok Korhan’a yakındım. Eve biraz çeki
düzen vermeye çalıştık. Bir üst katta Üstad Mehmet Niyazi Özdemir oturuyordu. Bir gece
geldiğimde yatağımda tanımadığım birisinin benim pijamalarımı giyip yattığını dahi gördüm. O evde çok hatıralarımız oldu. Her gittiğimde o bölgeyi ziyaret ederim.
Aradan bir süre geçtikten sonra laboratuvarda kısmen de olsa çalışmaya başlamıştım. Fakat Vogel’dan henüz ses çıkmamıştı. Aradan iki ay geçmişti. Kendisine tekrar uğradım. Yine
bana kadro arayışı içinde olduğunu söyledi. Biraz daha bekledim. Şubat başıydı, kararımı
değiştirdim. Aynı bölümde kendisinden ders aldığım NMR (Nükleer Manyetik Rezonans)
hocası Harald Günther ile konuşmaya karar verdim. Türk öğrencilerinden Rafet Aydın ile
Ali Cansız, Günther’de doktora yapıyorlardı. Günther’e gittim ve bir kadro aradığımı söyledim. Günther beni çok yakından tanıyordu. Ondan NMR dersini aldığım dönemde sınıfta bir
ben 100 alırdım. Benden sonra gelenlerin notu 85’in altındaydı. Hatta Günther derslerde benim sorulara cevap vermemi bile engellerdi ve bana derdi ki “Balcı, sen dur, başkaları cevap
versin.” Günther’e durumu açınca Günther iki eliyle başını tutarak “Aman Allahım, aylardır
grubuma bir sentetikçi arıyordum ve o kadroyu dün Hollandalı birine verdim.” dedi. Sonra
devam etti: “Balcı sen birkaç aydır buralardasın. Neden şimdiye kadar bana gelip de durumunu anlatmadın?” diye sordu. Ben de durumumu açıkladım. Sonra bana “Balcı bana iki gün
müsaade et, ben bir şeyler yapmaya çalışacağım.” dedi. İki gün sonra Günther beni çağırdı
ve bir kadro bulduğunu, yalnız Vogel ile arasında bir polemik çıkmaması açısından önce
Vogel ile görüşeceğini ve daha sonra bana tekrar döneceğini ifade etti. Bu arada Günther,
Vogel ile görüşmüş ve onun da rızasını almıştı. Yalnız bu durumdan Vogel’un çok memnun
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olmadığını daha sonraları öğrendim. Onun
beklentisi kendisiyle görüştükten sonra Günther ile görüşmem gerektiği şeklindeymiş. Ben
Günther’le anlaştım ve 15 Şubat 1977 tarihinde Günther’le çalışmaya başladım.
O zaman Günther Siegen Üniversitesinden bir kürsü teklifi almıştı. Kendisinin de
yakın bir zamanda Siegen’e geçeceğini benim
de oraya gitmem gerektiğini söylemişti. Ben
de bunu kabul etmiştim. Almanya’da gelenek
böyledir. Bir hoca bir üniversiteden çağrı aldı-

Prof. Dr. Harald Günther

ğında bütün grup elemanlarıyla oraya gider.
Böyle bir şeyi Türkiye’de düşünmek ne kadar mümkündür?
Çok kısa bir zaman sonra Günther beni çağırdı ve şöyle bir teklifte bulundu: “Balcı, sen
tecrübeli bir elemansın. Seni ve beraberinde Rafet’i Siegen’e göndersem, siz orada laboratuvarları kursanız, ben de diğer elemanlarla sonra gelsem, ne dersin?” Ben bu teklifi kabul ettim. Rafet ile Siegen’e gitmeye karar verdik. Önce Siegen gazetelerinde ev aradığıma dair ilan
verdim. İlanımda “Dr. Balcı” adı geçiyordu. Almanya’da doktoralı eleman sayısı çok fazla
olmasına rağmen, toplumun doktoralı elemanlara karşı aşırı bir saygısı vardır. Gelen teklifleri
inceledik ve onlardan birine karar verdik. Ev sahibimiz yaşlı bir kadındı. Evin çatı katını kiraladık ve ev sahibi bizim katın altında oturuyordu. Bu şekilde Siegen’e taşındık.
Ev sahibimizle ilgili bir anımı burada dile getirmek istiyorum. Kendisi bize karşı çok kibar, çok saygılı davranıyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ev sahibimiz bizi bir akşam yemeğine davet etti. Yemek esnasında sürekli olarak Çekoslavakya’dan bahsediyordu.
Bu bizim dikkatimizi çekti. Ben bir ara Rafet’e “Rafet, bu kadın yoksa bizi Çek mi sanıyor?”
diye sorunca o da “Olabilir.” cevabını verdi. Kendisine sorunca bize “Evet, siz Çekoslavakyalı
değil misiniz?” cevabını verdi. “Hayır, biz Türk’üz” dediğimizde kadın şaşırmış gibi görünüyordu. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Bu olaydan, kendisinin Türklere karşı bir önyargısının
olduğunu ve bunu bilmiş olsaydı evini bize kesinlikle kiralamayacağını anladık. Fakat kadının asıl şaşkınlığı, ona nazik ve kibar davranan insanların Türk olmasıydı. Duygularını bize
açıklamadı. Biz bunu anladık. Sonraları bu kadın bize daha da sıcak davranmaya başladı. 15
ay geçtikten sonra bizim ayrılacağımızı duyduğunda gözlerinden yaşlar boşaldı ve kendisine
sarılarak vedalaştık. Benim kendisini daha sonra ziyaret etme şansım olmadı. Rafet başka bir
yere taşındıktan sonra kendisini ziyaret etmiş.
Köln’de ilk ev arayışımda yaşadığım olayla bu olay arasında bir paralellik vardı. Bu durumu yaratan bizlerdik. Almanya’da yaşayan Türkler kendi örf ve adetlerini devam ettirmek konusunda ısrarlı olup kısmen de olsa topluma entegre olamadıkları için davranışları ile Alman
toplumunun sempatisini maalesef kazanamadılar. Bu da Türkler için önyargının oluşmasına
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neden oldu. Ev sahibimiz bizi tanıyınca, Türklerin düşündükleri gibi olmadığını da görmüş
oldu. Bizim en büyük dezavantajımız, genellikle toplumun en eğitimsiz kesimini Almanya’ya
işçi olarak göndermiş olmamızdı. Alman toplumunda Türk imajı, maalesef oradaki işçilerin
bıraktığı imajla oluştu.
Üniversite, bir tepenin üzerinde kurulmuştu ve muhteşem bir manzarası vardı.
Bizim gruba tahsis edilen laboratuvarlar en
üst kattaydı. En büyük laboratuvarı hemen
kendimize aldık. 15 gün gibi kısa bir sürede
laboratuvarları oluşturduk ve çalışmalara
başladık. Günther ve diğerleri altı ay sonra
Siegen’e geldiler. Bizim Siegen’de çevremiz
olmadığı için hafta sonlarını hep Köln’de geçiriyorduk.

Siegen Üniversitesi, Sağ Kanatta Kimya Bölümü

Siegen’de çok farklı alanlarda sentetik çalışıyordum. Bir NMR grubunun içinde olmam
nedeniyle de NMR bilgimi her geçen gün daha ileri seviyeye götürmeye çalışıyordum. O
zaman Siegen’de 80 MHz’lik bir NMR cihazı vardı. Günther, Siegen Üniversitesinin kürsü
teklifini kabul etmeden önce, şart olarak bir 360 MHz NMR cihazının alınmasını ileri sürmüştü. Bunun için altı ay boyunca defalarca Bakanlığa gittiğini ve cihazın onayını aldığını biliyordum. Cihaz Almanya’da üretiliyor, cihazı isteyen kişi NMR uzmanıydı. Bu koşullarda dahi
Bakanlık ciddi araştırmalar yaptıktan sonra ancak onay veriyordu. Bakanlık verdiği onayla,

Prof. Dr. Günther Grubu ile Sağda Rafet Aydın
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cihazın kullanım süresinin %40’ının başka üniversitelere ayrılacağı şartını getiriyordu. O yıllarda en güçlü NMR cihazları 360 MHz cihazlardı.
Bizde ise Kalkınma Bakanlığı, merkezi laboratuvar kurmak için bütçeye büyük paralar
koyuyor, kişiler keyfi olarak istediği cihazı alıyordu. Hiçbir kurum bunu denetlemiyordu.
Çankırı Üniversitesi Kimya Bölümünde ciddi bir araştırma grubu ve araştırma olanağı olmadığı halde bölüme 600 MHz NMR alınması böyle bir keyfiliği gösteren bir örnektir.

Ben ve Rafet Aydın Steibis Kayak Merkezi'nde, Şubat 1978

Bu sırada Günther’e 360 MHz NMR cihazının çeşitli özellikleri gösteriliyordu. Bir gün
Günther bana şunları söyledi: “Balcı, biz bu 80 MHz cihazla boşuna kürek çekiyormuşuz.
Bununla 15 günde yapamadığımızı o gelecek cihazla 15 dakikada yapabileceğiz. Bu vesile ile
bu ölçümleri artık bu cihazla yapmayalım.” Brucker firması o zaman Günther’e bir jest yaptı
ve dünyada üretilen ilk 400 MHz NMR cihazı Siegen’e kurdu. Maalesef cihazın Siegen’e kurulmasından kısa bir süre önce ben Siegen’den ayrılmıştım.
Siegen’de Günther ile keyifli bir yıl geçirdim. Grup olarak Steibis Kayak Merkezi'ne gittik.
Bir hafta boyunca çok güzel anılarımız oldu. Hem seminer hem de eğlenceyi bir hafta boyunca beraber yürüttük. Gruptan ayrılmadan önce yapmış olduğum çalışmaları (100 daktilo sayfası) ciltlenmiş bir şekilde Günther’e sunduğum zaman, Günther bana şunu söyledi. “Balcı,
yetkim olsaydı şu sunduğun raporla sana bir doktora titri daha verirdim.”
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Porto Riko Serüvenim
Prof. Dr. Harald Günther ile yaklaşık bir buçuk yıl Siegen Üniversitesinde çalıştım. Bu
arada hem İngilizcemi geliştirmek hem de farklı bir konuda çalışarak ufkumu daha da genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitme düşüncesi ağır basmaya başladı. İngilizce
benim için çok önemliydi. Ben hayatımda maalesef hiçbir İngilizce kursuna gidemedim. Aslında bu Almanca için de geçerliydi. Lise Almancası ile Almanya’da eğitimime başlamıştım.
Günther ile çalışırken Köln’de hocam ile bağlantım elbette devam ediyordu. Kendisi Amerika’ya gitmek istediğimi biliyordu.
1978 yılı başlarında, Hocam bir gün bana “Porto Riko’da
Prof. Waldemar Adam ile çalışmak ister misin?” diye sordu.
Prof. Waldemar Adam daha önce Köln’e gelmiş ve bir seminer
vermişti. Ben de düşündüm ve kendisine “Neden olmasın” cevabını verdim. Prof. Adam aslen Ukrayna kökenli bir aileden
geliyor. Ailesi çok önceleri Ukrayna’dan Almanya’ya göç eden
Adam, Almanya’da büyümüş ve 17 yaşında Amerika’ya giderek
bütün eğitimini orada tamamlamıştı. Porto Rikolu bir bayanla
evlendikten sonra Porto Riko’ya yerleşmiş, Porto Riko Üniversitesinde çalışmalarını yürütmekteydi. Adam’ın grubuna gitmeye
karar vermemdeki nedenlerden birisi de anadilinin Almanca olmasıydı. Dolayısıyla ilk başlarda sıkıntı çekmezdim. O zamanki

Prof. Dr. Waldemar Adam

İngilizcem literatür takibi için yeterliydi, fakat konuşma ve anlamada güçlük çekiyordum.
Ben Adam ile bir yazışmaya girmedim. Hocam kendisi ile yazıştı. Detayları bugün çok
iyi hatırlamıyorum. O yıllarda benim bağımsız olarak bir yere müracaat edip de bir post-doc
pozisyonu bulmam belki de çok zor olurdu. Nedenine gelince, doğal olarak müracaat edeceğim yerler benden yayın listesi isteyecekti. Benim o zaman Hocam Vogel ile yaptığım hiçbir
yayınım yoktu. Almanlar yayın konusunda çok tutucuydular. Ama bugünkü jenerasyon çok
farklı. Biz doktora yaparken yayın vs. gibi şeyleri düşünmezdik. Yalnız bize verilen konu üzerine odaklanırdık. Hocamın yanında 320 kişi doktora yapmış olmasına rağmen yayın sayısı
310’dur. Yıllarca çalışan bir öğrenci ile ortalama bir makale yayımlıyordu. Bu durum hiçbir
zaman yapılan çalışmalardan fazla sonuç çıkmadığı anlamına gelmemelidir. Hocamın yaptığı
her yayın neredeyse organik kimyada yepyeni bir konu başlığı, chapter, oluyordu. Prof. Vogel,
Amerikalılar gibi makale yayımlamış olsaydı, makale sayısı çoktan 1000’i geçerdi. Kardeşim
Emin’in Vogel ile bir makalesi var. Benim doktora çalışmam doktoradan (1976) beş yıl sonra
1981’de Angew. Chemie’de yayımlanmıştı. Günther ile yaptığım çalışmalar ise o zaman henüz
makale olarak sunulmamıştı. Bu koşullarda benim dışarıda bir yer bulmam için en önemli
referansım Hocam Vogel’di. Zaten hoca birini bir yere tavsiye ettiği zaman o işin olmaması
mümkün değildi.
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Hocamın referansının ne kadar güçlü olduğunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Prof.
Vogel’un grubunda doktora yapan öğrenciler gerçekten sentetik beceri açısından çok iyi yetişiyorlardı. Bayer Fabrikası Köln’e çok yakındı. Bir ara Vogel grubundan mezun olan 70-80
kişinin Bayer’de çalıştığını biliyordum. Bayer fabrikası hocanın öğrencilerini tereddütsüz alıyordu. Hatta Vogel, birçok öğrenci için Bayer’e şöyle bir öneri yapıyordu: “Bu elemanı alın,
maaşını sizden alsın. Ancak bir iki yıl daha benim grupta çalışsın.” Bayer bunu kabul ediyordu. Daha önce bahsettiğim pilot tesis de Bayer Fabrikası tarafından kurulmuştu.
1978 yılı Mart ayıydı. Adam’dan olumlu cevap geldi. Ben Porto Riko hazırlıklarına başladım.
Porto Riko Miami’nin yaklaşık 1300
km güneydoğusunda Karayiplerde Dominik Cumhuriyeti’ne komşu Amerika’nın 50 eyaletinden biri. Porto Riko,
Kıbrıs büyüklüğünde, 3.4 milyon kişinin yaşadığı bir ada ve başşehri San
Juan. Tropikal bir bölgede olduğu için
yaz kış sıcaklıkları fazla değişmeyen
yağışlı bir iklime sahip. Amerika’nın
eyaletlerinden Porto Riko ile Hawai’nin
durumu diğerlerinden farklı. Bunlar iç
işlerinde bağımsız. Porto Riko’dan kıta-

Porto Riko, San Juan El Moro Kalesi

ya gidince pasaporta gerek yok. Fakat
Porto Riko’ya gitmek için Amerikan vizesi gerekli ve Amerika kıtasına girmiş gibi muamele
görülüyor. Porto Riko’nun resmi dili hem İspanyolca hem de İngilizce, halk ise İspanyolca
konuşuyor.
1978 yılı Haziran ortasıydı. Colombia Hava Yollarından Porto Riko’ya gitmek üzere uçak
biletimi aldım. Gitmeden önce Adam’ın grubunu biraz inceledim. Orada post-doc olarak çalışan bir Türkün, Dr. İhsan Erden’nin olduğunu farkettim.
Yayınlardan İhsan’ın oradan çoktan ayrılmış olacağını düşündüm. Fakat Waldemar bana gönderdiği mektuplarında
hiç İhsan’dan bahsetmemişti. Kolombiya Hava Yolları ile
Paris ve Madrid üzerinden San Juan’a gidecektim. Uçak sabah 04.00’te San Juan’a inecekti. Waldemar beni havaalanında karşılamak için; hangi uçakla ve saat kaçta geleceğimi
sordu. O saatte ben kimseyi rahatsız etmek istemediğimden
ne havayolunun adını ne de hangi saatte ineceğimi bildirdim. Yalnız sabaha karşı ineceğim için kimsenin havaalanına gelmesine gerek olmadığını bildirdim.
1978 Porto Riko’da İlk Günlerim
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Saat 04.00 sularında San Juan’a indik. Uçak jumbo jetti ve genelde Güney Amerikalılarla doluydu. Uçak Kolombiya’ya devam edecekti. Havaalanında uçağın yanaşacağı körük vs.
yoktu. Pistten terminal binasına doğru yürürken arkamdan sıcak havanın şiddetli bir şekilde
sırtımı okşadığını hissettim. Bunun o anda uçağın motorlarından kaynaklanan bir sıcaklık
olabileceğini düşündüm. Yürüdükçe bu sıcaklığın uçaktan değil, havanın sıcaklığından kaynaklandığını anladım ve o anda “Bu saatte hava böyle sıcak olursa, gündüz acaba nasıl olur?”
diye düşündüm. O an moralim bozuldu. Terminal binasından çıktım. Hedefim bir taksi tutup
bir otele yerleşmekti, orada bir süre dinlendikten sonra bölüme gitmekti. Terminal dışında
yürürken baktım biri bana doğru yürüyerek ve de gözlerime bakarak üstüme geliyor. İçimden “Taksi şoförü, müşteriyi gördü, üzerime geliyor.” diye düşündüm. O an karşımdaki kişi
bana “Metin Balcı?’ diye sorunca ben de ‘Yes’ dedim. Kendisini
bana “Ben İhsan Erden” diye tanıtınca, ben hemen rahatladım.
Sarıldık, konuştuk vs. kendisine “Benim bu uçakla geleceğimi
nereden bildiniz?” sorusunu yöneltince İhsan bana “Porto Riko’ya sabaha doğru Avrupa'dan gelen tek hava yolu Kolombiya
Hava Yolları.” cevabını verdi. Dolayısıyla benim hangi uçakla
geleceğim zaten deşifre olmuştu.
İhsan ile bir taksiye binerek üniversitenin misafirhanesine
geldik. Bana orada ev buluncaya kadar bir yer ayırmışlardı.
İhsan anahtarlarını kaybettiği için o da o gece benimle misafirhanede kaldı. O gece biraz uyuyabildim. Sonra Bölüme gittik,
Waldemar ile ilk kez karşılaşıyordum. Benim üzerimde oldukça
cana yakın, esprili, iyi anlaşabileceğim biri gibi bir intiba bıraktı.

Dr. İhsan Erden ve Ben, Aralık 1978

Ben, eşim Jale ve İhsan Erden 12. Uluslararası Organik Sentez Kongresi'nde, Haziran 1998/Venedik-İtalya
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Grup elemanları ile tanıştık; Çoğu Güney Amerikalı olmak üzere yaklaşık 20 kişiydiler.Ayrıca post-doc olarak bir Hollandalı, bir Alman, bir İngiliz, bir Japon ve bir Şilili ve İhsan vardı.
İhsan ile çok ortak noktamız oldu. O da kimya eğitimini liseden sonra Almanya’da tamamlamıştı. Prof. Dr. Armin de Meijere’nin yöneticiliğinde doktora çalışmalarını yaptıktan sonra
post-doc olarak Porto Riko’ya gelmişti. Ben bir yıl boyunca Porto Riko’da bizden başka bir
Türke rastlamadım. Koca adada yalnız iki Türkün olması, ikimizin de Almanya lisans ve doktoralı organik kimyacı ve aynı grupta olması büyük bir tesadüftü.
Ben çevreye biraz daha uyum sağlayabilmek için Waldemar ile anlaşmamızdan bir hafta
önce Porto Riko’ya gelmiştim. Bunun Waldemar’ın çok hoşuna gitttiğini sonradan öğrendim.
Porto Riko’ya gelmeden bir ay önce Günther’in grubuyla futbol oynarken bölümün camcısı
benim ayağıma bir tekme attığı için ayağım şişmişti. Bu yüzden yürümekte zorluk çekiyordum. Porto Riko’ya geldiğim zaman da ayağım bandajlıydı. Çalışmaya başladığımda ayağımın şişi iyice artar diye endişeleniyordum. Fakat sıkıntım bir ay daha devam etti.
Önce yakın bir yerde ev baktık, grupta bazıları bana yardımcı oldular. Birkaç gün içerisinde bölüme yürüme mesafesinde sözde mobilyalı bir ev buldum. Aylık 200.00 dolar ödüyordum. Bana ayda ödenen ücret ise 700.00 dolardı. Evin içinde sadece bir yatak, masa, birkaç sandalye ve bir de gardırop vardı. İlk gece eve girdiğimde yatak odasının duvarında iki
kertenkele gördüm ve çok şaşırdım. Bunlarla uyumam mümkün değildi. Onları dışarı atmak
için büyük bir mücadele verdim. Porto Riko sık sık fırtınalara maruz kaldığı için evlerde cam
pencere yoktu, metal panjurlar vardı. Panjurların arasındaki boşluklar ve evimin zemin katta
olması yüzünden türlü böcek vs. rahatlıkla içeri girebiliyordu. Sonraları kertenkelelerin zararsız olduğunu, hatta bazı böcekleri yediği için de faydalı olduklarını öğrendim ve onlardan
tedirgin olmamaya başladım. Hatta laboratuvarımda çalıştığım masanın üzerinde dahi sık sık
kertenkeleler dolaşırdı.
Waldemar bana çalışmam için bir konu verdi: Bir dioksetan sentezi. Dioksetan türü bileşikler ısıtılınca parçalanır ve dışarı ışık gönderirler. Ateş böceklerinin ve bazı mikroorganizmaların ışıması, yapılarında bu tür bileşiklerin olmasından kaynaklanır. Porto Riko’da bu tür
olayların izlenebildiği bazı koylar (Bioluminescent Bay) vardı. Waldemar bu koylardan, biraz
da doktora hocasından, esinlenerek bu konularda çalışmaya başlamıştı. Waldemar, 15 gün
sonra bir toplantı için Brezilya’ya gitti. Ben kendisinin vermiş olduğu bileşiği hemen sentezledim. Fakat bu konu çok hoşuma gitmemişti. İhsan hidrokarbonların fotooksijenasyonu (bir
molekülün aktif oksijen ile tepkimesi) üzerine çalışıyordu. Fakat Waldemar’ın hidrokarbon
kimyasından haberi yoktu. İhsan kendi fikirlerini uyguluyordu. Alman ekolünde o yıllarda hidrokarbon kimyası çok iyi seviyedeydi. Benim de hidrokarbon kimyası üzerine iyi bir
birikimim vardı. Günther ile çalışırken sikloheptatrien–norkaradien denge mekanizmasını
incelemiştim. Kendi kendime “Acaba sikloheptatrienin fotooksijenasyonunu incelesem nasıl
olur?” diye düşündüm. Waldemar’ın olmadığı dönemde bu konuya da girdim ve tepkime
sonucunda birçok ürün oluştu. Onları hemen ayırdım ve yapı karakterizasyonlarını yaptım.
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Waldemar, Brezilya’dan döndüğünde önce kendisine, bana vermiş olduğu dioksetan bileşiğinden 1.5 g sentezlediğimi söyledim. Gözleri fal taşı gibi açıldı, “1.5 g bu çok tehlikeli” dedi.
Bu bileşikler kolay parçalandıklarından bu miktarlar tehlikeli olabilirdi. Sonra kendi yaptığım
çalışmadan bahsettim. Waldemar aşırı derecede ilgi gösterdi ve bana bu tepkimenin Japon
Kitahara tarafından yapıldığını ancak onların bu tepkimede tek bir ürün ayırabildiklerini söyledi. Makaleyi bulduk ve inceledikten sonra benim ayırmış olduğum bileşiklerin mekanistik
açıdan ne kadar önemli olduğu ve bir tepkimede teorik olarak oluşabilecek altı farklı ürünün
oluşmuş olması ve ayrılabilmesi çok daha önemliydi. İlk konuyu çabucak unuttuk. Ben kendi seçtiğim konu üzerinde çalışmaya başladım. Hidrokarbon fikri benden fotooksijenasyon
Waldemar’dandı. Aradan üç-beş gün geçti. Bir sabah Waldemar heyecanlı bir şekilde geldi ve
bana ilgili makaleyi yazdığını bu çalışmayı Angewandte Chemie’ye göndereceğimizi söyledi.
Makalede olmamış bazı tepkimeleri de yazmış ve benden onları da yapmamı istemişti. Gerçekten kısa bir sürede eksikleri tamamladık ve makaleyi Angewandte Chemie’de yayımladık.
Bu benim ilk makalemdi.
Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ben doktoramı Vogel ile yaptım. Vogel bir
çalışmayı yayımlamak için o çalışmayı başka birisine daha test ettirir, kılı kırk yarar ve sonra
yayın için gönderirdi. Benim doktorada sentezlediğim bileşiğin 1981’de yayımlanması da bu
şekilde olmuştu. Benden sonra başka birisi o konuda doktora yaptı ve benim yaptığım bütün
deneyleri tekrar etti. O nedenle Vogel ile bir makale yayımlamak tabiri caiz ise işkenceydi.
Bir makale yazımı bile bazen aylar sürerdi. Böyle bir hocanın yanında yetişmiş biri olarak
Waldemar’ın tutumu bana çok ters geldi. Waldemar makaleyi yazıyordu, bense boşlukları
deneylerle dolduruyordum. Hocam bunu duysa saçını başını yolardı. Ekstrem bir hocadan
başka bir ekstrem hocaya gelmiştim.
Çalışmalarım çok iyi gitmesine rağmen ilk başlarda ben Porto Riko’da çok da mutlu değildim. Çalışma koşulları çok kötüydü. Yarım metre karelik bir çalışma alanım vardı, hava sıcak
ve nemliydi. Ne laboratuvarda ne de evimde klima vardı. En fazla altı ay çalışıp ayrılmayı düşündüm. 28 Temmuz 1978’de Florida Üniversitesi hocalarından Prof. William M. Jones’a bir
mektup yazdım ve post-doc pozisyonu aradığımı bildirdim. Jones bana hemen cevap verdi.
Vogel’dan referans almak için kendisine yazdığını söyledi. Gerçi ben Porto Riko’ya gelmeden
önce Jones, Vogel’a bir mektup göndermişti ve kendisinin bir post-doc aradığını bildirmişti. O
zaman da Jones’a gidebilirdim, fakat Waldemar’a söz vermiş olduğum için ayıp olur diye bir
de arada Vogel’un olmasından dolayı fikir değiştirmek istemedim. Jones o zaman biraz metal
organik yapmak istiyordu. Kendisi de o yaşta (o zaman 60 civarındaydı) California’ya metal
organik bileşikler üzerinde tecrübe edinmek için birisinin laboratuvarına gitmek istiyordu.
Sonra gitti de, altı ay orada çalıştı. Döndükten sonra da kendi öğrencilerini yetiştirdi. Bu zamanı da dikkate alarak, Jones bana 1 Temmuz 1979’da başlamak üzere bir post-doc pozisyonu
teklifi yaptı. O arada başka yerlere de müracaat etmiştim. Avustralya’ya gitmek istiyordum.
Avustralya içimde bir ukde olarak kalmıştır. Canberra’da The Australian National University
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hocalarından Prof. R. N. Warrener ile yazıştım. Yaptığı çalışmaları takip ediyor ve seviyordum. O an bütçesi yetersizdi. Sonra tekrar yazışamadık. Porto Riko’ya gelişimden birkaç hafta sonra başka bir yer aramam, benim ilk başlarda orada çok rahat olmadığımı gösteriyordu.
Şansıma yine İhsan oradaydı. O da olmasaydı belki de terk ederdim.

Benim doğum günümde Waldemar Adam ve Araştırma Grubu ile, 29 Mayıs 1979

Waldemar, bana yardımcı olması için yanıma çalışkan bir lisans öğrencisi, Rivera’yı, verdi. Waldemar’ın grubunda İngiliz bir post-doc, Dr. Barbara Pietrzak vardı. Barbara, benden
iki ay önce Porto Riko’ya gelmişti. Fakat bilimsel açıdan çok zayıftı, fiziksel olarak ise tam
tersi idi. Waldemar, Barbara’yı süresi dolmadan geri göndermek istiyordu. Barbara sürekli laboratuvarda çalışmasına rağmen üretken değildi. Kendisinin gönderileceğini sezmiş ve
çok üzülüyordu. Ben Waldemar’a şunu dedim: “Waldemar, Barbara’yı geri gönderme. Çok
sıkıntı yaşar, sürekli laboratuvarda çalışıyor. O benimle çalışsın. Ben onu yönlendireyim.”
Waldemar bana: “Peki sorumlu sensin.” dedi ve teklifimi kabul etti. Barbara benim yanımda
çalışmaya başladı. Kendisiyle ortak üç bilimsel makale yayımladık. Çevremde anadili İngilizce olan kimse yoktu. Barbara’nın orada olması benim için iyi bir fırsattı. Kendisiyle sürekli
İngilizce konuşarak İngilizcemi geliştirmeye çalışıyordum. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş
oldum. Ben Amerika’ya İngilizcemi geliştirmek için geldim. Ne yazık ki Porto Riko’da İspanyolca konuşuluyordu. Burada da hayal kırıklığına uğramıştım.
Porto Riko’da İhsan ve ben çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Ben saat taşımazdım. Sabahleyin yataktan kalktıktan sonra ayağı kalkar “Ayaklarımın üzerinde durabiliyor muyum?” diye
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deneme yapardım. Kendimi rahat hissedince bölüme giderdim. Çok çalışırdık. Hava biraz
daha serin olduğu için geceleri çalışmayı tercih ederdik. Sabah evde kahvaltı yapmazdım, bölüme yakın bir yerden, bir kahve ile pasta gibi bir şey alır, herkesin çalışma masasının olduğu
büyük odaya gelirdim. Kimseye selam vermezdim. Yorgun ve uyanmamış oluyordum. Herkes benim huyumu bilirdi. Kahvemi içtikten sonra biraz kendime gelir, sonra herkese selam
vermeye ve gülücükler dağıtmaya başlardım. Grupta bir uyum yoktu. Ben çok şey değiştirdim. Grup daha neşeli olmaya başladı. Hatta başka gruplar da beni zaman zaman çağırırdı.
İhsan ve ben anormal bir çalışma temposu içerisindeydik. İhsan 1978 yılı sonunda ayrıldı ve
akademik kariyerine devam etmek için Hamburg’a gitti.
Waldemar ile bir yıllık çalışmamdan tam on iki makale yayımladık. Bu makaleler aşağıdaki dergilerde yayımlandı. Waldemar, İhsan ile on bir makele yayımladı. Waldemar hayatında
yaşamadığı başarıyı bizim yayınlarımızla yakaladı. Bir hoca, iki post-doc ile bir yıl içerisinde
kimyanın en iyi dergilerinde yirmi üç bilimsel makale yayımlamıştı.
Makalelerin yayımlandığı Dergiler

Metin Balcı ile

İhsan Erden ile

Journal of American Chemical Society

5 Makale

4 Makale

Angewandte Chemie

2 Makale

3 Makale

Journal of Organic Chemistry

1 Makale

1 Makale

Synthesis

2 Makale

-

Tetrahedron Letters

1 Makale

2 Makale

Tetrahedron

1 Makale

-

-

1 Makale

Journal of Electron Spectroscopy

Waldemar 1979 yılında Porto Riko’dan ayrılmak istiyordu. Porto Riko’da çalışma şartları
çok iyi değildi, hatta kötüydü diyebilirim. Bizimle yapmış olduğu bu çalışmalarla Almanya’da
Würzburg Üniversitesinden kürsü aldı ve 1980 yılında grubunun bir kısmı ile Würzburg’a taşındı. Yapılan bu yayınlarda fikir bize aitti. Bahsettiğim gibi biz Waldemar’dan bir tek fotooksijenasyonu öğrenmiştik. Ama biz ona, onun bize verdiğinden çok çok daha fazlasını verdik.
Ben kendisine NMR konusunda da çok yardımcı oldum. NMR bilgisi çok zayıftı. Kendisine
NMR’de bir sistemi, AA’BB’ sistemini anlatmaya çalıştım. Fakat anladığından şüpheliydim.
Waldemar bir gün İhsan ile bana şu teklifi yaptı: “Gelin ikinizle beş yıllık bir mukavele
yapalım, ona göre de maaş vereyim. Ben şu grubun tamamını gönderirim.” Waldemar bu
teklifiyle bizi daha fazla sömürmeyi hedefliyordu.
Waldemar genel olarak gece 10.00-11.00’e kadar bölümdeydi. Biz zaten çalışıyorduk. Bir
tek cuma günü erken saatte, 18.00 gibi evine giderdi. O zaman da bizi evine çağırırdı. Büyük
bahçeli çok güzel bir evi vardı. Bahçesinde çeşitli orkideler yetiştirirdi. Masa tenisi oynardık.
Sonradan gruba dâhil olan bir İtalyan post-doc, Ottorino De Lucchi, Waldemar’ı masa tenisinde hep yenerdi. Waldemar bu yenilgiyi kaldıramazdı. Biz de Otto’ya “Otto bugün yenil,
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adam rahatlasın.” diye telkinde
bulunurduk. Otto ise “no, no, no”
derdi. Waldemar birayı çok severdi. Cuma akşamları hep beraber
bira içer hoş sohbet ederdik. Eşi
Sonia, Porto Rikoluydu. Çok cana
yakın birisiydi. Bize çok sıcak davranırdı. Waldemar’ın üç kız bir
erkek dört çocuğu vardı. Onlar da
biraraya geldiğimizde bizimle beraber olurlardı.
Grupta dört post-doc İhsan
Erden, Ottorino De Lucchi, Omar

Waldemar Adam ve eşi Sonia ile Thanksgiving (Şükran Günü)

Cueto (Şili’li) ve ben 500 dolara bir araba satın aldık. Hafta sonları, genelde pazar günleri
çevreyi gezmeye giderdik. Waldemar’ın grubuyla zaman zaman ortak gezilerimiz de olurdu.
En çok etkilendiğim gezi, Porto Riko’nun tam ortasında bulunan Yağmur Ormanları’na yaptığımız geziydi. Sürekli yağmur yağıyor ve yağmurda yürüyorduk. Yağmur durunca insan
rahatsız oluyordu. 2011 yılında Porto Riko’da yapılan IUPAC kongresine eşim Jale ile gittiğimde onu da yağmur ormanlarına götürdüm, onun da çok hoşuna gitmişti. Hatta öyle ki
saçlarından sular akana kadar yürümüştük.

Waldemar Adam’ın evinde bir akşam; Alt sırada İhsan, Omar (Şilili), Kiyo (Japon) ve eşi, ben ve Adam’ın kızı Tamara
Üstte siyah elbiseli Barbara (İngiltere), Sonia, Adam’ın çocukları ve diğerleri
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Porto Riko, Karayiplerde olduğu için
çevrede genelde Avrupa ülkelerine ait birçok
ada yer alıyor. Porto Riko’ya en yakın olan ve
Amerika’ya ait Virgin
Adaları: Saint Thomas,
Saint Croix ve Saint
John’du. Uçakla Saint
Thomas’a gider, oradan tekne ile tamamen
bir doğal park olan ve

Saint Jones Adası, Aralık 1978

koruma altına alınmış Saint John adasına geçer, orada çadırlarda kalırdık.
Ben hayatımda ilk kez o adalarda denizle tanıştım. Denizin altı bir akvaryumdu. Palet ve şnorkeli takar, saatlerce denizin altını izlerdik. Rengarenk balıklar, deniz atları, deniz
kestaneleri, mercanlar bir harikaydı. Bazen de çok ilginç canlılarla karşılaşırdık. Onlardan
birisi üstte fotoğrafta görülmektedir. Suyun dışına çıktığı zaman vücut hacminin neredeyse
%90’nını kaybediyor ve görünen şekli alıyordu. O anları hiç unutamıyorum.
1978 yılı Aralık sonuydu. Noel’den dolayı herkes bir yerlere gitti. İhsan ve ben ortada yalnız kaldık. İhsan saat 12.00 sularında bana geldi, “Biz ne yapacağız?” diye sordu. “Biz de bir
yerlere gidelim” dedim. “Nereye?” diye sorunca “Gel bir seyahat acentasına gidelim.” dedim.
Bir acentaya gittik, oradaki yetkiliye “Bizi bir yerlere gönderebilir misiniz?” diye sorunca, bizi
çok ciddiye almadılar. Oradan çıktık, hemen başka bir acentaya gittik ve aynı soruyu yönelttik. Yetkili kadın “En fazla ne kadar mesafede olsun?” diye sordu. Ben de “1000 km’yi geçmesin” dedim. Bunun üzerine yetkili bize Fransa’ya ait olan “Martinique adasına gitmek ister
misiniz?” diye sorunca, biz de olur dedik. “Bugün olur mu?” diye sorduk. Kadın, bize “bugün
15.30’da uçak var” diyince, biz de “Tamam kes biletlerimizi.” dedik. Hemen evden bir iki küçük kıyafet aldık ve havaalanına
gittik. Saat 17.00’de Martinique’e
indik. Hemen adanın ortasında
dağlarda bir otel ayarladık ve bir
de araba kiraladık. Bir saat sonra
otelimize yerleştik. Bu bizim için
çok güzel bir anıydı. Beş saat önce
“Ne yapalım?” diye düşünürken
şimdi 1000 km uzakta bir adada
dağ otelindeydik.
Martinique’den Bir Görüntü, Aralık 1978
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Martinique, Fransa’ya ait olup yüzölçümü 1128 km2, nüfusu ise 400.000 civarında, gerçekten cennet gibi doğal güzellikleri olan, çok iyi korunmuş, muhteşem sahilleri olan bir adaydı.
Kaldığımız otelde bizden başka bir aile daha vardı. Otelde çalışan bir siyahi, bize akşamları nefis yemekler hazırlıyor ve çok güzel Fransız şarapları açıyordu. Ancak yapılan servisin
fiyatından hiç haberimiz yoktu. İhsan bayağı tedirgin olmuştu. Ben de kendisini “Boş ver
İhsan olduğu kadar veririz.” diye teselli ediyordum. O adada tam bir hafta kaldık. Hesabı
ödeyecek kadar paramız çıktı. Ada halkı genelde siyahiydi. Bir gün Martinique’in başşehri
Fort-de-France’de bir postaneye gittik. Postane nasıl kalabalık, fakat o insanlardan çıt çıkmıyor. Fransız kültürü ile yetişmiş olan bu siyahiler çok kibar, çok saygılı insanlardı. Fakat, Saint
Thomas adasının da yerli halkı çoğunlukla siyahi olmasına rağmen Amerikan kültürü içinde
yetişmişlerdi, çok gürültülü ve kaba insanlardı.
Porto Riko’da kaldığım bir yıl zarfında çevrede bulunan başka adaları da gezme ve görme
fırsatım oldu. İhsan Porto Riko’dan ayrılmıştı ve İtalyan post-doc Ottorino De Lucchi gelmişti.
Otto ile çok samimi olduk. Hatta ben onunla ortak bir çalışma başlattım. Gerçi o çalışmadan
bir netice alamadık. Otto sonra Waldemar ile Almanya’ya gitti ve sonra da Venedik’te bir
üniversitede akademik kariyerine devam etti. Erzurum’da olduğum dönemde Otto ile ortak
proje yaptık. Benim öğrencilerimden Arif Daştan iki kez İtalya’ya gitti. Bir süre orada çalıştı.
Ortak makalelerimiz oldu.
Otto ile de çevrede bir gezimiz oldu. Onunla Haiti’ye gittik. Dünyada çok ülke gezdim
ama ben Karayiplerin ortasında bu kadar fakir bir ülke görmedim. Bir hafta kadar kaldık.
Ben ülkeyi hemen terketmek istedim. Çünkü çevremizde gördüğümüz sefalete fazla taham-

Haiti’nin Başşehri Port-au-Prince’den Bir Görünüm, Şubat 1979
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mül edemiyordum. İnsanlar çöplüklerde yiyecek arıyor, açıkta tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ülkenin pazarında ilgimi çeken noktalardan birisi de sütyen satışıydı. Herhalde ülke
sütyenle yeni tanışıyordu. Fakat insanların neredeyse her yeri açık, sütyen taksalar ne olur?
Başkent Port-au-Prince’de yolların çoğu topraktı, en lüks restoran ise McDonalds’tı. Kişi başına düşen gelir yıllık 70.00 dolardı. Ülke genelinde
200 km asfalt yol yapmışlar. Her yerde reklamını
görüyorsunuz. Bir de o zaman Baby Doc lakabıyla
anılan kralları, Jean-Claude Duvalier’in her yerde
fotoğrafları asılıydı. Kral o zaman 28 yaşındaydı.
Bir yerli ile konuşurken “Bu adamı çok mu seviyorsunuz?” sorusunu yönelttiğimizde aldığımız
cevap çok ilginçti. “Bu çok iyi, adam öldürmüyor” cevabı gerçekten bizi şaşkına çevirmişti.
Adanın kuzeyinde Cap-Haitien adındaki kasabaya otobüs ile hareket ettik. O seyahati hiç
unutamıyorum. 200 km’lik bir mesafe, iki kişilik
yerlerde neredeyse mübalağasız beş kişi oturuyordu. Geldiğimiz şehirde adanın savunulduğu
bir tepede kale (Citadelle Laferrière) vardı. Bu
kale 1800’lü yılların başında, Fransız saldırılarına
karşı, adayı korumak amacıyla yapılmıştı. Bulunduğu coğrafyada, Amerika kıtası dahil, en büyük
kaledir. 1982 yılında UNESCO tarafından dünya
miras listesine dâhil edilmiştir.

Port-au-Prince’de sütyen satıcısı ve ben (kırmızı tişörtlü)

O kaleyi görmek istedik. Sahibiyle birlikte iki at ayarladık. At başı ve kişi başı birer dolar
ödedik. Atlar o kadar zayıflardı ki gidince atlara binmedik.

Laferrière Kalesi: Haiti’de görülmeye değer tek yer
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Cap-Haitien’e geri geldik.
Kesinlikle otobüsle geri gitmeyecektik. Günde bir uçak
geliyordu, o da yirmi kişilikti
ve iki gün yer yoktu. Bizim kalabileceğimiz bir otel de yoktu.
Hollanda elçiliğine sığındık.
Bizi iki gün misafir ettiler. Bu
arada bir yerli bizi bir yere götürmek istedi. Bir şeyler anlattı
fakat çok anlaşamadık. Bir arabaya bindik ve gittik. Daracık,

İki gün gelmesini beklediğimiz uçak

etrafı kamışlarla kaplı toprak
yollardan ilerliyorduk. Her ikimiz de çok tedirgin olmaya başladık. Nereye gideceğimizi ve
ne göreceğimizi kestiremiyorduk. Yarım saatlik bir araba yolculuğu sonunda bir meydana
geldik. Meydanda gördüğüm manzara, bana hemen Afrika’da çevrilen filmleri hatırlattı. Ortada ateş yanıyor, insanların ellerinde mızraklar, dans ediyorlar, şarkı söylüyorlardı. Kalabalığın içine girdik ve bunları izlemeye başladık. Otto ve benden başka beyaz insan yoktu,
herkes bize bakıyordu. Tedirginliğimiz daha da artmıştı. Araba bizim olsa binip bir an önce
oradan uzaklaşırdık. Sonra öğrendik ki bu yerlilerin geleneksel bir ayiniymiş. Ben o an çok
korktum ve “Buradan sağ çıkar mıyız?” diye düşünmedim desem yalan söylemiş olurum.
Şehre geldiğimizde rahatlamıştık. Ertesi gün uçakla Portau-Prince’e geri döndük ve
komşu Dominik Cumhuriyeti’ne geçtik. Dominik Cumhuriyeti’nin

başkenti

Santa

Domingo’da iki gece kaldık,
kendimizi emniyette hissettik.
Aynı ada üzerinde olan iki
farklı ülke. Aralarında dağlar
kadar fark vardı. Biri son derece fakir, diğeri ise Porto Riko
Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti Başkenti

gibi oldukça kalkınmış bir ülkeydi.

İhsan 1979 başlarında ayrılacaktı. Ayrılık hazırlıklarını devam ettirirken bir taraftan da
yoğun bir şekilde laboratuvar çalışmalarını sürdürüyordu. Literatürü çok iyi takip ederdi ve
çok fikir üretirdi. Her ikimiz de hidrokarbon kimyasını çok iyi biliyorduk ve Waldemar’a çok
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Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti Başkenti
hsan 1979 ba larnda ayrlacakt. Ayrlk hazrlklarn devam ettirirken bir taraftan da
yo un bir ekilde laboratuvar çal malarn sürdürüyordu. Literatürü çok iyi takip ederdi ve çok
fikir üretirdi. Her ikimiz de hidrokarbon kimyasn çok iyi biliyorduk ve Waldemar’a çok ey
şey kazandırmıştık. Gitmesine çok az kala, İhsan bana yapmış olduğu bir reaksiyondan bah-

kazandrm tk. Gitmesine çok az kala, hsan bana yapm oldu u bir reaksiyondan bahsetti.
setti. Kimyacı olmayan okuyucularımdan özür dileyerek bu reaksiyonun formülünü aşağıda

Kimyac
olmayan
okuyucularmdan
özür
bu reaksiyonun formülünü a a da
vereceğim.
Bu kimyacılar
için çok önemli
bir dileyerek
tepkimeydi.
verece im. Bu kimyaclar için çok önemli bir tepkimeydi.

Bu reaksiyonda önemli bir düzenlenme var ve bir diazo bile i i olu uyor. Diazo bile i inin

Bu reaksiyonda önemli bir düzenlenme var ve bir diazo bileşiği oluşuyor. Diazo bileşi-

stlmas ile azot gaz çkarak diradikaller olu acak. Burada müthi bir kimya var. Bu tepkimeyi
ğinin ısıtılması ile azot gazı çıkarak diradikaller oluşacak. Burada müthiş bir kimya var. Bu

görünce
hemen hsan’a “ hsanc m, sakn bunu Waldemar’a anlatma ve zaten Almanya’ya
tepkimeyi görünce hemen İhsan’a “İhsancığım, sakın bunu Waldemar’a anlatma ve zaten Algideceksin,
bu reaksiyonu
sen kendin
yaparsn
ve çok daha
iyidaha
geli iyi
tirirsin.”
dedim.
manya’ya gideceksin,
bu reaksiyonu
senorada
kendin
orada yaparsın
ve çok
geliştirirsin.”
dedim.
bu reaksiyonda
kullanmış
bileşikleri
Waldemar
bilmezdi.
gün
hsan’nİhsan’ın
bu reaksiyonda
kullanm
oldu u olduğu
bile ikleri
Waldemar
bilmezdi.
BirkaçBirkaç
gün sonra
sonra maalesef
İhsan
bu tepkimeyi
Waldemar’a
hayatının
en büyük
hatasını
maalesef
hsan bu
tepkimeyi
Waldemar’a
anlatt.anlattı.
BenceBence
hayatnn
en büyük
hatasn
yapt.
yaptı. Belki de gençliğin verdiği bir heyecandı. Waldemar’dan giderayak bir iki iyi laf daha

Belki de gençli in verdi i bir heyecand. Waldemar’dan giderayak bir iki iyi laf daha i itmek
işitmek istedi belki. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. İhsan Porto Riko’dan ayrıldı ve Ham-

istedi
te ne Prof.
olduysa
bundan
sonra oldu.yanında
hsan Porto
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burg’abelki.
gitti. Hedefi,
Armin
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(doçentlik)
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Prof. bu
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Haziran aynda ayrlmama yakn bir zamanda Otto bu konuda çal maya ba lad. Bu arada ben
ville’i sonra daha detaylı anlatacağım.

Gainesville’de Florida Üniversitesine geçtim. Jones ile çal maya ba ladm. Gainesville’i sonra
İtalyan post-doc Otto, İhsan’ın başlattığı bu konu üzerinde çalışmalara başlamış ve yap-

daha
detayl deneylerde
anlataca m.bazı bileşikler izole etmişti. Ancak yapı tayinini yapamıyorlardı. Pormış olduğu
to Riko’da C-13 NMR ölçme olanağı olmadığı için numuneleri bana Gainesville’e gönderdiler.
Ben NMR spektrumlarını aldım, yapılar üzerinde
71 çalıştım ve moleküllerin gerçek yapılarını
belirledim. Spektrumları ve detaylı yapı tartışmalarını bir rapor halinde Waldemar’a gönderdim. Waldemar, bana gönderdiği 6 Eylül 1979 tarihli mektubunda spektrumlar ve detaylı
analizler için teşekkür ediyordu.
İhsan bu arada Almanya’da akademik kariyerini sürdürmek istemiyor ve tekrar Amerika’ya dönme planları yapıyordu. University of Nevada (Reno) profesörlerinden Larry Scott
ile anlaşarak post-doc olarak tekrar Amerika’ya gitti. İhsan 1979 Aralık ayı sonuna doğru
önce Florida’ya geldi, yılbaşında Nevada’da çalışmalarına başladı. Hamburg’da Waldemar’a
anlatmış olduğu çalışmayı tekrarlıyor, bazı türevler elde ediyordu. İhsan’ın benim yapı analizlerini Waldemar için yaptığımdan haberi vardı. İhsan bana “Metin, şunu öğrendim. Adam
benim çalışmayı Otto ile tamamlamış ve makaleyi Journal of American Chemical Society dergisi-
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ne communication (kısa bildiri) olarak göndermiş. Çalışmada ne benim adım ne de senin adın
var” dedi. Benim adımın olmamasını anlayabiliyordum. Bana belki spektrum yorumları için
teşekkür edebilirdi. Ama İhsan’ın adının olmamasını anlamak mümkün değildi. Çünkü fikir
tamamen İhsan’a aitti ve ilk deneyler İhsan tarafından yapılmıştı.
Waldemar, bu konuyla ilgili daha sonra bir fullpaper (kapsamlı makale) yayımlayacağını
ve bizim adımızı da koyacağını söylemiş. Waldemar’ın bu davranışının nedeni; (çıkan ilk
makalede bizlerin adının olmamasıyla) kimya camiasına, bu çalışmanın fikir olarak tamamen kendisine ait olduğunu ortaya koymaktan başka bir şey değildi. Hâlbuki fikir tamamen
İhsan’a aitti. Biz Waldemar ile çalıştığımızda onun nasıl bir fikir hırsızı olduğunu birkaç kez
kanıtladık. Aşağıda bunlara değineceğim. Bu durumda biz ne yapabilirdik? Tarih 23 Aralık
1979, Gainesville’de bölümde kimse yoktu. Herkes Christmas tatiline gitmişti. İhsan’la düşündük ve bütün verilerimiz elimizde olduğuna göre biz de kendi sonuçlarımızı makale haline
getirip başka bir dergiye gönderebilirdik. Hiç kimsenin olmadığı bölümde iki gün içinde makalemizi hazırladık ve yayımlamak üzere 29 Aralık 1979 tarihinde Tetrahedron Letters dergisinin Editörü Prof. Dr. Staab’a gönderdik.
Waldemar, Nisan 1980’de Gainesville’de bir seminer vermek üzere Florida’ya geldi. Kendisiyle iki gün beraber olduk ve bana durumu açıkladı. Ben, özellikle İhsan’ın isminin neden
konulmadığını sordum. Bu tartışma, Waldemar ile benim aramda bir birahanede bira içerken
gerçekleşmişti. Önce İngilizce konuşuyorduk, sonra farkına varmadan tartışmamız Almanca’ya çevrilmiş ve ses tonumuz biraz yükselmişti. Bu tartışma etrafta oturanların bayağı dikkatini çekmişti. Tabii ki ben kendisine bizim de sonuçları başka bir dergiye gönderdiğimizden
bahsetmedim. Sonra Waldemar Porto Riko’ya döndü.
Bu süreçte nasıl olduğunu anlamadığımız bir olayla karşılaşmıştık. Tetrahedron Letters dergisinin Editörü Prof. Staab, İhsan’a bir mektup yazmış ve mektubunda gönderilen makaleyi
kabul etmeden önce Waldemar ile bu makaleyi görüşmesi gerektiğini ifade etmişti. İlginç
olan nokta; bu makalenin Waldemar ile bir bağlantısı olduğunu Staab nereden bilebilirdi?
Birileri muhakkak bizim bir makale hazırlayıp yayına gönderdiğimizi duydu ve bu da bir şekilde Waldemar’a iletildi. O da hemen olası dergi editörleriyle bağlantı kurdu. Çünkü bunun
başka izahı yoktu. Ben durumdan haberdar olduktan hemen sonra, 19 Şubat 1980 tarihinde
Prof. Staab’a durumu anlatan bir mektup gönderdim. Nitekim bizim makale Tetrahedron Letters’de yayımlandı. İhsan’ın hocası Prof. De Meijere bu konuda bizim lehimize etkili olmuş
olabilirdi. Her iki makalenin bilgisi aşağıdaki gibidir:
Studies on thermal and photochemical behavior of 8,9-diaza-4,5-benzotricyclo-[0.3.0.03,7]octa-4,8-diene
İhsan Erden and Metin Balci Tetrahedron Lett. 1980, 121, 1825-1828.
Unusual thermal and photochemical-transformations of the azoalkane 2,3-diaza-7,8-benzotricyclo[4.3.0.04,9]-nona-2,7-diene
Waldemar Adam and Ottorino De Lucchi Journal of American Chemical Society 1980, 102, 2109-2110
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Waldemar ve De Lucchi’nin hazırlamış olduğu makale de yayımlandı. Waldemar kimya
camiasına kendisinin yeni bir araştırma sahası keşfettiğini duyuracağı bir anda bizim makalenin de çıkmış olması onu tabiri caiz ise çıldırtmış olmalı. Bunun üzerine, Waldemar ile De
Lucchi ortak bir mektup hazırlayarak bu mektubu, 22 Temmuz 1980 tarihinde organik kimya
dergilerinin tüm editörleri başta olmak üzere dünyada organik kimyanın önde gelen hocalarına ve bizim hocalarımıza göndermişlerdi. Bu yazıda bizim etik dışı davranış içerisinde
olduğumuzu, bu çalışmanın tamamen Porto Riko’da yapıldığı vurgulanıyordu. Ayrıca İhsan’ın ve benim bundan sonra, peroksitler ve azoalkanlar üzerine göndereceğimiz makaleler
konusunda editörlerin dikkatli olmaları talep ediliyordu.
Atatürk Üniversitesinde çalışmaya başlayalı birkaç yıl olmuştu. Birgün ODTÜ’ye gittim.
Dekan, Alman ekolünden olan rahmetli Tuğmaç Sayraç Hoca idi. Dekanlık makamına kendisini ziyarete gittim. Kendisiyle ilk kez karşılaşıyorduk. Biraz sohbetten sonra masasının
sağ tarafındaki çekmeceden hemen bir dosya çıkardı. Bana “Metin, bu nedir?” diye sordu ve
dosyanın yıllar önce kendisine Waldemar tarafından gönderildiğini söyledi. Baktım bu Waldemar’ın bizim için sirküle ettiği mektuptu. Kendisinin buna çok inanmadığını da vurguladı.
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kariyerlerinin ba nda olan bu gençlerin geleceklerini bir makale yüzünden mahvetmek size
yak r m? Bunu dü ünmenizi istiyorum. Kald ki durum onlarn ne kadar hakl olduklarn
göstermektedir.”
Porto Riko’da bulundu umuz zaman Waldemar ile zaman zaman çok samimiydik,

Porto Riko’da bulunduğumuz zaman Waldemar ile zaman zaman çok samimiydik, özel-
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1 nolu bileşiği 3 nolu bileşiğe çevirmek istiyordum. Önce 2 nolu bileşik oluyor, fakat 2’den
3’e geçince zorlanıyordum. Verim çok düşük, reaksiyonu teakrarlamam gerekiyordu. Bu tepkimenin zor olması 2 nolu molekülde, halka geriliminin 1’e göre azalmasından kaynaklanıyordu. Durumu Waldemar’a anlattım. Bana verdiği cevap “Metin, o reaksiyonu yapmana gerek yok, 3 nolu bileşik ile ilgili spektral veriler ben de var.” dedi. Ben de kendisine “Bu veriler
sende nasıl olabilir, bu molekül bilinmiyor? diye sordum. Waldemar ofisine gitti. Bir müddet
sonra elinde bir makaleyle geldi. Bak diyerek elindeki yazıyı bana uzattı ve şöyle devam etti:
“Zamanında Journal of American Chemical Society’ye communication olarak gönderilen bu makaleye ben hakemlik yaptım.” Ama bahsettiği çalışmalar yeterli değildi. Sonra tepkimenin
birinde verim %20 civarındaydı. Ayrıca başlangıç bileşiğinin geri kalan kısmı hakkında bir
bilgi de yoktu. Case Western Reserve Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Robert G. Salomon’a
ait olan bu makaleyi reddettim.
Prof. Salomon o makalede ilk kez doymamış bisiklik halkalı endoperoksitlerde bulunan
çift bağları diimin (HN=NH) ile indirgemişti. Bu müthiş bir çalışmaydı. Çünkü organik kimyada en zayıf bağ oksijen-oksijen bağıdır. Salomon, zayıf oksijen-oksijen bağlarının varlığında
çok güçlü karbon-karbon çift bağlarını indirgeyebiliyordu. Bu son derece önemli bir buluştu.
Bu makalede Salomon yukarıda verilen tepkimede 4 nolu bileşiği bu yöntemle 3 nolu bileşiğe
çevirmişti. Dolayısıyla 3 nolu bileşiğin spektral verileri o makalede vardı. 4 nolu bileşiğin 3’e
çevrilmesi kolaydı. Çünkü çift bağ daha gerilimli, altılı halka içerisindeydi. Waldemar bana
bunları vermek istedi ama ben kabul etmedim. Sonra zor şartlarda da olsa 2 nolu bileşiği 3
nolu bileşiğe çevirebildim.
Waldemar, bu makaleyi bir müddet elinde tutmuştu. Buradaki reaksiyonları Hollandalı
bir post-doc, H. J. Eggelte ile tekrar edip hemen yayın için Almanya’ya, Angewandte Chemie’ye
göndermişti (Angew. Chem. Int. Ed. 1977, 16, 713). Bir sayfalık bir makalede tek bir reaksiyondan bahsediyordu. Makale, dergi editörünün eline 1 Ağustos 1977’de geçmişti. Waldemar
çalışmanın geri kalan kısmını, editörün eline 2 Ağustos 1977’de geçecek şekilde Journal of Or-
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ganic Chemistry’ye communication olarak göndermiş ve makale yayımlanmıştı (J. Org. Chem.
1977, 42, 3987). Sonra bu konuda üçüncü makalesini yine Angewandte Chemie’ye göndererek
orada yayımlamış ve bu buluşu kendi yaptığını iddia etmişti.
Bir bilim insanının, aynı konu üzerinde iki communication’u aynı anda farklı iki dergiye
göndermesi etik dışı bir davranıştır. Ayrıca konu tamamen Salomon’dan çalınmıştır. Biz bunları biliyorduk. Waldemar, İhsan ve benim hakkımda dünyada neredeyse tüm organikçilere
bizim kariyerimizi mahvedebilecek yazılar yazmaya başladığında biz de ister istemez karşı
atağa geçtik ve Prof. Salomon’a Waldemar hakkında bildiklerimizi ilettik. Salomon çok mutlu
oldu ve bize bir sürü döküman gönderdi. O dökümanların en önemlilerinden birisi, Waldemar’ın makaleyi reddettiği hakem raporuydu. Böylece Waldemar’ın Salomon’un makalesi
için yazdığı red cevabı elimize geçmiş oldu. O mektupta Waldemar, makaleyi geciktirdiği için
editörden özür diliyordu. Fakat geciktirme tam bir taktikti. Salomon bizden almış olduğu bilgiler doğrultusunda, Waldemar’ın çektiği numaraları ve yapmış olduğu çok önemli buluşun
Waldemar tarafından çalınmış olması nedeniyle hazırlamış olduğu projenin, NSF’den (National Science Foundation) geçmediğini içeren çok detaylı bir mektubu, 28 Temmuz 1980 yılında
birçok derginin editörüne göndermişti. Bu yazıda ilginç bir nokta daha vardı. Tam o zamanlarda yine bu konuyla ilgili Waldemar’ın bir makalesi Salomon’ın eline geçmiş ve Salomon da
o makaleyi kabul etmişti. Fakat bu olaylar ortaya çıkınca Salomon makale için yazmış olduğu
olumlu raporun değiştirilmesini ve Waldemar’ın makalesinin reddini istemişti.
Salomon, 28 Temmuz 1980 tarihinde İhsan’a sonra da bana bu olayı açığa kavuşturduğumuz için bir teşekkür mektubu gönderdi ve sonunda mektubunu şöyle bağlamıştı:
All of Adam’s victims owe you their gratitude.
Bütün Adamzedeler’in size şükran borcu var.
Sonuç olarak, Waldemar bizim çalışmalarımızla Almanya’da Würzburg Üniversitesinden
bir kürsü aldı ve Porto Riko’dan dört-beş post-doc’u beraberinde götürdü. Bunlardan ilk giden Ottorino De Lucchi ile Omar Cueto oldu. Sonra başka post-doclar da takip etti. Adam,
Würzburg’da çalışmalarını tamamen İhsan’ın açmış olduğu konuyla devam ettirdi. Bu konuda Waldemar 200’ün üzerinde bilimsel makale yayımladı. İhsan o reaksiyonu söylememiş
olsaydı, Waldemar hayatında böyle bir konuya bırakın girmeyi, rüyasında dahi göremezdi.
Ah İhsan ah...
Burada bu konuyu kapamak istiyorum. Waldemar ile yaşadığım başka bir olayı Florida’da
bulunduğum süreci anlattığım bölümde yazacağım.

Porto Riko’dan Florida Üniversitesi'ne Geçişim
Porto Riko’ya geldikten bir ay sonra, 28 Temmuz 1978 tarihinde Florida Üniversitesi hocalarından Prof. Jones’a post-doc pozisyonu için müracaat etmiştim. Jones, 28 Ağustos 1978
tarihli mektubunda Eylül sonu veya en geç Ekim başında bana döneceğini bildirmişti. Bu ara-
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da benden bazı evrakları, formalite gereği üç adet tavsiye mektubu istedi. Sonra bana 1 Eylül
1979 tarihinde başlayacak olan bir post-doc pozisyonunun olduğunu bildirdi. Benim Porto
Riko ile kontratım 1979 yılı Haziran ayı sonunda bitiyordu. Gerçi isteseydim, Waldemar iki ay
daha süremi uzatırdı, fakat istemedim. Durumu Jones’a bildirdim. O da bana 29 Kasım 1978
tarihli mektubunda 1 Temmuz’da da başlayabileceğimi söyledi. Jones, karben kimyası üzerine çalışmalar yapıyordu. Zaten ben de kendisine, karben kimyası çalışmak üzere Florida’ya
gelmek istediğimi bildirmiştim.
Jones, çok baba bir insandı. Hayatımda belki de tanıdığım en insancıl, en cana yakın birisiydi. Onun böyle bir insan olduğunu Florida’ya gelmeden anlamıştım. Gerçi Jones,
doktora yaptığım sırada Köln Üniversitesinde seminer vermeye gelmişti. O zaman kendisiyle sohbet etme şansım olmamıştı. Kimya Bölümünde üç çocuğu ve eşi ile beraber yürüdüğünü çok iyi hatırlıyorum. Florida’ya gelmeden benim
için kalacak yer temin etmek için kendisi harekete geçti. Ben
henüz bir bildirimde bulunmamıştım. İstediğim takdirde
bana geçici bir ev bulabileceğini, hatta ilk günler kendi evinde de beni misafir edebileceğini, buna eşi Liz ile kendisinin
çok sevineceğini 29 Mayıs 1979 tarihli mektubunda yazmıştı.
Prof. Dr. William Jones, Florida Üniversitesi

Bunun üzerine kendisine kampüse yürüme mesafesinde bir
ev tutabilirse memnun olacağımı bildirdim. Jones bana bir

ev ayarlamış ve ev sahibiyle de şöyle bir mutabakata varmıştı: Eğer Balcı burayı beğenmezse,
bir hafta sonra bu evden çıkacak. Ev sahibi de bunu kabul etmişti.
Ben Gainesville’e 2 Temmuz 1979’da geldim. Jones beni havaalanında karşıladı ve doğrudan kiraladığı eve götürdü. Gerçekten onun o sıcaklığını, baba şevkatini hemen hissettim.
Kendisi evde ilk gün ihtiyaç duyabileceğim birçok şeyi (çay, kahve, tuvalet kağıdına kadar)
de temin etmişti. Ev benim hoşuma gitti. Bir oda bir salondu ve kampüse yakın bir yerdeydi.
Ertesi gün bana, bundan böyle bana Prof. Jones yerine “Bill’ diye hitap edeceksin diye
bir uyarıda bulundu. Almanya’da böyle bir hitap şekli söz konusu olamazdı. Amerikalılar
genelde William’ı “Bill” olarak kısaltırlar. Ben de kendisine o günden sonra “Bill” diye hitap
etmeye başladım.
Daha önce bahsettiğim gibi Bill, altı aylığına California’ya organometalik bileşikler üzerine çalışma yapmak üzere gitmişti. İlk önce bana hiç sevmediğim organometalik bileşikler üzerine bir konu vermek istedi. Ben de kendisine, buraya karbenler üzerine araştırma
yapmak için geldiğimi söyleyince fazla düşünmeden “tamam” dedi. Ertesi gün beraber bazı
konular üzerinde konuştuk ve karben-allen üzerinde çalışmaya karar verdik. Böylece ben
Gainesville’de çalışmalara başladım.
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Grupta benden başka post-doc yoktu, yedi-sekiz civarında öğrencisi vardı. Laboratuvarlar çok dağınıktı ve çeker ocaklar bakımsızdı. Ben önce laboratuvara bir çeki düzen vermek
üzere herkesi harekete geçirdim, Bill bundan çok mutlu oldu. Grup çok uyumlu idi. Bana karşı çok saygılıydılar. Bill ile çalışmaktan müthiş keyif alıyordum. Çalışmalarıma paralel ikinci
bir konuya da başladım. Çok kademeli sentezler yapıyordum. Aradan iki-üç ay geçmişti. Bir
gün Bill’e lafın gelişi “Bana çıkış bileşiklerinin sentezinde yardımcı olacak biri olsa çok daha
fazla iş yapardım” dedim. Bill ertesi gün bana geldi. “Metin, ben dün Dekan ile görüştüm, senin için geçici bir kadroya beş-altı aylığına sentez tecrübesi olan birini alacağım.” deyince ilk
anda inanamadım. Birkaç gün sonra üniversite genelinde Bill bir ilan verdi. Bu ilana üç kişi,
biri kız ve iki erkek müracaat etti. Sonra bana “Metin, bunlarla tek tek mülakat yapacaksın
ve hangisini alacağına sen karar vereceksin.” dedi. Adayları mülakata çağırdım. Erkeklerden
birinin laboratuvar tecrübesi vardı, diğerini eledim. Kız ise tarif edilemeyecek kadar güzeldi,
fakat laboratuvar tecrübesi hemen hemen hiç yoktu. Bu olayı gruptaki elemanlar da takip
ediyordu. Kıza karar versem, benim hakkımda çok farklı şeyler düşüneceklerdi. En sonunda
erkeklerden tecrübeli olanda karar kıldım ve onunla çalışmaya başladım. Fakat durumdan rahatsız olmaya başladım. Sürekli başka erkekler ziyaretçi olarak laboratuvara geliyordu. İkinci
gün çocuğun homoseksüel olduğunu ve bana da çok faydalı olamayacağını anladım. On gün
sonra Bill’e “Bana bu kişinin çok faydası dokunmuyor, hatta bazı şeyleri ona öğretmek için
ben zaman kaybediyorum.” dedim. Böylece işine son verdik. Bu olay, Bill’in ne kadar yardım
sever, babacan olduğunun bir göstergesiydi.
Bill ile başka bir anımı anlatayım. Grupta doktora yapanlardan Jim Harris Penthouse dergisine aboneydi. Dergileri de bölümde muhafaza ederdi. Biz de zaman zaman alır o dergilere
bakardık. Birkaç tanesi de çalışma masamın üzerinde duruyordu. Bir sabah bölüme geldiğimde Bill’in benim masamda oturup dikkatle Penthouse dergilerini incelediğini gördüm. Ben de
heyecanlı bir şekilde “Bill sana dün aldığım önemli sonuçlardan bahsetmek istiyorum.” bana
“Metin, görüyorsun ki şu an meşgulüm, seni dinleyecek vaktim yok.” cevabını verdi. Bu da
onun başka bir özelliğini, bir yöneticiden ziyade bizden biri olduğunu gösteriyordu.
Gainesville’de beş-altı organik kimya grubu vardı. Gruplar kendi aralarında grup seminerleri yaparlardı. Bir de bunların dışında bütün organik kimya gruplarının biraraya gelerek
Perşembe akşamları organize ettikleri seminerler vardı. Sırayla birkaç kişi literatürden bir
konu bulur ve orada tartışırdık. Bir gün başka gruptan birisi bir sunum yapıyordu. Tartışmaya Prof. William M. Dolbier müdahil oldu. Söyledikleri bazı şeylere ben katılmadım ve söz
alarak söylediğinin doğru olmadığını belirttim. Hatırladığım kadarıyla siklobutadien üzerine
bir tartışmaydı. Tartışma karşılıklı, bana göre “sert” bir şekilde devam etti. Akşam eve geldim,
kendimi sorgulamaya başladım; “Acaba ben doğru mu yaptım? Çizgiyi biraz aştım mı?” diye.
O gece uyuyamadım. Ertesi sabah Bill’e gittim, dedim ki Bill “Ben dün akşamki tartışmadan
çok rahatsız oldum, gece uyuyamadım.” O da bana “Rahatsız olacak hiçbir şey yok. Bilakis
ben seni dinlerken seninle ne kadar gururlandım, bilemezsin, ama kendini çok rahatsız hisse-
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diyorsan, git Dolbier ile konuş.” dedi. Ben o gün Dolbier’e uğradım, durumu kendisine izah
ettim. O da hayret etti ve bana “Bunda üzülecek, rahatsız olacak bir şey yok. Bilakis biz böyle
tartışmalar istiyoruz. Bu tartışmalardan da bir şeyler öğreniyoruz. Benim açımdan hiçbir sorun yok.” deyince çok rahatladım.
Beni o gün rahatsız eden gerçek neydi? Biz baskıcı bir sistemde yetişmiştik. Almanya’da
da durum çok farklı değildi. Orada da doktora öğrencileri hocalarla polemiğe girmezdi veya
giremezdi. Amerika’da bilim camiasının eleştirilere ne kadar açık olduğunu ve herkesin fikrini çekinmeden öne sürebileceğini ben o olaydan sonra daha iyi anlamış oldum. Türkiye’de
de benim dikkatimi çeken bir nokta, Amerika’da eğitim gören öğrencilerin özgüveninin daha
fazla olmasıydı. Bu da oradaki özgür bilim atmosferinden kaynaklanıyordu. Bizim gariban,
zaman zaman hocalara kölelik yapan öğrencileri düşünüyorum. Aradaki farkın ne kadar fazla olduğunu görüyorum. Şu bir gerçekti: Hoca ne kadar bilgili ise öğrencisine daha yakın
oluyor ve öğrenciye değer veriyor. Bilgisiz bir hoca ise kendi bilgisizliğinin açığa çıkmaması
için öğrenci ile arasına ciddi bir mesafe koyuyor.
Florida’da gruptan birini öğlen yemeği için görevlendirirdik, o gider herkes için dışarıdan
isteğe göre yiyecek, genelde fast food türü şeyler alırdı. Bill de zaman zaman bize katılırdı. Sıra
ona geldiği zaman Bill’i yemek almaya gönderirdik. “Bizde bir hocanın bunu yapabileceğini
düşünebiliyor musunuz?” Belki istisnaları vardır. Zaman zaman toplu olarak yemeğe giderdik ve yemekten sonra pinball oynardık. Almanya alışkanlığı olsa gerek, pinball oynamayı çok
severdim. Gruptakileri de oynamak üzere götürürdüm. Bill bunun farkındaydı, bir gün bana
geldi, dedi ki: “Metin, ben kullanılmış bir pinball makinası buldum, 280 dolar, sizin için alıp
laboratuvarda bir yere koymak istiyorum. Ne dersin?” Ben hayret ettim. Bill bizim daha mutlu olmamızı istiyordu. Yoksa pinball oynamaya gidiyorlar, zaman kaybediyorlar vs. gibi bir
düşüncesi asla yoktu. Ben Bill’e “Asla olamaz, ayrıca bedava olunca zevki de olmaz.” dedim.
O konu kapandı.
Florida’da yapmış olduğum ilk çalışmadan biri altı üyeli halkalı bir allen sentezlemek ve
gerçek yapıyı ortaya koymaktı. Birkaç ay içerisinde bu çalışmayı tamamladık ve onlarca grubun yapısı üzerine çeşitli spekülasyonlar yaptığı altı üyeli allenin gerçekten allen yapısında
olduğunu ortaya koyduk. Makalemiz hemen American Journal of Chemistry dergisinde yayımlandı. Teorik çalışma yapanlar, bizim çalışmadan sonra, bizim sonuçları destekler yönde hesaplar yapmaya başladılar. Önceleri hesapları farklıydı. Bu çalışmadan sonra ben Bill’e “Daha
gerilimli allen yapalım.” dedim ve bisiklik sistemler üzerinde çalışmaya başladık. Başka bir
allen sentezini gerçekleştirerek onu da aynı dergide yayımladık. Başka bir konuya başlamıştım, bitmek üzereydi, bazı eksikleri vardı. Ben Florida’dan ayrıldıktan sonra Bill başka birisiyle, W. M. Winchester ile benim eksik bıraktığım konuya devam etti. Sonra o çalışma Journal
of Organic Chemistry dergisinde yayımlandı. 19 Temmuz 2016 tarihinde Grand Valley State
University’de bir seminer vermek üzere çağrılmıştım. Orada biri bana geldi “Balcı, biliyor
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musun, bizim ortak bir makalemiz var.” dedi. O kişi Prof. W. M. Winchester’di. Ben kendisiyle
ilk kez karşılaşıyordum.
Allen sahasında hedef beş üyeli bir allen sentezlemekti. Gerçi Florida’da bu sahada çalışma yapmadım. Birçok grup 85 yıl boyunca beş üyeli alleni sentezlemeye çalışmıştı. O bileşiğin
sentezini biz ilk kez aradan 30 yıl geçtikten sonra ODTÜ’de sevgili öğrencim Fatih Algı ile
gerçekleştirdik.
Porto Riko’da bulunduğum zaman 1978 yılı sonuna doğru İtalyan post-doc Ottorino De
Lucchi gelmişti. Otto çok iyi yetişmiş değildi. Fikir üretecek birisi de değildi. Ben Waldemar’a
“Otto ile ortak bir çalışma yapmak isterim, ne dersin?” diye sordum. Waldemar bu işlere zaten bayılan biriydi, hele hele fikir karşı taraftan olunca daha da mutlu oluyordu. Çünkü bilim
camiasında Waldemar için yeni bir konu başlıyordu. Otto ile çalışmamızın adını da ITATUR
(Italien-Turkey) koyduk. Konuyu ben verdim. Bisiklooktatrien endoperoksiti sentezleyecekSentez
kurgusu
aşağıda
verilmiştir.
tekrar
özür
Butik.
konu
da çok
önemli
ve Waldemar
ileBen
büyük
birkimyacı
kavgayaolmayan
yol açtokuyucularımdan
 için detayn vermek
dilerim.
konu
da çok
ve Waldemar
büyük
bir kavgaya
açtığı
için detayını
Bu
konu kaldm.
daBuçok
önemli
veönemli
Waldemar
ile büyükilebir
kavgaya
yol açt yol
 için
detayn
vermek
zorunda
vermek zorunda kaldım.

zorunda kaldm.

3 nolu bile i i sentezlemeyi ba ardk. Fakat 3 nolu bile i i bütün gayretlerimize ra men
3
noluibile
i i sentezlemeyi
ba ardk.konuyu
Fakat 3 burada
nolu bile
i i bütün
gayretlerimize
ra men
4 nolu3 nolu
bile
e çeviremedik.
Dolaysyla
kapattk.
Otto
akabinderağmen
hsan’n
bileşiği
sentezlemeyi
başardık. Fakat
3 nolu bileşiği
bütün gayretlerimize
4
4banolu
bile
eçeviremedik.
çeviremedik.
Dolaysyla
konuyu
burada
Otto
akabinde
nolu
Dolayısıyla
konuyu
kapattık.
akabinde
İhsan’ın
başlatt bileşiğe
 vei son
anda Waldemar’a
bahsetti
i burada
konuya
ba kapattk.
lad. Otto
Ancak,
bu
çal
ma hsan’n
benim
lattığı
sonson
anda
Waldemar’a
bahsettiği
konuya
başladı.
Ancak,
buAncak,
çalışma
benim
ba
latt veve
anda
Waldemar’a
bahsetti
i konuya
lad.
bu
çal kafamdan
ma
kafamdan
hiç
çkmyordu.
Bir gün
Florida’da
Bill’e
“Benba
burada
yapm
oldubenim
um
hiç çıkmıyordu. Bir gün Florida’da Bill’e “Ben burada yapmış olduğum çalışmaların yanı sıra

kafamdan
hiçyan
çkmyordu.
Bir gün
yapm
oldu um
çal malarn
sra kendime
ait Florida’da
bir projeyi,Bill’e
seninle “Ben
olan çalburada
malar aksatmamak
kaydyla,
kendime ait bir projeyi, seninle olan çalışmaları aksatmamak kaydıyla, yürütebilir miyim?”

çal
malarnmiyim?”
yanBill
sra
kendime
aitBill
bir bana
projeyi,
seninle
olan çal
malar
aksatmamak
kaydyla,
yürütebilir
diye
sordum.
tereddüt
etmeden
“Elbette
yürütebilirsin”
cevabn
diye sordum.
bana
tereddüt
etmeden
“Elbette
yürütebilirsin”
cevabını
verince mutlu
olyürütebilir
miyim?”
diye
sordum.
Bill bana
etmeden
“Elbette
yürütebilirsin”
cevabn
dum. Porto
Riko’da
başarıya
ulaşamadığımız
konuyu
devam
istiyordum.
Fikir
tamaverince
mutlu
oldum.
Porto
Riko’da
ba tereddüt
arya
ula
amad ettirmek
mz konuyu
devam
ettirmek
men benimdi.
Hedefe
şöyle
ulaşmıştım.
verince
mutlu
Porto
Riko’da
ba arya
ulam
amad
istiyordum.
Fikiroldum.
tamamen
benimdi.
Hedefe
öyle ula
tm. mz konuyu devam ettirmek

istiyordum. Fikir tamamen benimdi. Hedefe öyle ula m tm.

Önce
°C’de
elimine
ettim
ve ovesıcaklıkta
dieni
singlet
oksijen
ile yaÖncebrom
bromatomlarını
atomlarn-78-78
C’de
elimine
ettim
o scaklkta
dieni
singlet
oksijen
ile

kaladım. Sonra endoperoksitin çeşitli tepkimelerini yaptım. Sonuca ulaştığım için son derece

ÖnceSonra
bromendoperoksitin
atomlarn -78çe
C’de
elimine ettimyaptm.
ve o scaklkta
dieni
singlet
oksijen
ile
yakaladm.
itli tepkimelerini
Sonuca ula
t m
için son
derece
mutluydum.

mutluydum.Sonra endoperoksitin çe itli tepkimelerini yaptm. Sonuca ula t m için son derece
yakaladm.

mutluydum.
1980 ylnda Türkiye’de özellikle üniversitelerde anar ik olaylar anormal derecede
67
artm
t. Bu
ko ullarda
üniversitede
yapmak çokanar
zordu.
Bu nedenle
son derecede
aylarda
1980
ylnda
Türkiye’de
özelliklegörev
üniversitelerde
ik olaylar
anormal

kariyerime
il de Almanya’da
devam etmeyi
kafama
tum.
artm
t. BuTürkiye’de
ko ullardadeüniversitede
görev yapmak
çok zordu.
Bukoymu
nedenle
sonRahmetli
aylarda
annem de ilk
zamanlar de
benim
ülkeye
dönmemidevam
çok istemesine
ra menkoymu
son zamanlarda
o da
kariyerime
Türkiye’de
il de
Almanya’da
etmeyi kafama
tum. Rahmetli

Prof. Dr. Metin BALCI

1980 yılında Türkiye’de özellikle üniversitelerde anarşik olaylar anormal derecede artmıştı. Bu koşullarda üniversitede görev yapmak çok zordu. Bu nedenle son aylarda kariyerime Türkiye’de değil de Almanya’da devam etmeyi kafama koymuştum. Rahmetli annem de
ilk zamanlar benim ülkeye dönmemi çok istemesine rağmen son zamanlarda o da benim o
koşullarda dönmeme sıcak bakmıyordu. Almanya’da habilitasyon (doçentlik) çalışmalarına
başlamayı planladığım bir ortamda yukarıdaki çalışmayı yapmak ve tek isimle bir yerlerde
yayımlamak benim için son derece önemliydi.
Makaleyi, yayımlanmak üzere 21 Aralık 1979 tarihinde Angewandte Chemie’ye gönderdim.
Bu arada İhsan, Hamburg’da Dieter Kaufmann ile (Prof. De Meijere’nin eski bir doktora öğrencisi) bir çalışmayı tamamlamış ve Angewandte Chemie’ye göndermişlerdi. Makale maalesef Waldemar’ın eline geçmiş ve makale hemen reddedilmişti. Aynı durum benim başıma
gelebilir endişesiyle, durumu Bill ile görüştüm ve Angewandte Chemie dergisinin editörü Dr.
Smrekar’a 4 Şubat 1980 tarihinde bir mektup gönderdim. Bu mektubumda, eğer makale hakemlere gönderilmediyse, makalenin Waldemar’a gönderilmemesi konusunda telkinde bulundum. Durumu hocam Prof. Vogel’a ve İhsan’ın hocası Prof. De Meijere’ye de bildirdim.
Maalesef makale Waldemar’a gönderilmişti. Bu arada Waldemar Porto Riko’dan Almanya’ya
naklolmuştu. Waldemar, diğer durumlarda olduğu gibi bir müddet makaleyi elinde tutmuş
ve 1 Temmuz 1980 tarihinde editör Smrekar’a detaylı bir mektup yazmıştı. Bu mektubun bir
kopyasını da tüm organik kimya editörlerine ve İhsan ile benim çalıştığım tüm hocalara göndermişti. Adam tüm olayları, kendisini haklı çıkaracak şekilde yorumlamıştı. Konunun tamamen kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve durumu profesyonel hırsızlık “professional
theft” olarak tanımlıyordu. Ayrıca makelede benim yaptığım bir reaksiyonun yürümediğini
iddia ediyordu. Bir yıl sonra kendi yayımladığı bir makalede “ne hikmetse” aynı reaksiyonun gerçekleştiğini yazmıştı. Tam bir çelişki içerisinde olduğu açıkça görülüyordu. Fakat
sonuçta makaleyi reddetmişti. Bunun üzerine hocalarımız, bu konu hakkında ilgili yerlere
tekrar detaylı mektuplar göndermişlerdi. Bu arada İhsan da bu konuyla ilgili çok detaylı,
olayların nasıl geliştiğini açıklayan bir yazıyı hem editör Smrekar’a hem de diğer ilgili yerlere
sirküle etmişti. Kendisine burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu olaylar doruk
noktasına vardığı zaman ben Florida’dan ayrılmıştım ve Türkiye’deydim. Telefonla arama
imkânım yoktu. O zaman internet de yoktu. Dolayısıyla bir noktada savunmasız bir şekilde
bekliyorum. Elbette bazı yazılar kaleme aldım ve ilgililere gönderdim. Aradan yedi-sekiz ay
geçmesine rağmen Angewandte Chemie’den makalem ile ilgili bir cevap maalesef alamadım. 4
Aralık 1980 tarihinde Editöre mektup yazdım. Aradan neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef bana cevap dahi vermemişlerdi. Altı ay sonra 11 Haziran 1981’de tekrar bir yazı
gönderdim “Makalem ne oldu?” diye. Maalesef benim mektuplarıma cevap verilmediği gibi
makale hakkında da bana hiçbir bilgi verilmedi. Benim Angewandte Chemie gibi bir dergiden
beklentim, makalemin şu veya bu nedenle reddedildiği konusunda bir cevap vermesiydi. Angewandte Chemie gibi bir dergiye bu davranış hiç yakışmadı. Bu konuda, bizim hocalarımız da
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editör Smrekar’ın tutumu konusunda devreye girdiler. Almanya’da neler olduğu hakkında
bir bilgim yok. Ancak, Smrekar bu olaylardan dolayı görevden alındı ve Smrekar’ın yerine
De Meijere’nin eski doktora öğrencilerinden o yıllarda Verlag Chemie’de (Angewandte Chemie’yi çıkarıyor) görev yapan Dr. Peter Gölitz 1982 yılında atandı. Dr. Gölitz görevini 35 yıldır
sürdürüyor.
Benim Angewandte Chemie’ye gönderdiğim makalem ne oldu? Zaten olacağı belliydi. Waldemar benim çalışmaya ilave reaksiyonlar yaparak bir yıl içerisinde en iyi dergilerde üç bilimsel makale yayımladı. Makalelerin yayımlandığı dergiler şunlar:
1. Adam, W; Cueto, O; Delucchi, O. Journal of Organic Chemistry 1980, 45, 5220-5221
2. Adam, W; Cueto, O; Delucchi, O. et al. Journal of American Chemical Society 1981, 103, 5822-5828.
3. Adam, W; Cueto, O; Delucchi, O. et al. Angewandte Chemie International Edition 1981, 580-581

Waldemar ile olan hikâyeyi burada kapatmak istiyorum. Bu olay benim akademik kariyerime vurulan önemli bir darbeydi.

Waldemar’ın benim için yazmış olduğu tavsiye mektubu
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Son bir söz şunu da eklemeliyim: Bu olayların patlak vermediği bir dönemde Waldemar’dan farklı yerlere yaptığım müracaatlar için tavsiye mektubu istemiştim. Bana birkaç
tavsiye mektubu gönderdi. O tavsiye mektubunun bir cümlesinde benim için şunu yazmıştı:
During my twenty years of academic work I have not come across such an excellent individual even
at the best institutions.
Yirmi yıllık akademik kariyerim boyunca dünyanın en iyi enstitülerinde dahi ben böyle mükemmel
bir kişiye rastlamadım.
Benden bu kadar övgüyle bahseden bir kişi, kendi çıkarları ile ters düşünce benim için
profesyonel hırsız tabirini de çekinmeden kullanabiliyordu.
Florida’da oldukça mutlu bir yıl geçirdim. Bir gün Bill bana geldi şunu dedi: “Metin, senin
benim yanımda bir yıl daha kalmanı çok isterim. Fakat bu teklifi sana yapamıyorun. Çünkü
sen de bir yerde kendi akademik kariyerini başlatmalısın. Post-doc olarak fazla da zaman
kaybetmemelisin. Aile hayatını da kurup küçük Metin’ler yetiştirmelisin.”
Bill burada olaya duygusal değil, tamamen mantıklı yaklaşıyordu. Waldemar ise Bill’in
tam tersi. O, bizleri değil tamamen kendisini düşünüyordu. Amerika’da kaldığım süreç içerisinde bu iki farklı hoca ile çalışmış olmam bana elbette iyi veya kötü çok farklı deneyimler
kazandırdı.
Florida’da kalma sürem 1980 yılının Haiziran ayı sonlarında bitecekti. Ben de 1980 yılının
ilk altı ayı içerisinde, bundan sonra neler yapmam gerektiğine karar vermeliydim. Yurt dışında olduğum 15 yıl (sonra iki yıl daha gittim, toplam 17 yıl) içinde kafamda tek bir düşünce vardı: “Ülkeme döneceğim, hizmet edeceğim.” Araştırma yapamazsam dahi öğrencilerin
yurt dışındaki öğrenciler gibi yetişmesine katkı sağlayacağım. O yıllarda Türkiye’den bilimsel
makale görmek mümkün değildi. Bir kez ODTÜ adresli bir organik makalesine rastlamıştım.
O da Pakistanlı birisinin yapmış olduğu açil florür senteziydi. Bu nedenle “Türkiye’de araştırma yapabilir miyim?” endişesini de yaşamaya başlamıştım. Florida Üniversitesinde kalabilirdim. Buna sıcak bakılıyordu. Ancak, hele hele Amerika, telefon görüşmesinin zor olduğu ve
internetin olmadığı bir dönemde çok uzaktı. Türkiye’den çok kopuktu. Hayatının geri kalan
kısmını benimle geçirmeyi düşünen annem Erzurum’da iki kardeşimle yalnızdı.
Bu arada Almanya’da çalıştığım hocalarımla hiçbir zaman bağlantıyı koparmadım. Özellikle Prof. Günther ile çok sık, hemen hemen her ay yazışıyorduk. Günther bana, Porto Riko’da olduğum zaman, 29 Kasım 1978 tarihinde bir mektup gönderdi ve o mektubunda şu
anda bir kadro arayışı içinde olduğunu, benim de Amerika dönüşü Almanya’da habilitasyon
çalışmalarımı başlatmanın daha uygun olacağını bildiriyordu. Aradan bir yılı aşkın bir zaman geçti. Günther 1 Ağustos 1980 ve 6 Şubat 1980 tarihli mektuplarında bana daha net bir
teklif yaptı. Benim habilitasyonu üç yıl gibi bir sürede alabileceğimi, bu esnada onun projelerindeki paraların bir kısmını kendi araştırmalarım için kullanabileceğimi vs. bildiriyordu.
Alman sistemi çok farklıdır. Eğer birisi doktoradan sonra akademik kariyer yapmayı
planlıyorsa muhakkak bir hocanın grubunda çalışmalarını devam ettirmeli ve bağımsız ken-
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di araştırmalarını orada yürütmelidir. Önce sizi kabul edecek bir hoca bulmalısınız. Bu açıdan kıyaslandığında Amerikan sistemi çok daha mükemmeldir. Siz projenizi yazar, paranızı
bulur ve bağımsız olarak kendi çalışmalarınızı yürütürsünüz. Kimseye bağımlı olmazsınız.
Türkiye’de tırmanan ve üniversitelere sıçramış anarşik olaylardan dolayı artık habilitasyon çalışmasını Almanya’da yapma kararını da vermek üzereydim. Bu ara benim hocam
Vogel ile de yazışıyorduk. Ona da durumu açıkladım. O da Köln’de habilatasyonu düşündüğümde bana yardımcı olacağını söylüyordu. Benim Florida’da aldığım kararım şu şekildeydi: Habilitasyon çalışmalarıma Almanya’da ya Günther ile Siegen’de ya da Vogel ile Köln’de
başlayacaktım. Florida’dan Temmuz ayında önce Almanya’ya gidecek, orada her iki hoca ile
de görüşüp kesin kararımı verecektim. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki Günther ile çalışmaya
daha sıcak bakıyordum. Çünkü Günther bana somut tekliflerle geliyordu. Vogel’a, 1976 askerlik dönüşü yaşadığım olaydan dolayı çok da güvenemiyordum.
Haziran sonunda ben bütün eşyalarımı, özellikle de abone olduğum bilimsel dergileri
Florida’dan deniz yolu ile Almanya’ya yolladım. Kariyerime Almanya’da devam etme kararını vermiştim. O arada başıma bir olay geldi. Yanımda Almanya’dan getirdiğim 10.000 DM
civarında param vardı evde tutuyordum. Dergileri paketlerken bir ara evden dışarı çıktım.
O arada ne olur ne olmaz diye paraları bir derginin arasına koydum. Eve gelip paketlemeye
devam ederken parayı unutmuştum. Dergileri o şekilde kargoya verdik. Farkına vardığımda
iş işten geçmişti. Postaneye gittiğimde kargonun New York’a gönderildiği haberini aldım,
yapacak bir şey yoktu. Şansıma 45 gün sonra o para dergilerle Almanya’ya geldi.
Haziran sonu Florida’dan ayrıldım ve Köln’e geldim. İki yıl boyunca arkadaşlarımdan
uzak kalmıştım. Yaklaşık 15 kişi havaalanına beni karşılamaya gelmişti. Babam da gelmişti,
çok mutlu olmuştum.

Doktora Sonrası (post-doc) Çalışma Neden Yapılmalı?
Doktora sonrası bir süre hocam Vogel ile çalışmamı da işin içine katarsam, ben dört farklı
yerde doktora sonrası çalışma (Vogel ile Köln’de, Günther ile Siegen’de, Adam ile Porto Riko’da, Jones ile Florida’da) yaptım. Gelişmiş ülkelerin hocalarının özgeçmişleri incelendiği
zaman, doktora sonrası çalışma yapmamış hiçbir hocaya rastlanmaz. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin muhakkak doktora sonrası başka hocalarla çalışma yapması gerekir. Gelişmiş ülkelerde doçentlik veya asosiye profesörlük kadrosu alabilmek için doktora sonrası
kendinize özgü bağımsız araştırma yapmak zorundasınız. Doktora esnasında çok yayınınız
olabilir. Hatta doktora sonrası hocanız ile de çok sayıda ortak yayın yapabilirsiniz. Bunlar
sizin yayın listesinde elbette ki olacaktır. Ancak, bunlar yükselmeniz için kesinlikle yeterli değildir. Doktorada yapmış olduğunuz çalışmaları devam ettirebilirsiniz. Bu çalışmalar,
daha doğrusu fikirler sizin değil, hocanızındır. Doktorada yapılan çalışmaları çok farklı bir
yöne doğru geliştirebilirsiniz. Burada söylenecek bir laf olamaz. Farklı bir konu bulmak da
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oturup düşünmekle hemen olacak bir iş değildir. Doktora sonrası değişik bir gruba gidip çalıştığınız zaman, farklı bir konuda tecrübe ve bilgi sahibi olursunuz. Yeni çalıştığınız konuya
sizin bakış açınız çok farklı olacaktır. Siz o yeni konuya doktora esnasında yapmış olduğunuz
çalışmaların penceresinden bakacak, belki de başkalarının göremediği çok farklı şeyler göreceksiniz. İki konuyu birleştirerek kendinize özgü yepyeni bir çalışma sahası yaratabilirsiniz.
İkinci bir post-doc’luk yaptığınızda ufkunuz daha da genişleyecektir.
Maalesef ülkemizde doktora yapanların büyük bir çoğunluğu yurt dışına gidememekte
ve ülke içerisinde de post-doc olarak çalışmaya çok sıcak bakmamaktadırlar. Çünkü kimse rahatını bozmak istemez. Doktorasını alanlar genel olarak aynı birimde yardımcı doçent kadrosuna atanırlar. Doktora çalışmalarının üzerine de birkaç çalışma yaparsa doçentlik koşullarını
sağlar, kişi doçent de olur, profesör de. “Ama bilim insanı olur mu?” sorusunu sormak lazım.
Elbette olanlar var, ama bu sayı çok fazla değil. Hele hele bir hocanın birden fazla öğrencisi
aynı bölümde istihdam edilirse (inbreeding) daha ciddi sorunlar ortaya çıkar. Çok kişi aynı
birimde aynı konuları çalışır. Kendi aralarında sürtüşme başlar ve biraz daha ileri gidince de
hocaları ile aralarında ciddi sorunlar, çekişmeler meydana gelir. Bu nedenle çağdaş bir ülkede kimse doktora yaptığı birimde kalmaz. Farklı yerlere gider ve kariyerlerini genelde başka
bir üniversitede devam ettirirler. Şu an Türkiye’de üniversiteleri kemiren hastalığın sebebi,
dışarıya kapalı olmaları ve tercihen kendi elemanlarını istihdam etmeleridir. Üniversitelerin
kadro ilanlarına baktığınızda çoğu zaman neredeyse alınacak adayın bir tek fotoğrafı eksiktir. Örneğin, A konusunda doktora yapmış olmak vs. gibi ilanlar verilir. Bir ara YÖK bu tür
ilanlara müdahale ediyordu. Şimdi sistem tekrar eski haline dönmüş durumda. Çoğu zaman
utanç verici ilanlar çıkıyor.
Son yıllarda YÖK’ün yapmış olduğu en önemli icraatlardan birisi; doktora sonrası yurt
dışı burslarını artırması ve ülke içerisinde de doktoralıların farklı üniversitelere giderek doktora sonrası çalışma yapmalarını teşvik etmesidir. YÖK’ün yapacağı en önemli icraatlardan
birisi de doktorasını alanların 6 ay gibi bir süre sonra üniversiteleri ile ilişkilerini kesmek
olacaktır. Kişi farklı yerlerde doktora sonrası çalışmalar yaptıktan sonra gelir, ilan edilen bir
kadroya müracaat edebilir. Eğer o kişi müracaat edenler arasında en iyi ise onun tekrar aynı
üniversiteye alınmasında bir sakınca görmüyorum. Ancak, bu durumda liyakata göre hareket
etme şartı ön plana çıkarılmalıdır.
Gençlere buradan seslenmek istiyorum. Doktora sonrası bir çalışma yapmamış iseniz akademik kariyerinizde çok başarılı olma olasılığınızın zayıf olacağını unutmayınız. Bir diğer tavsiyem de doktora sonrası çalışma yaparken bir hocanın yanında bir yıldan fazla kalmayınız.

Amerika’dan Türkiye’ye Dönüşüm
Amerika dönüşünde ilk etapta hedefim Türkiye’ye dönmek değildi. Önce Almanya’ya
gittim. Hatta kendime bir de araba aldım. O zaman Almanya’da habilitasyon çalışmalarına
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başlamaya karar vermiştim. Üç-dört hafta Köln’de kaldıktan sonra annemi ve kardeşlerimi
görmek üzere Türkiye’ye geldim. Annemle de zaten önceden Almanya’ya yerleşeceğimi konuşmuştum. Hatta ileride onları da Almanya’ya almayı düşünüyordum. Tam bunları konuşurken benim daha önce bahsettiğim ve Waldemar’ın eline geçen makalenin kavgası Ağustos
1980’de patlak verdi. Bu canımı çok sıkmıştı. Bu koşullarda kafamda birçok düşünce vardı.
Waldemar Almanya’da bir kürsü (İhsan ve benimle yaptığı ortak çalışmalar ile) almış, ben
ise Almanya’da kariyerime yeni başlayacaktım. Bu bana sıkıntı yaratmaz mı? Benim hocam
Vogel, bana yazdığı mektuplarda Waldemar ile aramızdaki sorunu çözmemiz gerektiğini,
yoksa bu durumun haklı da olsam daha çok bana zarar vereceğinden bahsediyordu. Ancak
olan olaylar da Waldemar’ın etik dışı davranış içerisinde olduğunu ve ne kadar haksız olduğunu ortaya koyuyordu. Günlerce ikilem içerisinde kaldım. Karar vermem çok zordu. Türkiye’de geçirdiğim süreyi uzattım. Hedefim Türkiye’de en fazla bir ay kalıp dönmek ve büyük
bir olasılıkla Günther ile Siegen’de habilitasyona başlamaktı. Bir taraftan da anarşik olaylar
devam ediyordu. Her gün onlarca insan sokaklarda öldürülüyor ve üniversitelerin durumu
hiç iç açıcı değildi. Bu şartlar altında Türkiye’deki üniversiteleri araştırmaya başladım. Ancak
çok da kararlı değildim.
Boğaziçi Üniversitesine gittim. Orada hatırımda kaldığı kadar Bölüm Başkanıyla kısa bir
görüşmem oldu. Hiç ama hiç ilgi görmedim. İstanbul Üniversitesine uğramam, 1976 yılında
yaşadıklarımdan sonra, söz konusu bile olamazdı. ODTÜ’ye müracaat etmek içimden geçti.
Fakat başkaları bana müracaat etmememi, onların kendi elemanlarından başkasını da almayacaklarını söylediler. Belki de çok doğru bir yaklaşım değildi. Gerçi Atatürk Üniversitesinde
göreve başladıktan sonra çok sık ODTÜ’ye gelip gittim. Bütün hocaları tanırdım. Hatta çoğunun raporlarını da ben yazmıştım. Hiçbir gün biri bana “Bize gelir misin?” demedi. Rahmetli
Tuğmaç Sayraç Hoca bir gün bana “Senin Erzurum’da kalman bu ülke için daha hayırlıdır.”
demişti. Yetişmiş bir elemanın Doğu’da hizmet vermesinin ülke açısından hayırlı olacağını
gören kişiler acaba bir yıl Doğu’da hizmet ederler mi? Ankara’da Hacettepe Üniversitesi söz
konusuydu. Hacettepe Üniversitesine 1976 yılında da müracaat etmiştim, beni alıyorlardı,
kabul edilmiştim. Fakat neden vazgeçtiğimi daha önce anlatmıştım. O zaman hayatımın en
doğru kararını verdiğime inanıyorum. Post-doc tecrübesi olmadan kariyerimde istediğim
gibi başarılı olamazdım.
Eylül ayının ilk günleriydi, tekrar Hacettepe Üniversitesine gittim. Daha önceden tanıdığım Alman ekolünden olan Prof. Dr. Nurettin Balcıoğlu ile durumu konuştum. Nurettin bu
işe çok sıcak yaklaştı. Prof. Dr. Olgun Güven ile de o zaman tanıştım. Ayrıca bölümde, sonraları çok samimi olduğum ve aynı zamanda hemşerim olan rahmetli Prof. Dr. Atilla Yıldız da
vardı. Onlar bana çok sıcak davrandılar. Yalnız araştırma olanaklarından bahsederken Olgun
Bey’in şu lafını hiç unutmuyorum: “Burada araştırma yapmak için öncelikle bizim üç şeye
ihtiyacımız var: su, elektrik ve ısı.” Bu yaklaşım, durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyordu. Bölüm ile her türlü detayı konuştuk. Bölümde diğer hocaların da beni tanıması için bir
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seminer vermem istendi. Seminer tarihini 15 Eylül 1980 Pazartesi, Saat 10.00 olarak belirledik.
Ben Hacettepeden ayrıldım. Bir akrabamı ziyaret etmek üzere Bursa’ya gittim. Ayın 14'ünde
Pazar günü Ankara’ya olacaktım. Fakat 12 Eylül 1980 Cuma günü ihtilal oldu. Sokağa çıkma
yasağı kondu. İki gün dışarı çıkamadık. Pazar günü ben Ankara’ya geldim ve Pazartesi sabah
erkenden seminer vermek üzere Hacettepe Üniversitesine gittim. Nurettin Bey’in odasına girdiğimde moralinin iyi olmadığını gördüm. 12 Eylül ihtilalinden dolayı üniversitelerde her
şey durdurulmuştu. Özellikle atamalar, kadrolar vs. Nurettin Bey bana “Metin, bu koşullarda
sana bir seminer verdirmemiz mümkün değil ve de hocaların çoğu zaten bölümde değiller.
Atamalar ve kadrolar da hepsi askıya alındı. Şu anda beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok” dedi. Nurettin Bey haklıydı, yapacak bir şey yoktu. Ben iki saat kadar bölümde
kaldıktan sonra şehre dönmek üzere müsaade istedim. Bu ara kız kardeşim Ayşe yeni evlenmişti, eşi Ahmet Bey’in tıp ihtisası nedeniyle Ankara’da ikamet ediyorlardı. Bir gece onlarda
kalmıştım. Tekrar kız kardeşime gitmek üzere dışarı çıktım. Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsünde üçlü amfilerin bulunduğu büyük yeşil alanın yakınındaki durakta otobüs bekliyordum. Etrafımda bir sürü öğrenci, ortamın gergin ve insanların tedirgin olduğu aşikârdı.
Biraz ötede birileri ellerinde küçük kâğıt parçalarını havaya fırlattı. Yere düşenleri okuyabiliyordum. Kahrolsun askeri rejim, kahrolsun cunta vs. gibi laflar yazıyordu. Fazla ilgilenmedim. Otobüs geldi ve bindik. Beytepe’nin aşağıdaki giriş kapısına doğru ilerliyoruz. İçimden
bu sıkıcı atmosferden uzaklaştığım için “oh” çektim. Tam çıkışa geldik. Önümüzde iki otobüs
sağ tarafta duruyordu. Benim bindiğim otobüs onların arkasına yanaştı. Biz otobüsün içinde
bekliyorduk. Daha sonra gelen otobüsler de bizim otobüsün arkasında sıralanmaya başladılar. Çıkış kapısı kapalıydı. Neden kapalı, kimse bilmiyordu. Bizim neden durduğumuzu
ve neyi beklediğimizi de kimse bilmiyordu. Otobüslerin içinde bir saatten fazla bekledikten
sonra gördüğüm manzara beni iyice dehşete düşürmüştü. Aşağıdan tanklar Hacettepe Üniversitesinin giriş kapısına doğru geliyordu. O demir kapıyı tanklar ezerek içeriye girdiler
ve yukarıya fakültelerin olduğu yere doğru ilerlediler. Kaç tank vardı, hatırlamıyorum. Bir
müddet sonra askeri birlikler geldi. Biz, olanları otobüsün içinden izliyorduk. Askerler yere
yatıyor, mevzi alıyorlar, komutanlar bağırıyordu. Biraz önce terk ettiğim 2 km ötede Beytepe’de acaba savaş mı var diye düşünmeye başladım. Hatırımda kaldığı kadar biz otobüslerin
içinde yaklaşık üç buçuk saat bekledik. Sonra çıkış kapısı açıldı ve otobüsler hareket etti.
Tekrar içimden buradan kurtuluyorum diye bir “oh” daha çektim. Bir de ne göreyim, kapıdan
çıkan otobüsler U dönüşü yaparak içeri giriyor ve tekrar geri kampüse gidiyorlardı. Bizim
otobüs de aynı rotayı izledi ve bizi otobüse bindiğimiz noktaya geri getirdi. Manzara daha
da korkunçtu. Üçlü amfinin olduğu çim alanda çapı 30 m bir asker çemberi ve ortada siviller,
öğrenciler, hocalar vardı. Bizi de o çemberin içine aldılar. Beklemeye başladık. Bu arada tuvalet ihtiyacı olanlar vardı. Kesinlikle müsaade etmediler. Biz orada da birkaç saat bekledik.
Niçin beklediğimizi bilmiyorduk. Sonra herkesi tek tek amfiye içeri almaya başladılar. Epey
bekledikten sonra sıra bana geldi. Önce askerler beni sorguladılar. Bana “Senin öğrencilerin
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arasında ne işin var?” diye sordular. Ben de durumumu izah ettim. Sonra yan taraflardan bizi
gözetleyen subaylar ve sivillerin olduğunu gördüm. Oradan çıktıktan sonra hatırlamadığım
bir araca bindim ve Sıhhiye’ye geldim. Olayın detayını sonradan öğrendim. Bütün bu olayların nedeni; bölümden çıktıktan sonra otobüs durağında beklerken bazıları tarafından çevreye atılan o kâğıt parçaları üzerindeki sloganlarmış. Askerler gözdağı vermek ve o sloganları
atanları bulmak için Hacettepe Üniversitesini abluka altına almışlardı. Bizi tek tek salonlara
almalarının nedeni de o sloganları atanları görenler varmış. Onlar da salonlarda paravanların
arkasından o kişileri belirlemeye çalışıyorlarmış. O kişileri bulup bulmadıklarını bilmiyorum.
Hatta bizi o gece 19 Mayıs Stadyumu’na götürüp orada tutacaklarmış. Bunun için stadyum
hazırlanmış. Bu olayı o gün orada yaşadıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Kampüsünden
o kadar çok soğudum ki tarif edemem. Bugün dahi bu olaydan dolayı Hacettepe Kampüsü
bana çok itici geliyor. Bir türlü ısınamadım o kampüse. 12 Eylül İhtilali olmamış olsaydı veya
Kimya Bölümünden on beş dakika daha önce ayrılmış olsaydım (o olayı yaşamayacaktım),
belki de akademik hayatımı Hacettepe Üniversitesinde devam ettiriyor olacaktım. Hayatta
insanların yaşadığı bazı olaylar dakikalar, benim daha önce yaşadıklarım gibi, kişinin hayat
akışını birden değiştirebiliyor. İşte bu olay beni Hacettepeden soğuttuğu gibi o an kararımı
da verdim: “Ben bu kampüse bir daha gelmem.” Sonra Hacettepe ile bağlarımı tamamen
kopardım. Bu olaydan sonra Erzurum’a döndüm. Bir taraftan tekrar Almanya’ya geri gitmeyi planlıyordum ama Waldemar olayı canımı çok sıkıyordu. Diğer taraftan da ihtilal olmuş,
anarşik olaylar durmuş ve üniversitelerde ortam rahatlamıştı.
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4. BÖLÜM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Üniversitesinde Göreve Başlıyorum
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde görev yapan bazı araştırma görevlilerini de yakından tanıyordum. Çok iyi tanıdığım kişiler; Yaşar Sütbeyaz ile Sabri Çolak’tı. Yaşar Sütbeyaz benden iki yaş daha küçük, Erzurum Lisesi’nde kardeşim Emin ile beraber okumuş, sonra
İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştu. Sabri Çolak ile aynı yaştayız, o da
Erzurum Lisesi mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesinde kimya okumuştu. Kendisiyle 1976
yılında Balıkesir’de kısa devre askerlik yaparken tanışmıştım. Her ikisi de o yıllarda doktora çalışmalarını yapıyorlardı. Yalnız hocaları Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ile İstanbul
Üniversitesindendi. 1965-1970 yılları arasında Türkiye’de kimya eğitimi çok revaçtaydı. En
yüksek puanlarla öğrenciler İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine girebiliyordu. Hatta
Sabri Çolak kimyaya geçmek için tıp fakültesinde bir yıl beklemiş sonra kimyaya geçmişti. O
yıllarda kimya mezunu olan öğrenciler, Türkiye’nin en iyileriydi. Bir gün bu ikisi beni evden
aldılar. Erzurum çevresinde, doğal güzelliği hatırımda kalan bir yere götürdüler. Sohbet ettik,
bana ikisi de “Gel vazgeç bu Almanya sevdasından, Erzurum’da başla, sana elimizden gelen
desteği de veririz.” dediler. İlk önce çok ciddiye almadım bu öneriyi. Fakat sonra düşünmeye
ve yavaş yavaş bu teklife sıcak bakmaya başladım. Benim için cazip olan tek nokta, Atatürk
Üniversitesi Kimya Bölümünde 60 MHz NMR cihazının olmasıydı. NMR olmadan hiçbir şey
yapmak mümkün değildi. O yıllarda Türkiye’de zaten birkaç üniversitede 60 MHz NMR cihazı vardı. Aradan bir hafta gibi bir zaman geçti. Atatürk Üniversitesinde kariyerime devam
etme kararımı verdim. Bu durumu Kimya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Çaldemir ile
görüşmem lazımdı. Hüseyin Çaldemir organik kimyacıydı. Sonradan anladım ki kimya bilgisi açısından sokaktaki vatandaştan fazla bir farkı yoktu. Bana ilk etapta çok sıcak bakmadı.
Fakat çok güçlü bir yayın listem vardı. Belki de onu korkutan buydu. Beni organik kimya anabilim dalına değil de fizikokimya anabilim dalına almak istiyordu. Bu arada ben zamanın rektörü Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul ile de görüştüm. Kendisi zaten bizim aileyi yakından tanıyan
birisiydi. Böyle bir karar verdiğimde çok mutlu olacağını söyledi. Ancak, bölümdeki direnişi
hissediyordum. Çaldemir bana “Fizikokimyaya kadro bekliyoruz.” diyordu. Ben Çaldemir’e,
fizikokimya kadrosunu kesinlikle istemediğimi birkaç kez vurgulamıştım. Aradan bir aydan
fazla bir süre geçti. Hâlâ bir gelişme yoktu. Kasım 1980 sonlarına doğruydu. Artık fazla tahammülüm yoktu; Bölüme giderek Hüseyin’in odasına girdim. Kendisine “Kararınızı en kısa
zamanda, hatta bu hafta verin, aksi halde ben Hurşit Bey ile görüşeceğim ve yurt dışına dönüyorum.” dedim. Bu durumdan Hüseyin oldukça tedirgin oldu. Hemen bir anda her şey değişti. Kadro ilanı çıktı ve Aralık 1980 sonlarına doğru Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde
organik kimya kadrosuna atandım. Böylece akademik kariyerim Erzurum’da başlamış oldu.
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Burada şu noktayı vurgulamak istiyorum. Rektör Bey bizim ailemizi tanımamış ve kendisi devreye girmemiş olsaydı, ben o Bölüme giremezdim, beni kesinlikle almazlardı. İşte
Türkiye, işte geri kalmışlığımızın belgesi, bugün dahi çok fazla değişen bir şey yok. Kimyanın
en iyi dergilerinde yirmiye yakın makalesi olan birisi olarak Atatürk Üniversitesine maalesef
Rektör Bey’in aracılığıyla girebilmiştim. “Benim koşullarımda Doğu’da görev yapan acaba bu
ülkede kaç kişi var, ikinci bir kişiyi bulabilir misiniz?”
Hüseyin Çaldemir, aslında o kadar direnecek güçte değildi. Çünkü gölgesinden korkan
birisiydi. Onun Kimya ve Fizik Bölümlerinde akıl babaları Dr. Refik Özkan ile Prof. Suphi
Kırım’dı. Onu idare eden onlardı.
Bölüme başladım. Fakat bana temel organik kimya dersleri verilmedi. O dersleri genelde
böyük alimlerimiz verirdi ya. Çok da umurumda değildi. Ben spesifik dersler açmaya başladım. Lisans seviyesinde; Organik Kimya Reaksiyon Mekanizması, Reaktif Araürünler Kimyası, Aromatiklik, Karbonil Grubunun Kimyası, Sınır Orbital Teorisi, NMR gibi dersler açtım.
Bölümde bulunan araştırma görevlileri, altı-yedi kişi de derslerime geliyor ve en arka sırada
lisans öğrencileri ile birlikte oturup dersi canla başla dinliyorlardı. Çünkü onların yetişmesi
daha da önemliydi. Lisans öğrencileri, asistanlara Milli Güvenlik Konseyi’ne atfen konsey lakabını takmıştı.
Atatürk Üniversitesinde ilk başlarda yapmam gereken ilk işlem, bir an önce doçentlik derecesini almaktı. O yıllarda Yrd. Doç. kadrosu yoktu. Göreve Dr. Asistan olarak başlamıştım.
Doçent olabilmek için önce bir tez hazırlamak, yabancı dil sınavı belgesi almak, sözlü sınav ve
bir de ders vermek gerekiyordu. Bir an önce doçent olmalıydım. Öğretim üyesi olmadığınız
müddetçe fazla bir konuşma hakkınız yoktu.

Doçentlik Sınavına Hazırlanıyorum
Tezimi yazmaya başladım. Aslında elimde yazacak çok materyal vardı. Porto Riko’da,
Florida’da yaptığım çalışmaların bir kısmını da yazabilirdim. O çalışmalar yayımlandığı için
onları yazmak istemedim. Bana bazı aklıselimler şunu söyledi: “Yayımlanmış çalışma sorun
yaratabilirdi.” O yıllarda Türkiye’de şöyle bir kanı vardı: Doktora esnasında çıkan sonuçların
doktora alınmadan yayımlanmaması gerekirdi. Doktora derecesini almak için çalışmaların
yayımlanmamış olması şartı aranıyordu. Bu yapılan çalışmaların yeni olması, yani başkaları tarafından yayımlanmamış olması anlamına geliyordu. Fakat bizim alimlerimiz bu ibareyi farklı
değerlendiriyorlarmış! Bu kadar saçma sapan bir şey olamazdı. Zaten o yıllarda yayın hak
getire. Daha sonra yayın konusuna değineceğim. Atatürk Üniversitesinde göreve başladığım
zaman üniversitenin uluslararası düzeyde yıllık bilimsel makale sayısı 0 (sıfır) idi. Her ne
kadar haklı olsam da doçentlik tezimde yayımlanmamış çalışmalarımı sunmaya karar verdim.
Çünkü burası Türkiye’ydi. Tez başlığım şöyleydi: Benzoannulenlerde Aromatikliğin Spektroskopik ve Kuramsal Yöntemlerle İncelenmesi
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Bu tez içerisinde sentez, ileri seviyede NMR analizleri hem de teorik hesaplamalar vardı.
Tezin yazımında çok zorlandım. Çünkü Türkçe terminolojiyi hiç bilmiyordum. Baktım bayağı sıkıntı çekiyorum, tezi önce Almanca yazdım sonra bölümdeki arkadaşların yardımı ile
Türkçeye çevirdik.
Müracaat için yabancı dil belgesi gerekliydi. Yabancı dil sınavı, merkezi yapılmıyordu.
Hacettepe Üniversitesinde bir jüri kuruldu. O jüride Hacettepe Kimya Bölümünden bir kadın
hoca, ODTÜ’den Prof. Tuğmaç Sayraç ve bir de hatırlamadığım üçüncü bir hoca vardı. Bana
bir Türkçe bir de Almanca metin verdiler. Onları Almanca ve Türkçeye çevirmem istendi.
Sınavı başarıyla geçtim. Tezimi tamamladım ve doçentlik için gerekli müraacatımı Nisan 1981
tarihinde yaptım. Tez jürim aşağıdaki gibi kuruldu:
Prof. Dr. Süheyla Özeriş (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükran Hersek (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nadire Yüksekışık (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Enis Oskay (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Çakıl Erk (Dicle Üniversitesi)

Türkiye’de yeni olduğum için bu hocaların ne kendilerini tanıyordum ne de adlarını duymuştum. O zaman internette yok ki çalışmalarını inceleyeyim. Ben sınav tarihini beklemeye
başladım. 18 Haziran 1981 tarihinde Prof. Çakıl Erk’ten bir mektup aldım. Kendisi o yıl Dicle
Üniversitesi Fen Fakültesi dekanıydı. Beni Dicle Üniversitesine bir seminer vermek hem de sunduğum tez hakkında daha detaylı bilgi almak üzere Eylül ayında Diyarbakır’a davet ediyordu.
Daha sonra Çakıl Hoca, 1 Eylül 1981 tarihli yazısında benim 25-27 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır’a gelmemi istedi. O
tarihlerde Diyarbakır’a gittim, Çakıl Hoca ve grubuyla
tanıştım, doçentlik tez konumla ilgili bir de sunum
yaptım. Çakıl Hoca, Dicle
Üniversitesine 60 MHz’lik
(Fourier Transform) bir NMR
cihazı almıştı. Rölaksasyon
sürelerini ölçüyorlar ve uluslararası düzeyde yeni yeni
makale çıkarmaya başlamışSoldan Prof. Dr. Çakıl Erk, Ben ve Prof. Dr. Sıddık İçli

lardı. Bu beni mutlu etti.

Doçentlik jürim, 19 Ekim 1981 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde toplanmış ve tezimle ilgili ciddi bir tartışma yaşanmış. Çakıl Hoca’nın büyük çabaları sonucunda
tezim iki olumsuz oya karşı üç olumlu oyla kabul edilmiş. Tez raporlarını okuduğum zaman
dikkatimi çeken bir nokta vardı. Yalnız Çakıl Hoca’nın raporunun sonunda “Bu tez doçentlik
için yeterlidir.” ibaresi vardı. Diğerlerinde sonuç yoktu. O yıllarda bu davranış çok yaygındı.
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Kişiler raporların sonucunda olumlu ve olumsuz bir şey yazmazlardı. Jürinin havasına göre
menfi veya müsbet oy kullanırlardı. Hatta bazıları beraberlerinde iki farklı rapor getirirdi.
Ben bizzat buna şahit oldum. Havaya göre ilgili raporu çıkarırlardı.
Tezimle ilgili tartışmada öne çıkan konu şuymuş: Bu tez, fizik mi yoksa kimya mı? Hocalarım teorik kimyadan haberdar değillerdi. Dolayısıyla tezi fizik olarak algılamışlardı. Bana
negatif oy verenler Enis Oskay ile Süheyla Özeriş Hoca idi. Enis Hoca raporunda şunu yazmıştı: “Bu çalışma organik kimyacı olmayan biri tarafından da yapılabilir.” Pes hoca! O günkü
jüri üyelerinin o tarihte Çakıl Hoca haricinde hiçbirinin uluslararası düzeyde yayını yoktu.
Benim tezim var ve ayrıca 20 tane en iyi dergilerde yayınım vardı. Çakıl Hoca, jüriye yalvarmış, tabiri caiz ise bastırmıştı: “Yapmayın, bu çocuğu kaçırmayalım, bakın Erzurum’a gelmiş,
orada çalışıyor.” Ayrıca daha çok genç muhabbetleri de yapılmıştı. Uzatmayayım, tezim 3:2
oyla kabul edildi ve jüri beni 23 Kasım 1981 tarihinde sözlü sınava çağırdı. Benim, üyelerin
bilimselliği hakkında hiçbir bilgim olmadığı gibi doçentlik sınavının nasıl yapıldığı hakkında da hiçbir bilgim yoktu. “Bunlar profesör olduklarına göre iyi olmaları gerekiyor.” diye
düşünüyor ve sınava hazırlanıyordum. Üye olduğum Amerikan dergileri (JACS, JOC vs.)
doğrudan adresime geliyordu. Ben de belki buralardan da sorabilirler diye o dergilerin son
sayılarına bakıyordum. Çünkü Almanya’da lisans bitirme sınavına girdiğim zaman, hocam
bana son dergilerden bir soru sormuştu. Şimdi bunları yazarken gülesim geliyor. Bırakın o
dergilerden soru sormayı acaba bu insanlar o dergilerin adını duymuşlar mıydı?
Sözlü sınavına yine aynı Fakültede saat 16.00’da girdim. Maalesef Çakıl Hoca sınava
mazaretinden dolayı gelememişti. Yerine İstanbul Üniversitesi hocalarından Prof. Reşat Ün
girmişti. Sınav esnasında, ben çok ciddi, doçentlik seviyesine uygun sorular beklerken bana
Markovnikof Kuralı’nı sordular. Çok şaşırmış, hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü bu lisans
öğrencilerine, ilk organik dersi aldıklarında anlatılan bir konuydu. “Nasıl olur da bana doçentlik sınavında böyle bir soru sorarlar?” diye yadırgadım. Şimdi çok yadırgamıyorum.
Çünkü bugün dahi doçentlik sınavlarında sorulan sorulardan birisidir bu. Hocaların maalesef kapasiteleri o kadardı. Bugün bu soruyu soranlar için de aynı şey geçerlidir. Organik
kimyada bir de Anti-Markovnikof Kuralı vardır. Ben derslerimde öğrencilere, bu tanımın doğru
olmadığını, maalesef literatüre yanlış geçtiğini, öğrenciyi yanlış yönlendirdiğini anlatırım.
Orada da bundan bahsetmeye başladım. Fakat jüri benim ne demek istediğimi anlamayı bırakın bir tarafa, bana “Metin, sen bu kuralı bir kez daha oku. Bu kuralı tam anlamamışsın.”
dediler. Ben şiddetle itiraz ettim. Bu soru kapandı. İngiltere’de doktora yapan Enis Hoca aktif olmayan hidrokarbonların aktifleştirilmesi üzerine (kendi doktora konusuymuş) bir soru
sordu. Ben de steroidlerden bir örnek verdim. Barton reaksiyonu ile inaktif pozisyonların
fonksiyonel hale getirilebileceğinden bahsettim. Bana “Olmaz.” dedi. Ben de kendisine “Bu
konuda Swoboda’nın Synthesis dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışması var, oraya bakabilirsiniz.” deyince Enis Hoca bayağı sinirlendi. O yıllarda literatürü çok iyi takip ederdim.
Hatta Florida’da grup içinde bana “moving library” gezici kütüphane derlerdi. Sonuçta Enis

80

Doğudan Yükselen Bilim

Hoca’nın negatif oyu ile 4:1 sözlü sınavını geçtim. Enis Hoca’nın lisans eğitimini Almanya’da,
doktorasını İngiltere’de tamamladıktan sonra ayrıca İngiltere ve Amerika’da uzun yıllar çalışmalar yapmış olmasına rağmen o çalışmalarla ilgili yalnızca bir bilimsel makalesinin olması
dikkat çekiciydi.
Doçentlik sınavının bir de uygulaması vardı. Sözlü sınavında başarılı olanların herkese
açık bir ders vermesi gerekiyordu. Doçentliğe müracaat ettiğimizde dört farklı konu önermeniz gerekiyordu. Jüri bu konulardan birine karar verir ve siz o dersi anlatırsınız. Ders 45
dakika, sizin dersi önce bitirme veya zamanı aşma gibi bir lüksünüz yoktur. Bu bir sınavdı,
sizi dersten çaktırabilirlerdi. Dolayısıyla ben dört farklı konuyu onlarca kez anlattım. Erzurum’da kimi bulsam odama alıp bu dersleri anlatıyordum. Çünkü zamanı ayarlamam şarttı.
Yoksa kalabilirdim.
Biz bu ders verme sistemini Almanlardan almışız. Almanlarda böyle bir ders vardır. Ancak, kişi doçent unvanını aldıktan sonra onu bilim camiasına tanıtmak amacıyla bir ders verdirirler. Bu ders verme olayı, aslında kişinin onurlandırılması, taltif edilmesi için yapılan bir
uygulamadır. Bizim aklıselimler bunu almış bir sınav haline getirmişler, sırf birini bırakabilmek için ellerinde bir koz olarak yıllarca kullanmışlardır.
Jürinin ders vermem için seçtiği konu Organik Kimyada Fonksiyonel Grupların Klasik Reaktivitelerinin Değiştirilmesi yani “Umpolung” idi. O yıllarda popüler konulardan birisiydi. Bu
konunun, başlıkta ‘klasik’ geçtiği için klasik bir konu olduğuna dair çeşitli olumsuz laflar da
edilmiştir. Dersimi 24 Kasım 1981 tarihinde saat 14.30’da İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde verdim, kazasız bir şekilde zamanı da iyi kullandım. Fakülteden epeyce kişi dinleyici
olarak katılmıştı. Nitekim dersten geçerek 24 Kasım 1981 tarihinde doçent oldum.
Benim Türkiye’deki akademik hayatımı etkileyen kişilerden biri de Çakıl Erk Hoca olmuştur. Eğer Çakıl Hoca benim jürimde olmamış ve komisyonda direnmemiş olsaydı, benim
tezim, doçentlik tezi olarak kesinlikle kabul edilmeyecekti. Ben de ertesi gün Türkiye’den
ayrılacaktım. Bunu kesin olarak kafaya koymuştum. Çünkü benim için karar verenlerin hiçbir bilimselliği yoktu. O tarihte jüri üyelerinin üçünün uluslararası düzeyde hiçbir makalesi
yoktu. Enis Hoca’nın bir makalesi, Çakıl Hoca'nın ise dört makalesi vardı. Çakıl Hoca da o yıllarda kariyerinin daha başında sayılırdı. Benim, tezin yanı sıra en iyi dergilerde yayımlanmış
yirmi makalem vardı. İşte böyle bir jüri benim doçent olup olamayacağıma karar veriyordu!
Çakıl Hoca’nın dışında diğerleri benim tezi zaten anlamamışlardı. Tezimi anlamış olsalardı,
sınav esnasında bana tez ile ilgili bir soru sorarlardı. Eğer birisi çıkıp da bu teze fizik diyorsa,
söyleyecek başka bir lafım olamaz. O kişi ne fiziği ne de kimyayı bilebilir. Bu nedenle Çakıl
Erk Hoca’yı rahmetle anıyorum. Kendisiyle sonraları çok ilişkimiz oldu. Kendisi benim Türkiye’de kalmamı sağlayan kişidir.
Bu jüri üyelerinden Enis Oskay Hoca ile hiç karşılaşmadım. Yalnız birkaç kez Süheyla
Hoca ile kongrelerde karşılaştım. Kendisine karşı hiçbir saygısızlık yapmadım, çok kibar davrandım. Fakat, benim tezime vermiş olduğu olumsuz kararın, sonraları kendisini rahatsız
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ettiğini hissettim. Bana karşı bir eziklik içerisindeydi. Bir seferinde İstanbul Kimya Fakültesini
ziyaret ettiğimde Süheyla Hoca’ya uğradım. Ortak konuşacağımız konu yoktu. 1975 yılında
İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine bir 60 MHz Fourier Transform NMR cihazı alındığını
biliyordum. Laf olsun diye kendisine “Hocam sizin NMR cihazınız Fourier Transform mu?
yoksa Continuous Wave mi? diye sordum. Aldığım cevap şuydu: “Metin, cihazın markasını
tam hatırlamıyorum.” Bu birisine sorulan “Arabanız dizel mi yoksa benzinli mi?” sorusuna
verilen “Arabanın markasını bilmiyorum” cevabıyla aynıdır. Doçentlik derecesini aldıktan
sonraki işlem, atamaydı. Maalesef atamam tam dokuz ay sonra yapıldı. Hemen kadro verilmedi. Şu an dahi nedenini çok bilmiyorum. Doçentlik sınavı tamamlandıktan sonra artık
araştırmalara konsantre olma zamanım gelmişti.

Eşimle Tanışmam ve Evliliğim
Eğitimimi tamamlamış yurda dönmüş, Atatürk Üniversitesinde göreve başlamıştım. Yaşım da 33'e gelmişti. Çevremde herkes evlenmemi istiyordu. Bana çevremden bazı adayları
görmem için tavsiyeler geliyordu. Erzurum da küçük bir muhit. Ben tavsiye edilen kişilere
bakıyordum. Kolay bir iş değildi. İnsanın hayatının geri kalan kısmını geçireceği kişiyi bulup
da çabucak evet demesi çok zordu. Bir akrabam, bana çok uzaktan akraba birisini tavsiye
etmişti. Onlar da yakın bir zamanda Erzincan’dan İstanbul’a taşınmışlardı. Erzurum’da olsa
tanışmak kolaydı. 1981 yılının Eylül ayıydı, bir iş için Ankara’ya gittim. Çocukluk arkadaşım, aynı zamanda akrabam, kardeşimden farkı olmayan Şadi Damlarkaya Bursa’da ikamet
ediyordu. Daha önce de bahsettiğim gibi, Şadi ile lise yıllarımız beraber geçmişti. Kendisi
Atatürk Üniversitesinde işletme okudu. O sırada Bursa’da banka müdürü olarak görev yapıyordu. Kendisini uzun zamandan beri de görmemiştim. Bana tavsiye edilen kişi de aynı
zamanda Şadi’nin akrabasıydı. Hatta Şadi’ye daha yakındı. Ben Bursa’da hem Şadi’yi görürüm hem Şadi ile bu konuyu konuşurum, belki de İstanbul’a beraber gideriz düşüncesiyle
Ankara’dan Bursa’ya geçtim. Şadi, Vakıf Bank Müdürü’ydü ve Altıyol’da bankanın üstünde
bir lojmanda oturuyordu. İçeri girdim, evde tanımadığım başka kişiler de vardı. Buna kısmet
mi diyelim bilemiyorum ama İstanbul’da görmek ve tanışmak için gideceğim kişi, Jale ile kız
kardeşi Demet de oradaydılar. Bu tam bir tesadüftü. Jale ile ilk kez orada karşılaştık. Ben bir
iki gün kalmayı planlarken kalma süremi, Jale’yi daha iyi tanıyabilmek için bir haftaya uzattım. Kendisine ısınmaya başladım. Hal ve hareketleri çok hoşuma gitmişti. Jale üniversite sınavlarına girmiş, o günlerde sonucu bekliyordu. Jale bir yıl önce Erzincan’da iken İstanbul’da
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü kazanmış ama babası o bölüme gitmesine müsaade
etmemişti. Sınav sonuçları açıklandığında Jale İstanbul’da istediği bölümlerden birini kazanamamıştı. İstanbul’da bir yeri kazanmış olsaydı, bu iş olur muydu, bilemiyorum. Belki de
olmazdı. Çünkü kendisi okumak istiyordu.
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Nişan Törenimiz, 26 Aralık 1981

Nikah Törenimizin Ardından, 9 Ağustos 1982

Bir gün beraber dışarı çıktık ve kendisine duygularımı açıkladım. Doğal olarak o yaştaki
birisinin bana hemen “evet” demesi beklenemezdi. Bu konuyu ailesi ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Çok fazla zaman geçmeden ailesinden de olumlu bir haber geldi. Kayınpederim
Mehmet Hazar Bey Astsubay’dı, tayini o zamanlar İstanbul’a çıkmıştı. Yaklaşık bir ay sonra
söz kesildi. Ben o arada İstanbul’da doçentlik sınavlarına giriyordum. Jale sınavda ve verdiğim derste oradaydı. Aralık sonunda İstanbul’da aile içerisinde mütevazı bir nişan töreni ve
düğünümüzü de yine İstanbul’da 11 Ağustos 1982 tarihinde yaptık. Jale’nin benim karşıma
çıkması benim için bir şanstı. Kendisi benden çok küçük olmasına rağmen yaşına göre çok
olgundu. Akademik kariyerim boyunca benim evde devam ettirdiğim çalışmalarıma hiçbir
zaman müdahale etmedi. Bugüne kadar yazmış olduğum kitapların tamamını evde yazdım.
Bölümde bir kelime dahi yazmamışımdır. Ayrıca çok zamanımı alan raporlarımı da hep
evde yazmışımdır. Çok geç saatlare kadar çalıştığım günler olmuştur. Hatta bir gün bir NMR
spektrumunu çözmek için masanın başına geçtiğimde saat 21.00’di. Spektrumu çözdüğüm
zaman saatin 04.00 olduğunu farkettim. Eşime ve çocuklarıma ayıracağım zamanın önemli
bir kısmını bilime ayırmıştım. Eşimden bir gün olsun “Bıktım senin bu kimyandan!” lafını
duymadım. Ayrıca kendisi bana her zaman şunu söylerdi: “Kariyerin için nereye gidersen,
ben oradayım.” Bu çok önemli ve beni rahatlatan bir davranıştı.
Şu anda emekliyim. Evimde kendime bir ofis oluşturdum. Mesai saati varmış gibi evimde
çalışmalarıma devam ediyorum. Jale belli saatlerde benim kahvemi, meyve tabağımı getirmeyi hiç ihmal etmez. Çok sağ olsun. Jaleciğim, iyi ki varsın.
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Çocuklarımız
Jale ile olan evliliğimizden iki çocuğumuz oldu. Kızımız Gülşah 18 Haziran 1983 yılında
dünyaya geldi, oğlumuz ise 20 Ağustos 1989 tarihinde. Gülşah ilkokulu Erzurum’da Atatürk
Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda okudu. Kendisi ilkokula başlamadan önce okumayı öğrenmişti. Dışarıda yürürken hep dükkanların tabelalarında ne yazdığını sorarak okumaya başlamıştı. Ortaokulu, bir devlet okulu olan Sabancı Ortaokulu’nda
okudu. Gülşah’ı herhangi bir kursa da göndermedik. Oldukça rahat bir öğrencilik dönemi
geçirdi. Lise birinci sınıfı Amerika’da okuduktan sonra ODTÜ Koleji’nde lise eğitimine başladı, üniversite sınavlarına girerek ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. İlk 4000
öğrenci arasına girmişti ama mutlu değildi. Sınav esnasında yapmış olduğu basit birkaç hatadan dolayı çok daha iyi bir puan alamadığı için üzülmüştü. Tekrar sınavlara girmek istedi.
Fakat biz kendisini ikna ettik ve ODTÜ İnşaat Bölümüne girdi. Bitirdikten sonra yüksek lisansa başladı ve bazı dersleri aldı. Yüksek lisans eğitimini devam ettirmek üzere Chicago’ya
gitti. Burada derslerinin bir kısmını kabul ettiler, diğer dersleri orada alarak yüksek lisansını
tamamladı ve Illinois Institute of Technology’de Construction Engineering and Management
Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Bir süre Amerika ve Türkiye’de, daha sonra bir yıl
da Abu Dabi’de çalıştı. 2013 yılında, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu çok sevgili oğlumuz Onur Erinç ile evlendi. Şu anda serbet olarak çalışıyorlar.

Kızımız Gülşah
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Oğlumuz Berkay

Berkay birinci sınıfı Erzurum’da Atatürk İlkokulu’nda okuduktan sonra ikinci sınıfa
Amerika’da devam etti ve üçüncü sınıfta o da Gülşah gibi ODTÜ Koleji’ne başladı. Liseyi de
ODTÜ Koleji’nde bitirdi. Berkay, Gülşah ile kıyaslandığında daha rahattı. Fakat performansını her geçen yıl artırıyordu. Gülşah kadar okumazdı. Ben Berkay’a hep şunu söylerdim:
“Oğlum, yeter ki oku, önemli değil, ne okursan oku.” Berkay duygularını çok dışa vuran
birisi değildi. Lise sondaki performansı onu üniversite sınavlarında ilk 35.000 kişi arasına taşımaya yetti. Kendisi almış olduğu puanla ODTÜ’de kalmak istedi. Girebileceği iki bölümden
birisi de Maden Mühendisliği Bölümüydü. Madenden mezun olduktan sonra onu da ablası
gibi yüksek lisans yapmak üzere Amerika’ya gönderdik. Western Michigan Üniversitesinden
Endüstri Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Mesleğini şu anda Amerika’da bir otomotiv fabrikasında endüstri mühendisi olarak devam ettiriyor. Çalışmış olduğu
kurumda göstermiş olduğu başarı nedeniyle yakın bir zamanda fabrika yönetimi tarafından
ödüllendirildi.
Biz çocuklarımızın iyi bir eğitim almalarının yanı sıra, yabancı dil İngilizceyi de çok iyi
konuşabilmeleri için onları özellikle yurt dışına gönderdik. Bugün yabancı dil çok önemli, dili
çok iyi konuşmak gerekiyor. Maalesef biz ülkemizde çocuklarımıza yıllarca yabancı dil eğitimi veriyoruz, fakat devlet okullarından mezun olup da yabancı dil bilen bir kişiye rastlamak
mümkün değil. Yabancı dil derslerine giren hocaların önce kalitelerinin artırılması gerekiyor.
Yıllarca yabancı dil dersi alan bir çocuk, yabancı dili öğrenemiyorsa, ona bir yıl boyunca yalnız yabancı dil dersi vermek daha mantıklı olmaz mı?
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Atatürk Üniversitesinde Bilimsel Çalışmalar
Doçentlik sınavını başardıktan sonra artık bütün konsantrasyonumu bilimsel çalışmalara
ayırabilirdim. İmkânlar çok kısıtlıydı. Kimya bölümünde dibi yuvarlak bir balon dahi yoktu. Bu zor şartlarda ben, laboratuvarda bizzat çalışmak zorundaydım. Çünkü çalıştıracağım
bir öğrenci yoktu. Bölüm Başkanı Hüseyin Çaldemir, araştırma görevlisi almak istemiyordu. Onun bütün sıkıntısı, alınacak kişiler benimle çalışırsa, benim de bölümde ağırlığım her
geçen gün artar kaygısıydı. Bölümde bulunan araştırma görevlilerinden Yaşar Sütbeyaz ile
Nihat Akbulut doktoralarını tamamlamak üzereydiler. Onlar doktoralarını bitirdikten sonra
hemen benimle çalışmaya başladılar. Sonra Eğitim Fakültesinden Mansur Harmandar da ekibe katıldı. Doktoralarında yapmış oldukları çalışmalar, çok ufuk açıcı ve laboratuvar becerisi
kazandıracak çalışmalar olmadığından ilk zamanlar, hepsine çalışma tekniklerini öğretmek
mecburiyetindeydim. Bir taraftan onları eğitiyor, bir taraftan da kendi çalışmalarımı yürütüyordum. Bölüm asistanlarından Basri Atasoy, bölüm hocalarından Doç. Dr. Mustafa Özdemir
ile çalışacaktı. Ben geldikten sonra benim grubuma geçmek istiyor, bunu hocasına bir türlü
söyleyemiyordu. Nihayet Mustafa Bey’in olurunu alarak benimle doktora çalışmasına başladı. Böylece Basri benim ilk kayıtlı öğrencim ve de ilk doktorantım oldu.
Çalışmalarıma, bisiklik endoperoksitlerin CoTPP eşliğinde parçalanma mekanizmasını
araştırmak üzere başladım. Bir gün laboratuvarda çalışırken trietilamin (NEt3) lazım oldu.
Kimyasal madde deposuna bakan yetkiliden isteyince “Hocam, bizde böyle bir madde yok.”
diyince şaşırmıştım. Çünkü bu kadar basit bir kimyasal maddenin bulunmadığı bir ortamda nasıl araştırma yapabilirim? diye düşünmeye başladım. Hemen Amerika’da Jones’a bir
mektup yazdım ve acil bu maddeye ihtiyacım olduğunu bildirdim. Bana posta ile 15 mL trietilamin gönderdiler. Bugün böyle bir maddeyi posta ile getirtmek mümkün değildir. Hatta
Amerika dönüşü elimde bir spor çantası vardı. İçini Florida’da yapmış olduğum çalışmada
kullandığım kimyasal maddelerle doldurmuştum. Tam uçağa bineceğim sırada, çanta kontrole takıldı. Ben de kendilerine Dr. Kimyager olduğumu söyleyince o çantayı uçağa almama
izin verdiler. Bugün olsa, içecek suyun dahi uçağa alınmadığı bir ortamda, beni tutuklarlar.
Maalesef dünya nereden nereye geldi?
Yine bir gün laboratuvarda çalışıyorum, kromatografik bir ayırım yapmam lazımdı. Solvent olarak eter kullanacağım. Merck firmasından satın aldığımız eter çok pahalıydı. O günkü hesabıma göre benim maaşım 32 L eter satın alabiliyordu. Fiyatlar, Erzurum’da Batı’ya
göre daha da pahalıydı. Elim bir türlü eter şişesine gitmiyordu. “Bu koşullarda nasıl çalışabilirim?” diye kara kara düşünürken Yaşar Sütbeyaz laboratuvara girdi ve beni görünce
“Hayırdır, ağabeyi moralin bozuk gibi görünüyor.” Durumu izah ettim. “Bu kadar pahalı
malzemeyi kullanmaya benim vicdanım müsaade etmiyor.” dedim. O da bana “Ağabeyi sen
bunları hiç düşünme, reaksiyonunu yap.” dedi.
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Bu böyle gidemezdi, bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yurt dışından ithal edilen kimyasallar, Erzurum’da bize neredeyse beş-altı kat daha pahalı satılıyordu. Toplu kimyasal madde
alımını araştırdık. Akreditif yolu ile alım yapsak kimyasallar çok çok daha ucuza mal olacaktı.
Fakat rektörlük personeli bu işe çok sıcak bakmıyordu. Bu iş onlar için çok zahmetli bir işti.
Hele hele kimyasal madde işi daha da zordu. Çünkü her bir kimyasal için ayrı bir form hazırlanmalıydı. Bu işi o yıllarda Osmanlı Bankası yapıyordu. Bu işi kendimiz yapmalıydık. Önce
üniversite içerisinden 35.000 DM tutarında bir para bulduk. Bu parayı nasıl bulduğumu hatırlamıyorum. Fakültelerin o yıllarda çok büyük harcamaları yoktu. Çünkü araştırma yapan vs.
yok gibiydi. Sonra Osmanlı Bankası Müdürü ile görüştük. Onlar için de bu iş, çok yorucu bir
iş olacaktı. Biz yaklaşık olarak 350 kalem kimyasal madde tespit etmiştik. Müdür Bey’e bütün
bürokratik işlemleri, her bir kimyasal için ayrı ayrı formların doldurulmasını üstleneceğimizi
söyledik. Biz birkaç gün içerisinde bizzat bankada bu formları birkaç kişiyle beraber doldurduk ve akreditif açma işlemlerini üniversitemizde başlattık. Kimyasal alımını Almanya’nın
Merck firmasından yapacaktık. Atatürk Üniversitesi bir eğitim kurumu olduğundan ve doğrudan onlardan alımı yaptığımız için katalog fiyatları üzerinden bize %30 indirim yaptılar. Gümrük işlerini takip için Yaşar bizzat İstanbul’a gitti ve işleri Gümrük Müdürlüğünde halletti. Sonuçta Kimya Bölümüne iki kamyon kimyasal madde geldi. Bu alım bizi oldukça rahatlatmıştı.
Katalog fiyatı 1 DM olan malzemeyi iç piyasadan 5 DM’a alırken biz 0.7 DM’a alabilmiştik.
Yurt dışında büyük firmaların, üniversitelere kimyasal madde desteği sağladığını biliyordum. Köln’de doktora yaparken solventlerin önemli bir kısmı Bayer fabrikasından geliyordu.
“Bizde neden böyle bir şey olmasın?” diye düşündüm. Bunun için üniversiteden bir pikap
ayarladık, Yaşar’la İstanbul’a gittik. Kocaeli’nden başlayarak ne kadar kimyasal madde üreten
fabrika varsa dolaştık ve çeşitli malzemeler aldık. Resmen dilencilik yapıyorduk. Doğudan
gelmemiz, bir de bugüne kadar hiç kimsenin böyle bir istekte bulunmamış olması, firmaların ilgilerini daha çok çekiyordu. İstanbul Gübre Sanayi Şirketi’ne gittik. Gübre alacak halimiz yoktu. Onlardan sıvı amonyak istedik. Bize tüpünüzü getirin dolduralım dediler. Ben
de “Tüpümüz yok.” bir de bize tüp verin diyince, Müdür Bey “Pes” dedi. Sonra ikna oldu.
Bize büyük sıvı amonyak dolu tüpü verdi. Sağ olsunlar, yıllarca amonyak ihtiyacımızı karşıladılar. Diliskelesi’nde kocaman solvent tanklarını görünce heyecanlandık. Hemen ilgililere
gittik. Hatırladığım kadarıyla firmanın adı Solventtaş idi. Oradan da epeyce hekzan, metanol,
etilasetat vs. aldık. Hemen yakında ÇBS boya fabrikası vardı. Almanya’dan arkadaşım, Köln
mezunu kimyager Arif Kök orada üst düzey yöneticiydi. Arif’e uğradık. Bize uygun verecekleri kimyasalları yoktu. Biz de elimiz boş dönmeyelim diye boya istedik. Birkaç yüz kilo boya
aldık. Bunlarla fakülteyi boyattık. Yurt dışına sık sık numune gönderdiğimiz için bizim cam
ampule ihtiyacımız vardı. İlaç fabrikaları bize vermek istemediler. Çünkü üzerlerinde ilaç
adları yazılıydı. Bunları üreten fabrikayı Kartal’da bulduk. Bize çeşitli boylarda binden fazla
ampül verdiler. Fabrikaları dolaşma işini zaman zaman tekrar ettik. Bir taraftan da sürekli
nerede ne var takip ediyorduk.
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Araştırmalarımız için bize sikloktatetraen lazımdı. Dışarıda katalog fiyatı 1 g 10.00 DM
idi. Bizim için çok pahalıydı. Ama bir şekilde bu bileşiği temin etmem gerekiyordu. Almanların BASF firmasına 25 Mayıs 1981 tarihinde, bize araştırmalarımızı destelemek üzere siklooktatetraen hibe etmeleri için bir yazı gönderdim. 10 Temmuz 1981 tarihinde bize cevap verdiler
ve 250 g siklooktatetraenin havayolu ile bize gönderildiğini söylediler. Tekrar istediğimizde
ancak ücret karşılığında vereceklerini bildirmişlerdi. Aradan yıllar geçti. 11 Kasım 1988 yılında tekrar 500 g istedim. Bize daha önce vermiş olduklarını unutmuş ve kayda geçmemiş
olacaklar ki 23 Kasım 1988 tarihinde 500 g daha gönderdiler. Tekrar istediğimizde 500 g için
3000.00 DM ödememiz gerecekti. Bu bağlamda BASF firmasına da teşekkür etmek istiyorum.
Çalışmalarımızda en çok kullandığımız çözücü, hekzan idi. Çeşitli yerlerden bir varil alıyorduk. Ancak bu bizim için yeterli değildi. Bizim daha büyük oynamamız lazımdı. Türkiye
Kimya Derneği tarafından şahsıma verilen bir ödül töreninde Petkim Genel Müdürü Sayın
Faruk Yağız Bey ile tanışmıştım. Petkim Aliağa tesislerinden destek bekledim. 4 ve 7 Ocak
1991 tarihinde hem Genel Müdürlüğe hem de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Nurcan
Tekin’e isteklerimi bildiren iki yazı gönderdim. Sayın Genel Müdür Faruk Yağız Bey 14 Şubat
1991 tarihli mektubunda bize iki ton hekzanın bölümümüz için tahsis edildiğini yalnız nakliye işlemlerinin bize ait olduğunu bildirdi. Kısa bir süre içerisinde 2 ton hekzan bölüme geldi.
Kendilerine de bu vesile ile tekrar teşekkür ederim. Bu miktar bizim iki yıllık ihtiyacımızı
karşılayacaktı. İzmit TÜPRAŞ Rafineri Müdürü Sayın Özer Öziş ile de yazıştım. Maalesef onlar bize ancak bir varil hekzan verebileceklerini bildirdiler. Nakliye fazla tutacağından kabul
etmedik. Daha sonra kendilerinin bağlantısı olan Ordu Soya Sanayi A.Ş.’ye bizim arzumuzu
ilettiler. Bu firmanın aynı zamanda Sağra Çikolata Fabrikası ile de bağlantısı vardı. Biz uzun
süre hekzan ihtiyacımızı Ordu’dan karşıladık.
Kardeşim Emin, Henkel’de çalışırken yıllarca bize solvent konusunda ciddi destek verdi,
özellikle metilen korür, hekzan vs. ihtiyacımızı karşıladı. Ben Yaşar Bey ile hiç boş durmadım.
Sürekli olarak nereden ne alabileceğimizin analizini yaptık ve ilgili yerlere ya bizzat gittik ya
da Aliağa’da olduğu gibi yazı yazarak isteklerimizi bildirdik. Burada tekrar bize destek veren
tüm firmalara şükranlarımı sunmak istiyorum.

Kimya Bölüm Başkanı’nın Tavırları
Bölüm Başkanı Hüseyin Çaldemir’in bana karşı direnişi devam ediyordu. Biri üst katta diğeri alt katta olan iki laboratuvardan birini araştırma laboratuvarı yapmak istiyorduk. Bizim
ofislerimiz genelde üst katta olduğu için üst kattaki laboratuvar bizim için en uygunuydu.
Fakat Hüseyin zemin kattakini yapmak istiyordu. Yaklaşım son derece mantıksızdı. Amaç
bizim dediğimiz değil, onun dediğinin olmasıydı. Kendisi tutarlı hiçbir gerekçe de sunmuyordu. Uzun tartışmalardan sonra Yaşar Sütbeyaz “kura çekelim” diye bir teklif getirdi. Bu
zavallı Bölüm Başkanı bunu kabul etti. Yaşar iki kâğıdın her ikisine de üst laboratuvar yazdı
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ve getirdi. Hangi katı çekersek orası laboratuvar olacak diye kendisini ikna ettik. Kura çektik,
elbetteki üst kat çıktı. Diğer kâğıda bakmayı düşünmediğinden bizim dediğimiz, böylece Çaldemir’e çekmiş olduğumuz bir numara ile gerçekleşti. Mantıklı bir şekilde laboratuvar yeri
konusunda ikna olmayan bu zavallı, kurayı kabul etmişti. Maalesef bu zat bölümü yönetiyordu. Yorumu okuyucuya bırakıyorum.
Hüseyin Çaldemir sözde bölümü idare ediyordu. Daha öncede bahsettiğim gibi bu başkaları tarafından kumanda ediliyor ve üzerime gönderiliyordu. Benim bölüme gelmem kendisini çok rahatsız etmişti. Laboratuvar çalışmalarım için bir otoklava (basınç altında çalışma
reaktörü) ihtiyacım vardı. Alım ve satımlar her şey dekanlık üzerinden yürüdüğü için dekanlığa bir talep yazısının gönderilmesi gerekliydi. Alınmasını istemediği için yıllarca ben bu yazıyı kendisine yazdıramadım. Hatta bir yaz ayında çok sevdiğim ve “Abi” diye hitap ettiğim
Doç. Dr. Mustafa Özdemir, Hüseyin Çaldemir’in yerine vekalet ediyordu. Mustafa Abi de
çekindi ve bu yazıyı yazamadı. Neden korkuyorlardı, anlamak mümkün değildi.
Hüseyin Çaldemir, benimle yıllarca çok uğraştığı için bir gün ben de Hüseyin’in doçentlik
tezini merak ettim. Çok yerde aramamıza rağmen tezini bulamadık. Bir yıl sonra fakültenin
tozlu raflarında bir yerde tezi bulundu. Tezin içeriğine baktığım zaman gözlerime inanamadım. Çok güzel bir çalışmaydı, polihidroksi bileşiklerin sentezini içermekte ve NMR yorumları da vardı. Fakat Hüseyin NMR’ın ne olduğunu dahi bilmiyordu. Bunu nasıl yazmıştı?
Atatürk Üniversitesi, kuruluşunun ilk yıllarında Amerika Nebraska Üniversitesi ile yapılan iş birliğiyle elemanların çoğu Nebraska Üniversitesine göndermişti. Çaldemir de Nebraska’ya gitmişti. Dönüşte odasının kapısını arkadan kilitleyerek tezini yazmış. Bu tez orada yapılan bir tezin kopyasıydı, başka bir şey olamazdı. Çaldemir’in böyle bir çalışmayı anlaması,
NMR yorumu yapması mümkün değildi. Belli bir zaman sonra Çaldemir’in kulağına, tezinin
elimde olduğu bilgisi ulaşmıştı. Bu onu son derece tedirgin etmeye başlamıştı. Bugün olsa o
tezin üzerine giderdim.
1980’li yılların sonlarına doğru YÖK tarafından bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre “Uzun
yıllar doçent kadrosunda olup da kadrosuzluktan profesör olamayanlar, bir defaya mahsus
olmak üzere kendi kadrolarında profesörlüğe yükseltilebilirler.” Üniversitede doçentlikte
bekleme sürelerini tamamlayanların tümü müracaatlarını yaptılar. Eserleri jürilere gönderildi. Jüri raporları (raporlarının tamamı negatif olan hoca da vardı) çok da dikkate alınmadı ve
24 kişi bir senato toplantısında oylama ile profesörlüğe yükseltildi. Bunlardan ben bazılarına
negatif oy verdim. Oy çokluğu ile profesör olanlar, profesör olduklarına sevinmelerini bir tarafa bırakarak bu negatif oyların Metin Balcı’dan başka kimler tarafından verildiğinin peşine
düştüler. Hüseyin Çaldemir, o zaman profesörlüğe müracaat etmeyen tek kişiydi. Nedenini
bilemiyorum. Tahminime göre onun doçentlik tezinin benim elimde olması, benimle sürekli uğraşması onu korkuttu. Çaldemir’in bacanağı, Van’a müracaat etti. Orada profesörlüğe
yükseltildi. Hâlbuki kendisi de Van’a gitseydi, orada profesör olurdu. Çaldemir, bu imkânı
kullanamayan ve doçent olarak emekli olan ender kişilerden birisidir.
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Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Çakır ile Şavşat Yayla Festivali'nde

Bu dönemde beni üzen olaylardan biri de şudur: Hüseyin Çaldemir Bölüm Başkanı iken
bölümde profesör hoca yoktu. Hüseyin Çaldemir’in Bölüm Başkanlığı süresi bittiğinde Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Çakır tarafından Çaldemir’in tekrar Bölüm Başkanlığına atanmasını
hiç hazmedemedim, ne de kabul edebildim. Başka doçent hocalar da vardı. Onlardan biri de
atanabilirdi. Beni de atayabilirdi, gerçi benim idari görev hevesim zaten yoktu. Ancak, araştırmalara bırakın desteği, köstek olan bir kişinin tekrar atanması olamazdı. Zamanla Ahmet
Bey de hata yaptığının farkına vardı. İkinci atamasından sonra bölümde ne olsa biz Hüseyin’e
“Bunu en iyi Dekan bilir.” der ve onu hergün Dekan’a gönderirdik. O da zaten saftı ve giderdi. Ahmet Bey bir gün bölüme geldi ve bize şunu dedi: “Yeter oğlum, bu adamı hergün bana
göndermeyin.”
Hüseyin’i kumanda edenlerden biri Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suphi Kırım’dı. Suphi
Hoca’nın yazdığı bir kitaptan bana bahsetmişlerdi. Kitap EPR (Elektron Paramanyetik Rezonans) hakkındaydı. Fizik Bölümünde bir EPR cihazı vardı. Bir gün kitap elime geçti. Kitabı karıştırırken içindeki şekillerin üzerinde Almanca ifadeler olduğunu gördüm. Biraz daha
dikkatli incelediğimde bunun benim kütüphanemde bulunan ve Gerson tarafından yazılan
EPR kitabından farkı olmadığını hemen anladım. Kitap birebir tercümeydi ve şekiller aynen
olduğu gibi alınmıştı. Ancak kitabın üzerinde tercüme diye bir ibare yoktu. Suphi Hoca zaman zaman benim odama gelirdi. Ben de orjinal EPR kitabını masamın üzerine, gelenlerin
dikkatini çekecek bir şekilde koydum. Bir gün Suphi Hoca odama girdiğinde hemen kitabı
gördü ve bana “Bu ne Meto?” (Bana Meto diye hitap ederdi) dedi. Ben de “Bu kitabı biz lisans
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seviyesinde okumuştuk.” cevabını verince, önce şok olduğunu hissettim. Sonra bana döndü:
“Biliyor musun? Ben bu kitabı tercüme ettim.” dedi. Ben de saf saf “Ne güzel Hocam” cevabını verdim. O günden sonra Suphi Hoca’nın bana karşı tavrı değişti.
Suphi Hoca ile bir anekdotu burada anlatmadan geçemeyeceğim. Hikâyeyi Prof. Dr. Ali
Demirsoy’dan dinledim. Suphi Hoca doktora tezinde “Eğer uçakların çevresine 10 m kalınlığında bir su tabakası yerleştirilirse uçaklar radara yakalanmaz.” sonucuna varır. Ali Hoca
kendisine sorar. “Abi, böyle bir şey olabilir mi? Senin bu bulgun bir b.ka yaramaz” der. Suphi
Hoca hemen cevap verir: “Sen ne diyorsun? Yaramaz olur mu? Bu tez beni doktor yaptı.”
cevabını verir.

Cam Atölyesi Kurma Çabalarım
Bir Kimya Bölümünün olmazsa olmazlarından biri de iyi bir cam atölyesidir. Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde cam işlemek için her türlü alet edavat, hamlaç vs. vardı. Ancak
bunları kullanabilecek, en küçük bir tamiri yapabilecek eleman yoktu. Bölüme bir camcı yetiştirme yollarını araştırdım. Yapmış olduğum inceleme sonucunda ODTÜ’de 2-12 Nisan 1984
tarihleri arasında Cam Üfleme Ustaları İlerleme Kursu açılacağını, hatta kursun İngiltere Leeds
Üniversitesi Cam Üfleme Ustası Mr. Michael Holmes tarafından verileceği bilgisini edindim.
Sayın Ural Akbulut ve Namık K. Tunalı’nın bana göndermiş oldukları 23 Şubat 1984 tarihli
yazıda bize de bir kontenjan vereceklerini bildirdiler. Hatta kursta başarılı olanlara sertifika
verileceği ve ilerde açılacak olan daha üst düzey bir kursa katılabilecekleri tarafıma bildirildi.
Bunun üzerine hemen Dekanlık bazında faaliyete geçtim. Maalesef böyle bir imkânı kullanamadık. Ankara’ya gidecek olan bir kişinin on beş günlük masrafını karşılayabileceğimiz bir
kaynak yoktu. Bölüm başkanını bu gibi konular kesinlikle ilgilendirmiyordu. Bana karşı ciddi
bir direniş içerisindeydi.
Aradan üç yıl geçmişti. Camcı yetiştirme işini tekrar alevlendirmeye çalıştım. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Celal Tüzün Hoca ile bağlantı
kurdum. Celal Hoca bana 11 Aralık 1987 tarihli mektubunda bunun mümkün olabileceğini,
gelecek elemanın eğitim esnasında kullanacağı cam ve oksijen için Üniversite Döner Sermayesine ödeme yapması gerektiğini bildirdi. Bu kez de maalesef bir şey yapamadık. Atatürk
Üniversitesi Kimya Bölümünde bugün dahi bir camcı yoktur.

Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi
Çağdaş seviyede araştırma yapmak ve Batı ile yarışabilmek için alet edavatın yanı sıra
hemen bilgiye ulaşabileceğimiz iyi donanımlı bir kütüphaneye de ihtiyacımız vardı. Atatürk
Üniversitesinin kütüphanesini inceledim. Kütüphane fena değildi. Hatta beklentimin de ötesinde iyiydi. Elbetteki eksikler vardı. Kendi sahamda Amerikan dergileri (JACS, JOC, v.s) kütüphaneye geliyordu. Bazı eksik dergileri daha sonra Almanlardan aldık (NMR Bölümünde
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detaylı anlatılmaktadır). Chemical Abstractlar 1965 yılından sonra bir iki eksik dışında muntazam bir şekilde kütüphanede vardı.
Kimyacı olmayan okurlarımız için kısaca Chemical Abstract hakkında bilgi vereyim. Dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir bileşik sentezlendiğinde ve yayımlandığında o bileşik o
yıl Chemical Abstract tarafından kaydedilir. Dolayısıyla biz yeni bir madde sentezlediğimizde,
bunun dünya genelinde bilinip bilinmediğini bu Chemical Abstractları yıl yıl tarayarak tespit
edebiliriz. O yıllarda bu çok zahmetli bir işti. Bir tarama bazen günlerce sürebilirdi. Dolayısıyla bir tarama yapılacaksa bu Abstract’ların tam olması gerekir. Bugün her şey elektronik ortama yüklendiği için bir taramayı birkaç saniye içinde yapabiliyoruz. Kütüphanede bu Abstractların 1965’den sonra olması güzeldi. Fakat tarama yaparken önceki yılların taranamaması
durumunda bir bileşiğin bilinip bilinmemesiyle ilgili yorum yapılamaz. O halde sağlıklı bir
tarama için bunların tamamının olması şarttır. Zaman zaman bu Abstractlar Collective Volume
adı altında beşer yıllık düzenlenmektedir. Yani beş yıllık bilgi tek bir dergide taranabiliyor.
Bazı enstitüler bu beş yıllık Abstractları satın aldıkları zaman diğer yıllık Abstractlara ihtiyaç
duymuyor ve satışa çıkarıyorlar. Bunun için araştırmalara başladım. Bazı yerlere yazılar yazdım. Nihayet Berlin’de bir üniversitenin 1945 ile 1970 yılları arasındaki Abstractları satışa çıkardığını öğrendim. Abstractlar deri ciltli ve bunlar için 4.000 DM istiyorlardı. Kendileri ile
yazıştım, yol parasını üstlenebileceklerini kabul ettiler. Biz o yıllarda Abstractların yıllığına
20.000 (Yirmibin) dolar ödüyorduk. Büyük bir heyecan ve sevinçle Kütüphane Müdürü Mustafa Koca’nın odasına gittim ve durumu kendisine anlattım. Bu dergileri muhakkak almamız
gerektiğini vurguladım. Sayın Kütüphane Müdürü bana ders vermeye başladı. “Metin Bey,
bakınız ben lisedeyken atomun parçalanamayacağını okurduk. Bugün ise artık atomu parçalayabiliyorlar (Nereden duymuş ise). Şimdi bu Abstractların bizde en iyileri, son yıllarda
çıkanları varken sen tutmuşsun, eskileri de alalım diyorsun. Yenileri varken, eskilerini ne
yapacaksın?” dedi.
Bu zihniyette olan bir insanın kütüphane müdürü olması cinayettir. Abstract kavramını
bilmeyen birisi maalesef o makama getirilmişti. Bu bugün dahi devam eden en büyük sıkıntımızdır. İşe adam değil, adama iş bulma... Ben vazgeçmek zorunda kaldım. Hevesim de
kursağımda kaldı.
Kütüphaneyle ilgili başka bir anımı anlatayım; 1980’li yıllarda TÜBİTAK Temel Bilimler
Dergileri tek bir dergi olarak, DOĞA dergisi adı altında yayımlanıyordu. Bazen kütüphanede
o dergiyi göremiyordum. Görevliye sordum: “DOĞA dergileri neden yok?” Aldığım cevap
trajikomikti: “Hocam o dergiyi çok karıştırıyorlar, ben onu depoya indiriyorum.” Devletin
malı bundan daha iyi korunamazdı!
Ben otuz yıl boyunca birçok bilimsel dergiye abone oldum. Bunlar Journal of American Chemical Society, Journal of Organic Chemistry, Account of Chemical Research, Angewandte Chemie (Almanca versiyonu) ve Tetrahedron Letters dergileriydi. İlk iki dergi kütüphaneye gelmesine rağmen ben aboneliğimi yıllarca devam ettirdim. Nedenine gelince, kütüphaneye dergiler deniz
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yolu ile gelirken (yaklaşık iki ay sonra) benim abone olduğum dergiler uçakla geliyorlardı.
Bu dergilere yıllık 1.800 dolar ödüyordum ki bu benim için çok büyük bir paraydı. Almanya
dönüşümde 14-15.000 DM kadar bir param vardı. Yurt dışında çalışan işçilerin birikimlerini Türkiye’ye çekmek için Merkez Bankası dövize %12-13 civarında yıllık faiz veriyordu.
Ben de o parayı Merkez Bankası’na yatırmıştım. Yıllık almış olduğum faiz ile bu dergilerin
aboneliklerini ödüyordum. Dergiler elektronik ortama geçince ben tüm dergilerimi Sakarya
Üniversitesi Kimya Bölümüne hibe ettim. Onlar da şimdi elektronik ortama geçtiği için artık
bu dergiler onların da işine yaramaz olmuştur.
Yurt dışında çalıştığım zamanlarda bir arabam olurdu. Türkiye’ye gelince o parayla o
yıllarda bir araba alabilirdim. Dergilerin abonelik parasını ödeyebilmek için araba almaktan
vazgeçtim. Ancak, profesör olduktan sora kendime bir Şahin marka araba alabildim. Altı yıl
boyunca Erzurum’da arabasız idare ettim.
Kütüphane için bazı eleştiriler yaptıktan sonra kütüphanenin bana sunmuş olduğu bir imkânı burada anlatmadan geçemeyeceğim. Bu daha sonraları oldu. O zaman kütüphane müdürünün kim olduğunu hatırlamıyorum. Kütüphanelere gelen periyodik dergileri, dünyanın
hiçbir yerinde kütüphane dışına çıkarmazlar. Ben kütüphane ile şöyle bir anlaşma yaptım.
Dedim ki “Bakınız, bu dergileri kimyacılardan başka kimse okumuyor. Bu dergileri bir hafta
dışarı çıkarma izni verin.” Bu isteğimi kabul ettiler. Bu dergileri laboratuvara götürmeye başladık. Her öğrenci bir dergiden sorumluydu. Laboratuvara, dergilerin rahatça görünebileceği
bir raf sistemi yaptırdık. Herkes sorumlu olduğu dergiyi getiriyor ve o dergi bir hafta boyunca laboratuvarda kalıyordu. Herkes laboratuvarda çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da
literatürü takip ediyor ve birbirlerini de haberdar ediyorlardı. Böyle bir hizmet, inanın dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu konuda ilgililere, bize böyle bir imkânı sağladıkları için çok
ama çok teşekkür ediyorum.

Atatürk Üniversitesinde Verdiğim Dersler
Yurt dışında olduğum zaman, kafamda olan tek şey “Ülkeme dönmek, hizmet etmek,
araştırma yapamasam dahi iyi öğrenci yetiştirmekti.” Zamanla şunu anladım ki eğitim sistemini düzeltmek o kadar kolay değildi. Almanya’daki kimya eğitimini Türkiye’de uygulamak için değişmesi gereken o kadar parametre vardı ki ben bunların hangi birini değiştirebilirdim? Sistemin değişmesi için; yeni yönetmeliklerin hazırlanması, ders geçme sisteminin
kaldırılması, fiziki imkânların geliştirilmesi, bütçenin artırılması vs. şarttı. Benim bunlardan
birini dahi değiştirmem mümkün değildi. Bu nedenle kendimi tamamen yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinin yetişmesine adadım. İlk aşamada, onların ihtiyacı olan spesifik dersler açtım. Burada tekrar edeceğim ama lisans ve yüksek lisans seviyesinde açtığım dersler;
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizması, Reaktif Araürünler Kimyası, Aromatiklik, Karbonil
Grubunun Kimyası, Sınır Orbital Teorisi, NMR, İleri NMR dersleriydi. İtiraf edeyim, ben bir
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organik kimyacı olarak hayatımda ne Erzurum’da ne de ODTÜ’de Temel Organik Kimya dersi
vermedim. ODTÜ’de son sınıf lisans öğrencilerine NMR dersi veriyordum. Organikte çok zayıftılar. O zaman bu işe temelden el atayım dedim ve Organik Kimyaya Giriş dersini iki dönem
arka arkaya verdim. Akabinde Temel Organik Kimya derslerini verecektim. Fakat öğrencilerden beklediğim ilgi ve gayreti göremeyince vazgeçtim.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetişmesi için benim her dönem muhakkak onlara yönelik bir ders açmam lazımdı. Lisans seviyesinde de NMR dersini veriyordum. Temel
organik dersi vermeye kalksam bunların birinden vazgeçmek zorunda kalacaktım. Bunu da
yapamayınca ister istemez Temel Organik Kimya dersine zamanım kalmıyordu. Yoğun araştırmaların yanı sıra, dönem içinde üç ders vermem de mümkün değildi. Şuna inanıyorum
ki bu konuda düşüncem ve hedefim doğruydu. Benimle çalışan öğrenciler, gerçekten çok iyi
yetiştiler. Ben her zaman onlarla gurur duydum ve duymaya da devam ediyorum. Girmiş
oldukları doçentlik sınavlarını sorunsuz bir şekilde başardılar. Endüstriye giden öğrencilerim
hakkında da hep olumlu şeyler duydum. Çünkü bunlar ezbere dayalı bir eğitimden uzak,
analitik düşüncenin ön plana çıktığı, rasyonel, neden ve niçin ilişkisini kuran, bilimsel ahlak
kurallarına önem veren bir eğitim sisteminden geçtiler ve bunu benimsediler. Bu özellikleri
öğrencilerimde görmek beni her zaman mutlu ediyor. Kendimi hep bir gül bahçesinin bahçıvanına benzettim. Güller açınca benim de yüzüm gülüyordu.

Türkiye’de İlk Kimya Kongresi Erzurum’da
Almanya’da doktoramı yaptığım yıllarda, hocalar öğrencileri kongrelere kesinlikle götürmezlerdi. Biz o yıllarda “kongre nedir” vs. bilmezdik. Porto Riko’da iken bir kongreye
katılmıştım. Amerikan Kimya Derneği, yılda iki kez büyük kimya kongresi, bir de bunların yanısıra daha küçük çapta dört veya beş bölgesel kongre organize ederdi. 1978 yılında o
kongrelerden biri Porto Riko’da Mayaguez şehrinde yapılmıştı. Waldemar Adam’ın grubu
ile oraya gitmiştik ve ben ilk sözel sunumumu orada yapmıştım. Bir de Florida’da olduğum
zaman Teksas’ta yine Amerikan Kimya Derneği’nin büyük bir kongresi vardı. Benim orada
sunabileceğim tamamlanmış bir çalışmam yoktu. Yalnız Jones, kendi projesinden bana para
vererek sırf o kongreye dinleyici olarak katılmamı ve oraları görmemi istemişti. Jones’in sayesinde o kongreye katıldım. Bu davranış, yanında post-doc olarak çalıştığım Jones’un ne kadar
iyi niyetli birisi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyordu. Bunların haricinde hiçbir kongre
tecrübem yoktu.
1983 Aralık ayı başlarıydı, bölüme Türk Kimya Derneği Başkanı rahmetli Prof. Dr. Ali
Rıza Berkem tarafından bir yazı gönderildi. Gönderdiği yazıda Türkiye’de kimya kongresi yapılmadığını, dernek tarafından başlatmak istediklerini ve konuyu detaylı görüşerek karara bağlamak amacıyla, bölüm başkanının veya bir temsilcinin İstanbul’da Kimya Derneği’nde yapılacak bir toplantıya
katılmalarını rica etmekteydi. Çaldemir’in bu toplantıya katılması söz konusu değildi. Bölüm
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beni görevlendirdi, ben de İstanbul’a gittim. Kafamda bir American Chemical Society, Deutsche
Forschungsgemeinscaft gibi derneklerin imaji vardı. Büyük bir bina, içinde çalışan onlarca kişi
vs. diye düşünüyordum. Dernek binası, Harbiye’de Halaskargazi Caddesi’nde bir binanın
bir katındaydı. İçeriye girdim, kendimi tanıttım. İlk intiba beni şok etti. 80 m2 büyüklüğünde bir daire, salonda ortada birbirlerine eklenmiş iki-üç masa ve etrafında hiçbiri diğerine
benzemeyen yirmi civarında sandalye vardı. 2013 UIPAC Kongresi öncesinde de o derneğe
tekrar gittiğimde aradan geçen 30 yıl içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Bir ara
lavaboya gittim. Lavaboda büyük bir olasılıkla Japonların hibe etmiş olduğu Bulletin of the
Chemical Society of Japan dergileri yer olmadığında tavana kadar dizilmişti. İçimden hemen
şunu geçirdim: “Bu nasıl bir Dernek?” 1983’te Türkiye’de 18 devlet üniversitesi vardı. O toplantıya hatırımda kaldığı kadarıyla beş kişi katılmıştı; Ben Erzurum’dan, Prof. Dr. Şeref Güçer
Malatya’dan, Prof. Dr. Necla Gündüz Ankara Üniversitesinden. Diğer iki kişiyi hatırlamıyorum. Onlar da herhalde İstanbul’daki üniversitelerdendi. Bir süre bekledikten sonra Ali Rıza
Berkem Hoca geldi. İlk kez kendisiyle karşılaşıyordum. Hoş sohbet, cana yakın, insanın içinin
hemen ısınacağı bir hocaydı. Ali Rıza Hoca ile sonraları biz dost olduk. Hatta eşim Jale’nin de
kankasıydı. Ali Rıza Hoca Türkiye’de kimya kongresi yapılmadığını, dernek olarak el atmak
istediklerini vurguladı. O yıllarda TÜBİTAK, temel bilimleri kapsayan bir kongre yapmıştı.
Bildiğim kadarıyla Çanakkale’de olan bu toplantıda bir salonu paravanlarla bölmüşler; fizik,
kimya, biyoloji vs. sunumları o paravanların arasında yapılmıştı. Oldukça amatör bir kongre
olmuştu.
Ali Rıza Berkem Hoca doktorasını Fransa’da yapmış, yurt dışını bilen bir hocaydı. Konuşması esnasında Hoca bir ara “Biz bu kongreleri başlatmak istiyoruz ve 15 günde bir yapalım”
dedi. Ben kulaklarıma inanamadım “Hoca ne diyor?” diye. Anladığım kadarıyla herhalde Ali
Rıza Berkem Hoca 15 günde bir farklı üniversitelerden bir hocayı derneğe çağırıp orada bir
konuşma yaptıracak ve bunu da üniversitelere duyuracaktı. O toplantı sonucunda hiçbir şey
netleşmedi. Çünkü yurt dışı deneyimli bir hocanın “15 günde bir yapalım” demesi bana çok
ters gelmişti. Oradan ayrıldım ve Erzurum’a döndüm, durumu detaylı olarak Yaşar Sütbeyaz’a anlattım ve şunu söyledim: “Yaşar, bu derneğin kongre organize etmesi mümkün değil.
Gel, biz bunu Erzurum’da başlatalım.” Yaşar da heyecanlandı. Durumu, Dekanımız Sayın
Ahmet Çakır’la görüştük, onun da olurunu aldıktan sonra bir iş planı yapmaya başladık. İlk
düşüncemiz şu oldu: “Tamam biz bir kongreyi organize edeceğiz. Acaba diğer üniversitelerden katılım olur mu?” sorusu kafamızda oluşmaya başladı. Organizasyonu yaparız, ya kimse
gelmezse ne olacaktı?
Toplantının adını Kimya Sempozyumu, tarihini ise 23-25 Mayıs 1984 olarak belirledik. Sonra tüm üniversitelerin kimya bölüm başkanlıklarına, “Biz bir Kimya Sempozyumu organize etmek istiyoruz, bölümünüzden katılım olup olmayacağı hakkında bize bilgi verilmesini
arzu ediyoruz.” diye yazılar gönderdim. Çok kısa süre içerisinde bize özellikle ODTÜ, İTÜ,
Ege, Hacettepe ve diğer bazı üniversitelerden olumlu yanıtlar geldi ve biz de kongrenin kesin
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olarak anılan tarihlerde yapılacağını ilgili yerlere bildirdik. Bu ara Kimya Derneği ile hiçbir
şekilde bağlantı kurmadık. Kongre hazırlıklarına başladık. Ben 1984 Mart ve Nisan aylarında
ODTÜ, İTÜ ve Ege Üniversitesini bizzat ziyaret ettim, oralarda sunumlar yaptım ve katılım
için destek çağrısında bulundum.
O yıllarda imkânlarımız son derece kısıtlıydı. Büyük bir misafirhanemiz yoktu. Katılımcıları yatırabileceğimiz lüks otellerimiz de yoktu. Önce Yaşar ile bütün devlet dairelerini dolaştık ve misafirhanelerinden üçer-beşer kişilik yerler temin ettik. En büyük katılım ODTÜ’den
gerçekleşti. Hatta o hafta ODTÜ’lü hocalar derslerini bir şekilde ya öne çektiler ya da ertelediler. ODTÜ’den 30 kişilik bir grup otobüsle geldi. Onlar için Erzurum’a 15 km mesafede
Ilıca kasabasında bir oteli komple tuttuk. Demek ki o yıllarda şehir içinde de yeterli yatak
kapasitesi yokmuş. İTÜ’den de katılım oldukça fazlaydı. Toplam katılımcı sayısı 165 idi ki bu
o günkü koşullarda iyi bir sayıydı. Ben bu vesile ile katılımcılara, Türkiye’de ilk kez bir Kimya
Sempozyumunun yapılmasını gerçekleştiren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Davetli
konuşmacılarımız Bahattin Baysal, Ayhan Ulubelen, Turgut Gündüz ve Özer Bekaroğlu’nu
üniversitenin mütevazı konukevinde ağırladık. Rahmetli Atilla Yıldız’ı da davetli konuşmacı
olarak çağırmıştık. Ancak Atilla Hocamız, daha önceden belirlenen bir programı olduğundan
maalesef katılamadı. Ring seferleri ile her sabah katılımcıları kongre merkezine taşıdık. Kongre Fen-Edebiyat Fakültesinin mütevazı sınıflarında gerçekleştirildi.
Kongre açılışını, Rektörümüz Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul yaptı. Akabinde Dekanımız Prof.
Dr. Ahmet Çakır ve ben birer konuşma yaptık. Ben konuşmamda Türkiye’de yayımlanan fakülte dergilerinin kapatılmasını ilk kez gündeme getirdim. Bununla ilgili anımı daha sonra
başka bir bölümde anlatacağım.
Kongreye katılanların çoğu, birbirlerini ilk kez görüyordu. Sıcak bir kaynaşma oldu. Hatta
bir akşam Rektörümüz katılımcılara içkili bir kokteyl verdi. Herkes çok keyifliydi. Kokteyl
saat 10.00 sularında sona erdiğinde kimse gitmek istemiyordu. Bana gelerek “Biz devam etmek istiyoruz” dediler. Ne yapabilirdik? Hemen şehirden beş-altı şişe daha rakı aldırdık.
Fakat bunu yeterli bulmadılar. Bizden müzik istediler, eğlenmek istiyorlardı. Onlar da haklıydı, çünkü ilk kez böyle bir ortam oluşmuştu. Saat gece 10.30’da müzik organize etmek kolay değildi. Hemen birisinin tanıdığı bir klarnetçi ile zilli defçiyi acil üniversiteye getirttik. O
gece, saat belki de 01.00’e kadar katılımcılar acayip eğlendi, klarnet ile zilli def eşliğinde dans
ettiler, oynadılar. O geceyi kimse unutamıyor. Burada bir noktaya özellikle vurgu yapmak
istiyorum. Erzurum dışından gelen katılımcıların yol hariç tüm masrafları (barınma ve iaşe)
kongre boyunca tarafımızdan karşılandı. Bunu hocalarımızın Erzurum’a gelmelerini sağlamak ve böylece kimya kongrelerini Türkiye genelinde başlatmak için yaptık. Ayrıca katılımcılardan da herhangi bir kayıt ücreti talep etmedik.
Şehir gezimizin yanı sıra 26 Mayıs’ta bir günlük Tortum Şelalesine gezi organize ettik.
Şelaleye gideceğimiz günün hava raporunu almak üzere Yaşar Bey ile Bölge Meteoroloji Müdürlüğüne gittik. Soru soracak kimseyi göremedik. En sonunda birisini bulduk ve durumu
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anlattık. Aldığımız cevap aynen şöyledi: “Hocam o gün hava ya yağar ya yağmaz, siz yine de
tedbirinizi alın.” Bundan daha mükemmel bir cevap alamazdık!
Kongre kapanış oturumunda söz alanlar çok onurlandırıcı şeyler söylediler. Böyle bir
toplantıyı ilk kez başlatmış olmamızdan dolayı bizlere çok teşekkür ettiler. ODTÜ’den Okan
Tarhan Hoca söz aldı. Bu toplantıların burada kalmaması ve her yıl düzenli bir şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi. Katılımcılar hemen Hocayı alkışladı ve seneye bu toplantının
ODTÜ’de yapılmasını şiddetle önerdiler. Okan Hoca bunu kabul etti ve sözünü şu hikâyeyle
bağladı: Bir gün bir genç kız vapurdan denize düşer. Hemen biri atlar ve kızı kurtarır. Kurtaran kişi gemiye çıkar ve çevresindekilere şunu der: “Hangi kendini bilmez beni denize iteledi? Okan Hoca da lafının kurbanı oldu. Şunu hemen burada belirteyim, Okan Hoca, Doğu
Akdeniz Üniversitesi Rektörü iken de 1991 yılında Kimya Kongresi’nin Kıbrıs’ta yapılmasını
sağladı. Böylece kimya kongreleri ülkemizde sürekli olarak yapılmaya başlandı. Bu kongrelerin çoğunda arka planda ben vardım. Özellikle kongrenin nerede yapılacağı konusunda etkili
oldum. Ali Rıza Berkem Hoca ile müşterek çalıştık.
Bu kongrelerin 25’incisi, aradan 27 yıl geçtikten sonra 28 Haziran - 3 Temmuz 2011 tarihleri arasında tekrar Erzurum’da yapıldı. Benim için bu çok önemliydi. Başlatmış olduğum
kongre tekrar Erzurum’da, bu kez benim öğrencilerim tarafından organize ediliyordu. Bu
gurur verici bir olaydı. Çoğu kongre organizatörlerine zaman zaman “Beni çağırmayın, gençleri çağırın, onlara imkân tanıyın, ben geleceğim.” derdim. Üç dört kongre haricinde tümüne
katıldım. Atatürk Üniversitesindeki 25. kongre benim için çok anlamlıydı. Ben orada öğrencilerimden beni çağırmalarını beklerdim. En azından açılış programında, bu kongreleri ilk
organize eden, Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünü belli bir düzeye getiren, bu kongrelerin
sürekliliği için mücadele eden biri olarak beş dakikalık bir konuşmayı dahi bana çok gördüler, daha doğrusu veremediler. Burada bütün öğrencilerimi kesinlikle suçlamak istemiyorum.
O zamanki yönetime şu veya bu şekilde yakın olanları kastediyorum. Ancak yıllarca hizmet
ettiğim Atatürk Üniversitesinde benim konuşma yapmamı istemeyenler varmış, engelleyenler olmuş. Ben Kimya Bölümü Başkanının yerinde olsaydım, sağlam durur ve direniş gösterirdim. Kimya Bölümü Başkanlığı için bu tavizi vermezdim. Kongreden bir gün önce 27 Haziran’da 2D NMR Teknikleri ile Yapı Analizi başlıklı bir Çalıştay organize ettim. Bu çalıştaya yüz
kırk kişi 50.00 lira ödeyerek katıldılar. Kongre organizatörlerine de 7.000 lira kazandırdım.
Erzurum’a geliş ve gidiş yol paramı da kendim ödedim. Düşünüyorum bu Çalıştay’ı neden
engellemediler? Bu çalıştayı iptal ettirebilirlerdi, yapmadılar. Neden acaba? Ben ilk kez bir
kongrenin sonunu beklemeden Erzurum’dan ayrıldım. Beni son derece rahatsız eden başka
bir olay da bana ve Yaşar Sütbeyaz’a birer plaket vermeleri oldu. Bunu da diğerleri, yönetimin ileri gelenleri görmesin diye neredeyse kapalı kapılar arkasında, bir lokantada yaptılar.
Ben bu plaketi alırken yere vurup kıracaktım. Beni sevgili Ümit Demir engelledi. Bu kongre
bitmeden, katılan öğrencilerimi de üzmemek için, başka nedenler üreterek erken ayrıldım.
Çünkü tahammül edilecek gibi değildi.

97

Prof. Dr. Metin BALCI

Aradan iki yıl geçtikten sonra, 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
6-8 Haziran 2013 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından organize edildi. Beni bu toplantıya ‘Açılış Konuşmacısı’ olarak davet ettiler. O, engellemek isteyen
güçler tekrar devreye girmişti. Fakat bu kez Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Yüksel Göktaş
dik duruyordu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sonraları öğreniyorum ki benim gerek Kimya
Kongresinde gerekse bu kongrede konuşma yapmamı engelleyen kişiler İrfan Küfrevioğlu ve
ona yakın olan bir grupmuş. Atatürk Üniversitesinde kaldığım süreç içerisinde İrfan için hep
iyi şeyler yaptım. Yurt dışına gitmesinde yazdığım raporlardan tutun tüm atamalarında da
ona hep olumlu raporlar yazdım, ona hep destek oldum. Fakat bir şeyi çok sonradan anladım.
Onlardan değilseniz, onların hak, hukuk, adalet vs. gibi söylemleri hep hikâyeymiş, bunların
hiçbir geçerli tarafı yokmuş ve her şey göstermelikmiş.

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Cihazı ve Alım Serüveni
Önce kimyacı olmayan okurların konuyu daha iyi anlamaları için, nükleer manyetik rezonans cihazı hakkında bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. Tıp sahasında kullanılan Manyetik
Rezonans (MR) cihazıyla kimyacıların kullanmış olduğu NMR cihazları aynı prensibe dayalı
olarak çalışmaktadır. MR cihazları, röntgen cihazlarının yerini almış ve röntgen cihazlarına
göre çok büyük avantajları vardır. Yumuşak dokuyu ön plana çıkarabilme, bir kesitten görüntü alabilme, hastalıklı bir dokunun yerini, büyüklüğünü belirleme ve insan sağlığına zarar
vermeyecek kadar enerjisi düşük elektromanyetik dalgalarla çalışması MR cihazını ön plana
çıkarmaktadır.
“Peki kimyacılar NMR cihazıyla neler yapar ve hangi amaçla bu cihazı kullanırlar?” sorusu hemen akla gelir. Bugün NMR cihazları, kimyacıların olmazsa olmaz cihazlarındandır.
Gelişmiş ülkelerin kimya bölümlerine baktığımız zaman bir bölümde yüksek kapasiteli NMR
cihazlarından en az dört-beş adet olduğunu görürüz. Kimyacılar bu cihazı yapı tayini için
kullanırlar. Bir kimyasal tepkime sonucunda oluşan bileşiklerin yapılarının belirlenmesi son
derece önemlidir.
NMR olayı, ilk kez fizikçiler (Bloch ve Purcell) tarafından keşfedildi. NMR, kendi çevresinde manyetik bir alan oluşturan bir çekirdeğin başka bir manyetik alanda davranışını
inceler. Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim: Dünyanın kendi etrafında
oluşturduğu güçlü bir manyetik alan vardır. Bir mıknatıs çubuğu, dünyanın oluşturduğu bu
manyetik alan ile etkileşime girer ve belli bir yönde yönlenir ki bu da bize yön tayinini sağlar.
Atom çekirdeklerin oluşturduğu manyetik alanlar da dışarıda oluşan bir manyetik alan ile
etkileşirler ve belli bir yönde yönlenirler. Atom çekirdeklerine dışarıdan bir enerji verdiğimiz
zaman bu çekirdekler yönlerini değiştirirler (Bu olaya rezonans denir). Her bir çekirdeğin
yönünü değiştirmesi için farklı enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu farklılıklardan hareket ederek ne
tip bir çekirdek olduğu anlaşılır ve kademe kademe yapı analizine gidilir.
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Fizikçiler, bu rezonans olayını ilk kez keşfettikleri zaman, olayın fiziksel yönüne yoğunlaştılar ve bundan dolayı kendilerine 1952 yılında bu buluşları nedeniyle Nobel Ödülü verildi. Farklı çekirdeklerin farklı enerji ile rezonans olabilecekleri onları çok fazla ilgilendirmedi.
Ancak bu olayın farkına kimyacılar vardı. Çekirdeklerin farklı enerjilerle rezonans olmaları
o çekirdeklerin çevreleri (elektron yoğunluğu) hakkında bilgi vermektedir. Buradan hareket
ederek molekülün yapısını bu şekilde belirlemek mümkün oldu. Şu an kimyacılar, rutin bir
şekilde hidrojen ve karbon atomlarını incelemektedirler. Aynı zamanda kendi bünyesinde
manyetik alan oluşturabilen her türlü çekirdek de incelenebilmektedir. Örneğin; flor, fosfor,
azot, bor, çeşitli metaller vs. gibi.
Tıpta kullanılan MR (Manyetik Rezonans) cihazları da hidrojen atomlarının manyetik
alanda davranışını incelemektedir. İnsan vücudunda en çok su (H2O) bulunduğundan MR
su moleküllerinden görüntü almakta, bir başka deyimle vücutta suyun dağılım haritasını çıkarmaktadır. NMR cihazları kimyacıların elinde çok gelişti ve tıpçıların kullanımına sunuldu.
Kısacası tıpta kullanılan MR cihazlarını geliştiren ve tıp camiasının hizmetine sunan kimyacılardır. Maalesef ülkemizde tıp camiası bunun çok farkında değildir. Kimyacıların rutin bir
şekilde kullanmış olduğu fosfor NMR, yakın bir zamanda tıpta uygulandığında kemik dokularının MR ile incelenmesi ön plana çıkacak ve teşhis de önemli bir adım atılmış olacaktır.
1980 yılında Türkiye’ye döndüğüm zaman, yurt dışında çalıştığım üniversitelerde çok
sayıda NMR cihazı varken, Türkiye genelinde toplam beş-altı adet düşük ayırımlı (60 MHz)
NMR cihazı bulunmaktaydı. Bunlar da çok verimli çalışmıyorlardı. Bazıları da atıl durumdaydı. Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde bir 60 MHz NMR cihazının olması Atatürk
Üniversitesinde benim göreve başlamamın en önemli nedenlerinden biriydi.
Almanya’da doktoram esnasında 60 MHz’lik bir cihazla çalıştım. O halde Erzurum’da
araştırmalarımı devam ettirmeme bir engel yoktu. NMR cihazlarından elde edilen bilgiler
cihazların manyetik alan güçlerine bağlı olarak artmaktadır. Bugün dünyada satın alabileceğiniz en küçük cihaz 400 MHz olup fiyatı da 300.000 euro civarındadır. Daha güçlü NMR
cihazları da var, örneğin 1200 MHz NMR cihazı gibi. Bunlar özel siparişle imal edilmekte
ve fiyatları 15.000.000 euro civarında olup dünyada yalnız bazı merkezlerde bulunmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde bulunan cihaz zaman zaman arıza yapmakta
ve arızayı gidermek için Ankara’dan ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü mezunu mühendis
Mehmet Türken Bey’i çağırıyorduk. Sağ olsun, Mehmet Bey bize yıllarca hizmet verdi. Bizim acilen ikinci bir NMR cihazını satın almamız gerekiyordu. Çünkü NMR cihazı sürekli
olarak kullanılan bir cihazdır. Ayrıca mevcut cihazın bize ne kadar daha hizmet verebileceği
belirsizdi. Bunun için teşebbüse geçtik. Uzun uğraşlardan sonra 1986 yılında Fakültenin öz
kaynakları ile 60.000 dolarlık bir bütçe oluşturduk ve yeni cihazın alımını gerçekleştirdik. Bu
alımın gerçekleşmesinde bize her zaman destek veren Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Çakır’a da
bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum.
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Cihaz Ankara’ya geldi ve Ankara gümrüğünden çekilmesi gerekiyordu. Çünkü cihazın
gümrükte kaldığı her gün yaklaşık 85.00 dolar depo parası ödememiz gerekiyordu. İşlemler uzadıkça uzadı. Cihaz yaklaşık iki ay gümrükte açık havada bir çardağın altında kaldı.
Cihazın gümrükten çekilmesi için ben görevlendirildim. Gümrüğe ödeyeceğim para, muhasebe tarafından bana verildi. Ankara’da işlemleri iki gün içinde rica, minnet ve yalvarmakla
tamamladım.
Esenboğa Havaalanı’na gidip cihazı alıp, kargoya verecektim. Esenboğa’ya gelip ödemeleri yaptım, saat 16.30 olmuştu. Gümrük memuru bana “Hocam işlemler tamam, kargo işini
de yarın halledelim.” dedi. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Ertesi sabah hemen Esenboğa Havaalanı’na gittim. Cihazın gümrükten kargoya taşınma mesafesi 300 m ancak vardı.
Gümrük memuru bana “Hocam 85.00 dolar daha ödemeniz gerekiyor.” deyince çok şaşırdım.
Neden diye sorduğumda “Cihaz
bir gece daha depoda kaldı.” diye
cevap verdi. O an yaşadığım şoku
unutamıyorum. Yapacak bir şeyim yoktu. O parayı da ödedim
ve cihazı kargo bölümüne taşıttık. Cihazın ağırlığı yaklaşık 400
kg’dı. Ankara gümrüğünde açık
havada bekleyen cihaz için depo
parası olarak 6.000 dolar ödedik.
Satın almada bulunan kişiler görevlerini daha düzgün yapıp işlemleri takip etselerdi çok daha
az para ile bu işi kurtarabilirdik.

Satın aldığımız 60 MHz NMR Cihazı

Cihazı gümrükten çekmiş olmanın mutluluğu ile Erzurum’a döndüm ve cihazın kargo ile
gelmesini beklemeye başladık. Birkaç gün sonra, havaalanından THY Müdürü çok sevdiğimiz ve saydığımız Sayın Vedat Durmazpınar arayıp cihazın geldiğini söyledi. Yaşar Sütbeyaz
ile havaalanına gittik. Gördüğümüz manzara korkunçtu. Cihaz indirme esnasında düşürülmüş ve cihazın etrafında bulunan konsol parçalanmıştı. Kimse olayı üstlenmek istemedi. Erzurum Havaalanı’ndaki görevliler cihazın Ankara’dan böyle geldiğini iddia ettiler. Yapacak
bir şeyimiz yoktu. Bir gerçek vardı, cihaz düşürülmüştü. Cihazı bölüme getirdik ve hemen
Mehmet Türken Bey ile bağlantıya geçtik. Mehmey Bey bize “Cihaza dokunmayın, beni bekleyin.” dedi. Zaten Mehmet Bey’in gelip cihazı devreye sokması gerekiyordu. Mehmet Bey
geldi ve cihazı kontrol etti. Şansımıza cihazın elektronik kısmında ve mıknatısta herhangi bir
sorun yoktu. Cihaz çalışır vaziyette teslim edildi. Ancak, cihazın dış konsolu parçalandığı
için mıknatıs açıktaydı. Konsolun bir şekilde yenilenmesi gerekiyordu. İlgili firma bunu yapar mıydı bilemiyordum. Her ihtimale karşı durumu İsviçre’deki firmaya bildirdik ve olayın
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Ankara’da yükleme esnasında olduğunu belirttik. Firma yetkilileri bunu kabul etti ve bize
yeni bir konsol gönderdiler, karşılığında herhangi bir ücret de talep etmediler. Böylece ikinci
60 MHz NMR cihazımızı kurduk ve rahatladık. Çünkü cihaz her gün öğrenciler tarafından
sürekli kullanılıyordu ve bir arıza bütün çalışmalarımızı etkiliyordu. NMR cihazının bir gün
dahi çalışmamasına tahammülümüz yoktu, olamazdı. Tamir için sürekli Ankara’dan Mehmet
Türken Bey gelmekteydi. Mehmet Bey birkaç Erzurum seyahatinde olumsuzlukla karşılaşmıştı. Bir gelişinde 12 Eylül ihtilali olmuş, birkaç gün Erzurum’da kalmak zorunda kalmıştı.
Kış aylarında birkaç kez uçak kalkmamış, o zaman da mahsur kalmıştı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Erzurum’a günde tek bir uçak geliyordu. Dolayısıyla gelen kişinin Erzurum’da üç gün
kalması gerekiyordu. Atatürk Üniversitesinde görev yaptığım yıllarda beni en çok rahatsız
eden Erzurum’un kışı vs. değildi, ulaşımıydı. Kış aylarında (Aralık-Mart) hava muhalefetinden dolayı ortalama 60-70 gün uçuşlar iptal edilirdi. Eğer yurt dışı bir seyahatim varsa en az
bir gün önce Ankara’ya gitmem gerekiyordu. Ankara’da bir toplantıya katılmam dahi en az
üç günümü alıyordu. Erzurum’un en büyük mahrumiyeti ulaşımdı. Bugün uçak sayısının
artması, uçakların kötü hava koşullarında dahi inmesini sağlayan ILS (Aletli iniş sistemi) cihazları ile pistlerin donatılması, bu problemleri ortadan kaldırdı. Bu nedenle Mehmet Bey’i
haklı olarak kış aylarında getirmek çok zordu. Çünkü kendisinin de Ankara’da bir firması
vardı. Ancak kendisi bize her zaman şu garantiyi veriyordu. “Cihazı yeter ki yakmayın, her
türlü arızayı gideririz.” derdi.
Bir gün tamir için geldiğinde cihazın servomotoru ile yazıcı kalem arasındaki tel kopmuştu, bağlantıyı yaparken kendisini izledim ve şunu söyledim: “Mehmet Bey, bu tel koparsa, biz
bunu hayatta bağlayamayız.” Gerçekten çok komplike bir sistemdi. Maalesef servomotor ile
yazıcı bağlantısını sağlayan o tel bir gün koptu. Kışın ortasında ne yapabilirdik? Şartlar bizi
öyle bir zorladı ki telin bağlantısını uzun uğraşlardan sonra gerçekleştirebildik. Aksi halde
cihaz uzun bir süre devre dışı kalacaktı. Yine kış ortasında cihaz bir gün tekrar arıza verdi
ve Mehmet Bey’i çağırdık. Geldiğinde servomotorun yandığını tespit etti. Ellerinde böyle bir
yedek parça yoktu. Diğer taraftan bir an önce cihazın da çalıştırılması lazımdı. Yedek parçanın İsviçre’den getirtilmesi gerekiyordu. Bu gibi işlemler o yıllarda çok zaman alıyordu.
Basri Atasoy, şimdi Gazi Üniversitesinde Profesör, o zaman benimle doktora çalışmalarını
yürütüyordu. Aramızda çok fazla yaş farkı olmadığından bana “Ağabey” diye hitap ederdi.
O bir hemşehrisinin İsviçre’de çalıştığını söylemişti. Bunun üzerine ben İsviçre’deki Varian
firmasına hitaben 11 Ocak 1983 tarihinde durumu açıklayan bir mektup yazdım ve mektubu
Basri’nin tanıdığı kişiye gönderdik. O da bu mektupla Varian firmasına gitmiş ve servomotoru ücretini ödeyerek almıştı. Servomotorun Türkiye’ye gönderilmesi gerekiyordu. Birkaç
gün sonra gelen telgraf bize İsviçre’de çalışan kişinin kendi köyünden birisiyle servomotoru Türkiye’ye gönderdiğini ve motorun Ermenek’e bağlı bir köyde olduğunu bildiriyordu.
Bugün olsa o motoru posta veya kargo ile bir veya iki günde Erzurum’a getirtmek mümkün
olurdu. Maalesef o yıllarda bunu yapmak çok zordu ve risk almak da istememiştik. Basri kışın
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ortasında otobüsle Ermenek’e gitti, motoru alıp geri geldi. Biz yanan servomotoru değiştirdik,
yenisini taktık, cihazımız da çalışmaya başladı. Bu arada cihazımız on gün kadar çalışmamıştı. Bizim daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yoktu. Bu ve benzeri zorlukları hep
yaşadık. Örneğin, cihazın içinde tüp kırılması çok sık olan bir olaydı. Bu durumda cihazın
kafa kısmının sökülmesi ve temizlenmesi gerekiyordu. Bunları artık biz kendimiz rutin bir
şekilde yapabiliyorduk.
Türkiye’de bugün cihaz almak artık çok kolay. Ancak, cihazları çalıştırmak maalesef o
kadar kolay değil. Bir cihaz arıza yaptığı zaman gerekli özen gösterilmiyor. Cihaz bakımı son
derece önemli. Birçok cihaz bakımsızlıktan çürümeye terkedilmiş durumdadır. Bu durum
ülkemizde maalesef çok değişmedi. Üniversitelerimiz, bugün dahi cihaz mezarlığını andırmaktadır. Bozulan bir cihazı tamir etmek yerine, yenisinin alınması yoluna başvuranların
sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.
Mehmet Türken Bey ile sık sık Erzurum’a geliş gidişinden dolayı ahbap olduk ve bugün
bile ailece sık sık görüşürüz. Son zamanlarda Mehmet Bey’i Erzurum’a getirmek daha da
kolaylaşmıştı. Kendisi birgün bize şunu söyledi: “Ben Erzurum’a artık seve seve geliyorum.
Burada cihazı tamir ettiğim zaman herkesin yüzü gülüyor, herkes mutlu oluyor.” Mehmet
Bey’in cihaz başında sabahlara kadar çalıştığı günler oldu. Kendisinin bir özelliği vardı. Arızayı bulmadan cihaz başında çalışmaya kesinlikle ara vermezdi. Bir gün sabah 04.00’e kadar
çalıştığını hatırlıyorum. Bu sürede öğrencilerim ve bizler hep yanı başında beklerdik. Çayını
hiç eksik etmezdik. Ankara’da da bir iki NMR cihazı vardı. O cihazların bakımına, bize geldiği gibi, aynı şehirde olmasına rağmen kolay kolay gitmiyordu. Nedenini şöyle açıkladı:
“Ben A üniversitesine gidiyorum. Beni alıp cihazın olduğu odaya götürüyorlar. Ne yanıma
uğrayan var ne soran var. İşim bittiği zaman ben onları arıyorum. Ama, Erzurum böyle değil.
Herkes cihazın devreye sokulmasını umutla bekliyor ve sonra gözler mutluluktan ışıldıyor.”
Elimizin altında iki adet 60 MHz NMR cihazı olmasına rağmen bu cihazlar araştırmalarımız için yeterli değildi. Gelişmiş ülkeler yüksek ayırımlı NMR cihazları ile çalışıyorlardı. Biz
yalnız proton ölçebiliyorduk. Karbon çekirdeklerini bu cihazlarla ölçemiyorduk. Bu yüzden
acilen karbon ölçen bir NMR cihazına ihtiyacımız vardı. O yıllarda Türkiye’de karbon ölçen
üç adet NMR cihazı vardı. Bunlardan ikisi İstanbul ve Ankara Üniversitesi Kimya Bölümlerine 1970’li yıllarda kurulmuş 80 MHz Varian cihazlarıydı. Bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesindeki cihaz hiç çalıştırılamamış, Ankara’daki cihaz bir süre çalıştırılabilmişti. Ankara’daki cihazdan yararlanabilmek için Prof. Celal Tüzün Hoca’ya bir mektup yazdım. Sağ
olsun, hocamız cihazı zaman zaman kullanmamız için bize izin verdi. Prof. Dr. Metin Obalı
cihazdan sorumlu kişiydi. Bir kış günü bazı kararsız (çok kısa sürede bozulan) numunelerimizi ölçmek için Yaşar Sütbeyaz ile Ankara’ya gittik. Maalesef cihazda bazı sıkıntılar olduğu
için arzu ettiğimiz ölçümleri yapamadık. Bu yüzden Erzurum’a elimiz boş döndük. Bir diğer
NMR cihazı da o yıllarda Diyarbakır’da Prof. Dr. Çakıl Erk tarafından alınmıştı. Onlar o cihazı
yapı tayininden ziyade çekirdeklerin durulma zamanlarının ölçümleri için kullanıyorlardı.
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Bu iki cihazla araştırmalarımızı sürdürürken daha güçlü cihazlarda ölçüme ve ayrıca
kütle spektrometresine de ihtiyacımız vardı. “Ne yapabilirdik?” Yurt dışında para karşılığı
ölçtürebilirdik. Fakat bizim ödeyebileceğimiz paramız yoktu. Mevzuat da bürokrasi de buna
müsaade etmiyordu. Yurt dışında tanıdığım, tanımadığım 20'den fazla hocaya mektup yazdım. Durumumuzu izah ettim ve zaman zaman bize bazı ölçümleri yapıp yapamayacaklarını
sordum. Sağ olsunlar, hepsinden olumlu cevap geldi. Ben isimleri aşağıda alfabetik sıraya
göre verilen bu bilim insanlarına teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımları olmasaydı
çalışmalarımızı kaliteli dergilerde yayımlayamazdık. Özellikle Waldemar Adam elemental
analizlerimizi sürekli yaptı. Kendisine bir şekilde ödeme teklif etmeme rağmen kabul etmedi
ve istediğiniz kadar numune gönderin dedi. Biz de analizlerimizi TÜBİTAK bünyesinde bir
analiz laboratuvarı kuruluncaya kadar Waldemar Adam’a gönderdik. Profesör Gleiter, bize
daha çok fotoelektron spektrumlarının ölçümlerinde yardımcı oldu. Avrupa’daki hocalarımızı tercih etmemizin nedeni, gönderme işlemlerinin daha az zaman almasından kaynaklanıyordu. Yoksa Amerika’da da gönderebileceğimiz çok merkez vardı.
Prof. Dr. Waldemar ADAM,

University of Würzburg, Almanya

Prof. Dr. Giuseppe BELLUCI

University of Piza, İtalya,

Prof. Dr. Udo BRINKER

University of Bochum, Almanya

Prof. Dr. R. Stan BROWN

University of Alberta Edmenton, Kanada

Prof. Dr. H. BUDZIKIEWICZ,

University of Köln, Almanya

Prof. Dr. J. DAUB

University of Regensburg, Almanya

Prof. Dr. R. GLEITER

University of Heidelberg, Almanya

Prof. Dr. Zeev GOLDSCHMIDT

Bar-Ilan University, İsrail

Prof. Dr. Harald GUNTHER

University of Siegen, Almanya

Prof. Dr. Thomas HUDLICKY
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University of Glasgow, İngiltere
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University of Lübeck, Almanya
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University of Hyderabad, Hindistan

Prof. Dr. Sandy MCKILLOP
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University of Hamburg, Almanya
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“Evet, bu taşıma su ile değirmeni çevirmek nereye kadar sürecekti?” Yurt dışında bu
ölçümleri yaptırırken bir taraftan da süper iletken mıknatıs ile çalışan ve bizi yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak güçlü bir NMR cihazı alma yollarını sürekli araştırıyordum. 200 MHz
NMR cihazının fiyatı o yıllarda 300.000 dolar civarındaydı. Bu parayı üniversiteden almamız
imkânsız gibiydi.
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Yıl 1987 aylardan Haziran, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Çakır beni aradı. Ben kendisine “Abi” diye hitap ederdim. Bana “Metin, Ankara Alman Büyük Elçiliğinden Kültür
Ateşesi Dr. Armin Kössler ile birlikte bir grup üniversitemizi ziyaret edecek. Ben Almanca
Bölümüne de haber verdim. Fakültemizde Almanca bilen diğer hocalara da durumu bildirin,
Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir ortak toplantı yapalım.” dedi. Ben de kendisine “Olur
Abi, gereğini yaparız.” diye cevap verdim. Ben Almanca Bölümündeki hocalarla görüştüm.
O yıllarda üniversitelerin önemli ihtiyaçlarından biri, televizyon ile VHS video oynatıcısıydı. Bölümlerin buna gerçekten ihtiyacı vardı. Ben kendilerinden “Almanlardan lütfen böyle
şeyler istemeyin. Bu bir dilenciliktir. Bu ülke bunları temin edecek güçtedir. İsteyecekseniz
büyük isteyin.” diye ricada bulundum.
Birkaç gün sonra heyet geldi. Fen-Edebiyat Fakültesinin küçük bir salonunda toplandık.
Bizden yaklaşık 10 kişi toplantıya katılmıştı. Onlardan da üç veya dört kişi vardı. Sayın Kössler sözlerine, son yıllarda Almanya ile Türkiye arasında bilimsel mübadelenin çok gerilediğini, Türk bilim insanlarının Almanya’yı tercih etmediğini vs. anlattı. Sonra da bu durumu nasıl
düzelteceğimiz hususunda bir tartışma açtı. Ayrıca üniversitemize Almanca bilimsel yayınlar
konusunda da yardımcı olabileceklerini sözlerine ekledi. Ben şu anda diğer katılımcıların neler söylediğini çok iyi hatırlamıyorum. Söz alarak kendilerine, Almanya’nın Türklere uyguladığı vizeden bahsettim. 1986 yılında eşim ve kızım ile bir yıllığına Almanya’ya gitmiştik. 1986
Aralık ayında döndük. Eşim benimle beraber Almanya’ya gelememişti. Vize konusu sorun
yaratmıştı. “Almanya’da çalışan işçilerle Türk üniversitelerinde görev yapan bilim insanlarının aynı kefeye konduğu bir ortamda Türkler neden Almanya’yı tercih etsin?” sorusunu
kendilerine yönelttim. Bu konuya net bir cevap veremediler. İnceleyeceğiz diyerek geçiştirdiler. Sonra Almanya’nın verdiği DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Alman Araştırma
Cemiyeti), DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Alman Akademik Değişim
Servisi) ve Alexander von Humboldt Vakfı burslarından bahsettiler ve benim Humboldt bursuna müracaat etmemi istediler. Ben de kendilerine şunları söyledim: “Ben 14 yıl Almanya’da
yaşadım. Orada lisans eğitimimi tamamladım, doktora yaptım, doktora sonrası araştırma
yaptım ve geçen yılda Köln Üniversitesinin daveti üzerine bir yıl Almanya’da bulundum. Almanya’ya gitmenin artık bana getireceği bir fayda yoktur.” O günlerde de profesörlüğe yeni
atanmıştım. Konuşmama şöyle devam ettim: “Bu burslar daha çok gençler için olmalı, ben
bu bursu alınca Almanya’ya gidip bir hocanın grubunda çalışacağım. Hâlbuki burada benim
oldukça büyük bir grubum var. Siz bir Alman profesörün gelip benim grubumda çalıştığını
düşünebiliyor musunuz?” Bu laflarım hiç hoşlarına gitmedi. Sonra “Siz gerçekten Türkiye’ye
bilimsel katkı sağlamak istiyor musunuz? O zaman size somut bir önerim olacak. Burada
çalıştığım ortama altyapı oluşturmak için bazı cihazlara ihtiyacım var. Siz bu cihazları temin
edip buraya kurarsanız, o zaman Türkiye’ye ciddi bilimsel bir katkı sağlamış olursunuz.”
diyerek bu konuyu açtım ve devam ettim: “Benim şu aşamada Almanya’ya gitmemin Türkiye’ye bir faydası olmaz. Ancak, Almanya’ya faydası olur. Çünkü yetişmiş bir eleman gidip bir
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Alman hocanın grubunda çalışacak. Böyle bir durumda siz benden faydalanmış olacaksınız,
biz Almanya’ya yardım etmiş olacağız.” Bu sözlerim ortamı iyice gerdi ve bana şu cevabı
verdiler: “Öncelikle bir Alman hocanın gelip burada çalışması söz konusu değil” dediler. “O
zaman neden benden böyle bir şey talep ediyorsunuz, neden gençleri teşvik etmiyorsunuz?
Bu benim için bir aşağılama değil mi?” diye cevap verdim. Bunun üzerine Kültür Ateşesi bana
“Sayın Balcı, biz size istediğiniz desteği de sağlayabiliriz, nedir istediğiniz cihaz?” diye sordu.
Ben hemen konuya girdim. Benim buradaki çalışmalarımı sağlıklı bir şekilde yürütebilmem
ve yurt dışı bağımlılığından kurtulmam için acilen ayırım gücü yüksek bir Fourier Transform
NMR cihazına ihtiyacım olduğunu vurguladım. Bu cihazla hem hidrojen hem de karbon çekirdeklerini ölçebilirdik. Bu cihazın pahalı olduğunu biliyorum, yaklaşık fiyatını söyledim.
Kendilerinden kullanılmış bir cihazın hibe edilmesini talep ettim. Gerilimli bir ortamda bana
bunun mümkün olabileceğini, konuyu detaylı bir şekilde araştıracaklarını, geri döneceklerini
söylediler. Bilimsel dergiler konusunda kendilerine özellikle Almanya’da basılan bizim kütüphanemizde olmayan dergilerin bir listesini verdim. Grup ertesi gün Ankara’ya döndü.
Alman Elçiliği’nden 14 Ekim 1987 tarihinde bana bir mektup geldi. Bu mektupta istemiş
olduğum bilimsel dergi listesinin DFG’ye iletildiğini ve onların da bu dergilerin (10 civarında
bilimsel dergi) fazla olduğunu, hangilerinin bizler için daha önemli olduğunu sordular. Ayrıca bölüm hakkında altyapı ve araştırma potansiyelini içeren detaylı bilgiler istediler. Büyük
bir olasılıkla bu bilgileri cihaz için istiyorlardı.
DFG’ye gönderilmek üzere aşağıdaki dergileri talep ettim:
Chemische Berichte (aylık)
Angewandte Chemie (aylık)
Synthesis (aylık)
Liebigs Annalen der Chemie (aylık)
Zeitschrift der Naturforschung (aylık)
DFG, bize yukarıda sıralamış olduğum ilk üç dergiyi, 1988 yılından itibaren muntazam
bir şekilde göndermeye başladı. Dergilerin dört yıl boyunca gönderileceği sözü verildi. Bu
dergilerin bize gönderilmesi ile Almanlar, sözde ülkemize ciddi bir destek sağlamış oldular.
Bu dergiler zaten basılıyor. Birer nüsha da bize gönderiyorlar. Ama yinede DFG’ye teşekkür
ediyoruz.
Bu arada NMR cihazı için müracaatımın, evraklarla birlikte Almanya’ya iletildiği ve konuyu incelemek ve bir rapor hazırlamak üzere Westfalischen Wilhelms Üniversitesi Fizikokimya
Kürsüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. W. Müller-Watmuth’un danışman olarak seçildiği bilgisini aldım. Kendisi aynı zamanda DFG’nin alet komisyonunda görev yapıyordu. Türkiye’de
bazı hocaların, doktoralarını Prof. Müller-Watmuth grubundan aldığını bu nedenle kendisinin zaman zaman Türkiye’ye geldiğini ve Türklere karşı bir sempatisinin olduğunu da öğrenmiş oldum. Müller-Watmuth’un yakın bir zamanda Bursa’da olacağı bilgisini de edindim.
Bunun üzerine 28 Ekim 1987 yılında kendisine durumumuzu detaylı bir şekilde anlatan bir
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mektup yazdım ve ayrıca benim hakkımda detaylı bilgi alabileceği Almanya’da beş hocanın
isimlerini de verdim. Ancak Prof. Dr. W. Müller-Watmuth’tan hiçbir cevap alamadım.
Alman Büyükelçiliği’nden 7 Nisan 1988 tarihli Dr. Armin Kösler imzasıyla bir mektup aldım. Bu mektupla, yapılan incelemeler sonucu kullanılmış bir NMR cihazının elden geçirilip
Türkiye’ye gönderilmesinin, yaklaşık 120.000 ile 135.000 DM arasında olacağı ve bu miktarın
çok yüksek olması nedeniyle böyle bir cihazın hibe edilmesinin söz konusu olamayacağı tarafıma bildirildi. Burada Almanlar’ın Türkiye’ye gerçek anlamda yardım yapmak istemediklerini, asıl gayenin Türk bilim insanlarının Almanya’ya getirilmesi ve Alman kültürünün enjekte
edilerek Alman sempatizanlarının yetiştirilmesinden başka bir şey olmadığını bir kez daha
anlamış oldum. 14 yıl Almanya’da yaşamış birisi olarak ben, her zaman bilinçli bir şekilde,
ülkeme dönüp hizmet etmeyi ön plana çıkardım.
Orta Doğu Teknik Üniversitesine 4 Kasım 1988 tarihinde Synthesis of Disubstituted Benzobarrelen Derivatives başlıklı bir konuşma yapmak üzere davet edildim. ODTÜ’ye sık sık giderdim
ve hocaların çoğunu da tanırdım. ODTÜ’de Prof. Dr. Önder Pamuk Hoca ile karşılaştım. Hoca
ile aramda beni gerçekten şaşırtan bir konuşma geçti. Sözünü esirgemeyen Önder Hoca, Prof.
Dr. W. Müller-Watmuth Hoca’yı da tanıyordu. Önder Hoca bana şunu söyledi: “Sen Erzurum’a Almanya’dan hibe yoluyla bir cihaz almak istiyormuşsun. Bu konuda benim fikrimi sordular.” Hoca da bana şu cevabı verdiğini söyledi. “Böyle bir cihazı Metin Balcı’ya hibe etmek
çok isabetli olur. Ancak Atatürk Üniversitesine asla, asla...” Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir
hoca nasıl bu kadar ön yargılı olabilir. Ben Atatürk Üniversitesinde çalışıyorum. Bana verilsin,
ama o üniversiteye asla verilmesin. Bu cihazın bize verilmesinin engellenmesinden başka bir
şey değildir. İşte Türkiye’deki zihniyet maalesef budur. Bu zihniyetle elbetteki bu ülke bilimde
bir yere varamaz. Bu bağlamda bir fıkrayla bu konuyu burada bağlamak istiyorum:
Cehennemde her ülkeye ait kazanlar varmış. O ülkenin insanlarını sıcak suyla dolu kazanlara atıyorlarmış. Her kazanın başında da dışarıya çıkan olmasın diye zebaniler dururmuş. Türklere ait olan kazanın başında kimse yokmuş. Neden kimse olmadığını zebanilere
sormuşlar, onlar da “Onlardan biri başını biraz dışarıya çıkarsa, hiç merak etmeyin onu içerdekilerden biri hemen içeri çeker.” cevabını vermiş.
İşte bu fıkra, ülke gerçeğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şimdi düşünüyorum. Önder Hoca neden Atatürk Üniversitesine bu kadar ön yargılı? Kendisi bir süre Dicle Üniversitesinde rektörlük yapmış birisi. Acaba ona göre Atatürk Üniversitesi çok mu gerici? Peki emekli
olduktan sonra kendisi neden Fatih Üniversitesinde görev yaptı? Bu tam bir tezat değil mi?
Erzurum’a döner dönmez, Önder Hoca ile aramızda geçen konuşmanın detayını 11 Kasım
1988 tarihinde Prof. Dr. W. Müller-Watmuth’a yazdım. Bu yazım üzerine Prof. Dr. W. Müller-Watmuth bana 22 Kasım 1988 tarihinde hemen cevap verdi. Ancak mektubunda Önder
Pamuk Hoca hakkındaki görüşlerime hiç değinmemiş olması oldukça düşündürücüydü. Hocanın bu konuda sessizliği olayı doğruluyordu. Bana mektubunda bu işin neden olmadığını, Bruker firmasının talep ettiği fiyatın çok yüksek olduğundan kaynaklandığını anlatmaya
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çalışıyordu. Ancak ben buna inanmadım. Madem fiyat yüksek neden sağa sola soruyorlar
ve bizim hakkımızda bilgi alıyorlardı. Baştan bana deselerdi ki bu fiyat çok yüksek. Sayın
Müller-Watmuth, mektubunun son paragrafında, yakın bir zamanda Bonn’a gideceğini ve
bu konuyu tekrar gündeme getireceğini özellikle vurguluyordu. Kendisini Erzurum’a davet
ettim. Prof. Dr. W. Müller-Watmuth ile olan bağlantımız koptu, Erzurum’a da gelmedi.
Erzurum’un önde gelen şahıslarından ODTÜ Makina Mühendisliği mezunu olan Sayın
Dr. Yılmaz Kuşkay, Erzurum’da çeşitli görevlerde bulunmuştu. 1987-1989 yılları arasında Erzurum Ticaret Odası Başkanlığı’nı yürüten Yılmaz Bey’e, aynı zamanda 2005 yılından beri
Almanya’nın Erzurum Fahri Konsolosu olduğundan 8 Eylül 2014 tarihinde Almanya’nın Liyakat Nişanı Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl tarafından takılmıştı.
1989 yılı Ağustos ayıydı. Yılmaz Bey beni aradı ve bir Alman ekibin Erzurum’a geleceğini söyledi. O yıl Sayın Turgut Özal Başbakandı ve İstanbul-Ankara arasındaki hızlı tren
projesi gündemdeydi. Almanlar bu konuya çok sıcak bakıyorlardı. Büyük bir Alman grubu,
özellikle bu projeyi ve başka projeleri görüşmek üzere Ankara’ya gelmişti. Bu grubun küçük bir bölümü Erzurum Ticaret Odası’nın davetlisi olarak Erzurum’a gelecekti ve gündem
maddelerinden birisi de bizim NMR cihazıymış. Ben önce inanamadım ama tabii ki tekrar
heyecanlandım ve umutlandım.
Yılmaz Bey’le havaalanına gittik ve ekibi karşıladık. Şehre geldik, yemek yemeye gideceğiz. Bu arada çok komik bir olay oldu. Valilik, Cumhuriyet Caddesi’nde şehir merkezindedir.
Biz ekiple yemek için bir yere giderken Valiliğin önünden geçiyorduk. Valiliğin önünde kırmızı halıların serildiğini ve birilerini beklediklerini anladık. Yılmaz Bey görevlilere “Hayırdır, kim geliyor?” diye sordu. Aldığımız cevap “Yılmaz Bey, bir Alman ekip gelecek, onları
bekliyoruz.” Meğer Valiliğin beklediği ekip bizim havaalanından aldığımız ekipmiş. Alman
ekibinin programı Ankara’da yapılmıştı. Programa göre ilk olarak Valilik ziyaret edilecekti.
Fakat bizim aklıselimler, programı Almanlara vermemişler. Alman ekibi, programın Yılmaz
Bey tarafından organize edildiğini düşünüyormuş. Valilik de ekibin Yılmaz Bey tarafından
karşılanacağı bilgisini almış. Bu kadar bir tesadüf olamaz, tam trajikomik bir olay. Yılmaz Bey
hemen devreye girdi. Biz Vali Bey’in makamına çıktık. Sonra gelen ekiple görüştük. Üç kişilik
ekipte aşağıdaki isimler vardı:
1. Helmut Esters, SPD (Sosyal Demokratik Parti) Milletvekili
2. Dr. Peters Arnolds, Federal Ekonomi İşbirliği Bakanlığı’nda Müsteşar
3. Gerhard Preuß, Federal Ekonomi İşbirliği Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı
Olayın detayını gelen gruptan öğrendim. Almanya’nın Türkiye’ye yapacağı yıllık ekonomik yardımın küçük bir dilimi ya da Türkiye’ye ekonomik kalkınma için verilecek olan
kredinin bir dilimi, Atatürk Üniversitesine 200 MHz bir NMR cihazı satın almak için kullanılacakmış. Durum parlementonun alt komisyonunda görüşülecekmiş. Bu NMR işi Alman Parlementosu’na nasıl girmişti? Bugün dahi anlamış değilim. Ancak, Prof. Dr. W. Müller-Watmuth bana gönderdiği son mektubunda Bonn’a gittiğinde imkânları araştıracağını yazmıştı.
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Büyük bir olasılıkla burada Prof. Dr. W. Müller-Watmuth’un katkısının olduğuna inanıyorum. Kendisi ile hiç karşılaşmadım ama Türkiye’yi ve Türkleri sevdiğine inanıyorum.
Ben ekiple görüştüm, durumu kendilerine izah ettim. Ekip Almanya’ya döndü. Ben hemen Almanya’da NMR uzmanı olan hocam Prof. Dr. Harald Günther’e (Lisanstan hocam ve
ayrıca kendisiyle 15 ay doktora sonrası çalışmalar yapmıştım.) 24 Ağustos 1989 tarihinde acil
bir mektup yazdım. Mektubumda durumu izah ettim ve Erzurum’a gelen bu üç yetkili kişinin
isim ve yazışma adreslerini ilettim. Kendisinden bu üç kişiye bizleri destekleyecek bir mektup
yazmasını istedim. Sayın Günther bizim çalışmalarımızı o zaman takip ediyordu, bize gerçekten destek veriyordu. Profesör Günther, bana hemen 1 Eylül 1989 tarihinde cevap verdi, o da
heyecanlanmıştı ve söz konusu mektupları hemen göndereceğini iletti. Zamanla ne hızlı tren
projesi gerçekleşti ne de bana NMR ile ilgili bir bilgi geldi. Aylar sonra NMR olayı burada
bizim için kapanmış oldu.
Erzurum’da kurmak istediğimiz cihaz Türkiye üniversitelerinde ilk cihaz olacaktı. Bu cihazın bazı önemli özellikleri vardı. Cihazın mıknatıs kısmı kurulduğu günden itibaren -269
°C’de tutulmalıydı. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda dahi yalnız sıvı helyum ve sıvı azot ile
sağlanan bu sıcaklığı muhafaza etmeliydi. Türkiye’de sıvı helyum yoktu, sürekli ithal edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle üniversitelerimiz böyle bir cihazı kurmaya cesaret edemiyordu.
Ancak çağdaş seviyede araştırma yapmak gerekiyorsa bu cihazların muhakkak üniversitelerde olması şarttır. Burada bu konuya girmemin nedeni kulağıma bazı söylentilerin gelmesidir.
Özellikle İstanbul’da söylenenler: “O kendini ne sanıyor, dağ başında bu cihazı çalıştırabileceğine mi inanıyor?” gibi aşağılayıcı ve kıskançlık içeren laflar. Bu arada farklı kişiler aracılığı
ile şunu öğrendim: Bu cihazın Erzurum’a alınması yine Türkiye’de başkaları tarafından engellenmişti. Ancak bu konuda somut bir bilgim yok, fakat olabileceğine de içtenlikle inanıyorum.
1980 yıllarında Türkiye’de 18 üniversite vardı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Türkiye genelinde en düşük puanla öğrenci alıyordu. Üniversiteyi kazanan en zayıf öğrenciler
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünü tercih ediyordu. Belki de bu çocuklar iyi okullarda
okumamış, dolayısıyla üniversite giriş sınavlarında çok yüksek puan alamamış olabilirlerdi.
Fakat, bu çocuklar işlenmemiş bir altın cevheri gibiydiler. Atatürk Üniversitesine başladığım
zaman bana beş yıl boyunca öğrenci verilmedi ve bölüme araştırma görevlisi alınmadı. Ben
o yıllarda doktoralarını başka hocalarla tamamlamış kişilerle; rahmetli Yaşar Sütbeyaz, Nihat
Akbulut, Mansur Harmandar, Basri Atasoy (ilk doktora öğrencim) çalışmalarımı yürütmeye
çalıştım. Sonra 1984 yılında beş araştırma görevlisi (Hasan Seçen, Abdullah Menzek, Osman
Çakmak, Yahya Gözel ve Lokman Torun) alınınca bunlar benim grubuma geldi. Ben bunlarla
çok güzel araştırmalar yaptım ve çok iyi makalaler yayımladık. Bunların hepsi şu anda çeşitli
üniversitelerde profesör olarak görevlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedirler.
Böyle çalışkan ve üretken kişilerle çalıştığım bir ortamda büyük bir NMR cihazı kurma
fikrinden asla geri adım atmadım. “Ya kuracağız, ya kuracağız!” sloganıyla hareket ettim.
Almanya hikâyesi tamamen kapandığına göre ülke kaynaklarına geri dönmemiz gereki-
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yordu. Önce de bahsettiğim gibi üniversitemizin öz kaynakları ile bu cihazı satın almamız
mümkün değildi. TÜBİTAK ise böyle yatırımlara o yıllarda destek vermiyordu. Yönümüzü Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) çevirmemiz lazımdı. Rahmetli Yaşar Bey ile sürekli
DPT’ye gitmeye başladık. DPT, o yıllarda Ankara’da Eskişehir yolundaki Halk Bankası binası
içerisindeydi. Önce bir ön yoklama yapmamız lazımdı. İlk başlarda bizi ciddiye alan da olmadı. Orada bizi çok sık gören bir yetkili bir gün “Söyleyin size bir oda versinler, burada
bir yerde oturun” diyerek bizi aşağılamıştı. Bizim DPT’den umudumuz Teşvik ve Uygulama
Daire Başkanı Sayın Dr. Niyazi Yeşilyurt’tu. Anımsadığım kadarıyla Yaşar Bey ile Niyazi Bey
İstanbul’daki öğrencilik yıllarından tanışıyorlardı. Niyazi Bey Karadenizliydi, çok tatlı Karadeniz aksanıyla konuşuyordu ve çok da sempatik birisiydi. Niyazi Bey’i sık sık ziyaret ettik ve
kendisini ikna etmeye çalıştık. İstediğimiz 300.000 dolardı. Ayrıca bu cihaz Türkiye’nin hiçbir
üniversitesinde yoktu. Bu cihaz madem bu kadar önemli neden Ankara’da veya İstanbul’daki üniversiteler istemiyordu da Erzurum istiyordu gibi sorular orada bulunanların kafasını
karıştırıyordu. Onlar da olaya bu açıdan baktıklarında haklıydılar. Yaptığımız çalışmaları,
yayınlarımızı Niyazi Bey’e anlattık, heyecanlı ve çalışkan bir gurubumuzun olduğundan bahsettik. Uzun bir zamandan sonra Niyazi Bey, bu cihazı bize alma konusunda ikna oldu ve bu
parayı çıkaracağı sözünü verdi.
Erzurum’a döndük. Aradan bir süre geçmişti. Niyazi Bey Yaşar Bey’i aramış ve bizim projeyi bulamadıklarını söylemişti. Projeyi çıkaracaklar fakat proje ortada yoktu. Niyazi Bey bizim proje ile önceden müracaat ettiğimizi düşünerek ilgililere bu projeyi bana getirin demiş.
Hâlbuki biz DPT’ye henüz bir proje vermemiştik. Biz aylarca bunun altyapısını oluşturmaya
çalışıyorduk. DPT olaya olumlu bakarsa biz projeyi gönderecektik. DPT’ye de sık sık gittiğimiz için onlar projenin önceden muhakkak verilmiş olduğunu düşünmüşlerdi. Yaşar Bey
rahmetli kurnaz birisiydi. Bu konuda hiç açık vermiyordu. Hemen bana gelerek durumu izah
etti. Biz onları geri aradık ama kendilerine proje vermediğimizi söylemedik. Onlara “Eğer siz
projeyi bulamıyorsanız, biz size projeyi yarın faksla tekrar gönderelim.” cevabını verdik. Bilim adına yalan söylemek mecburiyetinde kaldık. Halbulki proje henüz yazılmamıştı. O gece
uyumadık, herkes seferber oldu. Sabaha kadar elli dört sayfalık (bunun içinde yayın listesi,
özgeçmişler vs. de var) bir proje hazırlandı ve proje faksla DPT’ye gönderildi, ayrıca orijinal
proje posta aracılığı ile de iletildi.
Aradan bir süre geçti ve biz projenin onaylandığı haberini aldık. Yaşar Bey ile hemen
detayları görüşmek üzere Ankara’ya gittik. İlgililerle görüştüğümüzde bir şok yaşadık. Cihaz
alımı için çıkarılan para bizim beklentimizin altındaydı (200.000 dolar) ve bu para üçe bölünecek, üç yıl içerisinde üç taksit şeklinde ödenecekti. İlgili firmalarla ilişki kurduk. Firmalar
bize miktarın yeterli olmadığını hele hele taksitle satışın mümkün olamayacağını bildirdiler.
Niyazi Bey’in bu durumdan (üç taksit) haberi yoktu. Hemen yetkilileri ofisine çağırdı ve o güzelim Karadeniz şivesiyle sitem ederek “Bu cihazı baltayla üçe bölme imkânınız var mı? Bunu
neden böyle çıkardınız. Bu cihazı parça parça almak ve kullanmak mümkün mü? Derhal bu
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yaptığınızı düzeltin ve tek bir ödenek şekline getirin.” dedi. Bu bizi rahatlatmıştı. Niyazi Bey’e
buradan çok teşekkür ediyoruz. O olmasaydı, biz bu cihazı alamazdık. Çünkü bu cihazın
Türkiye’de üniversitelerde kurulacak ilk büyük NMR cihazı olması ve ilk olarak Erzurum’a
kurulması yetkilileri tedirgin ediyordu. Büyük bir mutluluk ve huzur içinde Erzurum’a döndük. Ancak kafamızda “Bu para ile bu cihazı alabilecek miyiz? Alamazsak rektörümüz Prof.
Dr. Hurşit Ertuğrul bize destek olur mu?” gibi sorular vardı.
Proje kabul edildikten sonra tüm yazışmalar DPT ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü arasında gerçekleşti. 1990 Ekim ayında rektörlüğe resmi yazı ile projenin kabul edildiği bildirildi.
Paranın üniversiteye ne zaman ve ne şekilde aktarıldığını bilmiyorum. Yalnız üniversiteye verilmesi gereken para o zaman döviz cinsinden verilmedi. O günkü kur hesaplanarak karşılığında Türk Lirası olarak transfer edildi. Bizse hemen alım satım işlemlerini başlatmak üzereydik.
2 Ağustos 1990 tarihinde Irak, Kuveyt’e askeri müdahalede bulunmuştu, bu durum büyük
devletlerin tepkisini çekmişti. ABD başkanı George Bush askeri birliklerini Suudi Arabistan’a
göndererek diğer üye devletlerden de askeri yardım talep etmişti. Amerika’nın bu talebi üzerine toplanan koalisyon birlikleri, II. Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük koalisyon gücünü
kurarak 17 Ocak 1991 yılında Kuveyt’teki Irak güçlerini çıkarmak için hava harekâtına başladı
ve ardından 24 Şubat’ta kara harekâtı ile devam edildi. Koalisyon güçlerinin müdahalesinden
sonra Türkiye’de bütün alım satımlar durdu. Altı ay sonra tekrar her şey normala dönmeye
başladı. Ancak 1990 Haziran ayındaki dolar kuru 2.600 lira iken 1991 dolar kuru 4.000 lira
olmuştu. Yaklaşık yıllık enflasyon %60 civarındaydı. Bizim para artık değerini kaybetmişti.
Bu kez DPT’den %60 ek ödenek talebinde bulunduk. Önce bu talep anormal bir istek gibi
algılandı. Fakat kendilerine “NMR projesi için bize 200.00 dolar verdiniz, bunun Türk lirası
karşılığını verin, biz fazla bir şey istemiyoruz.” diyince ikna oldular. Bu konuda Niyazi Bey
olaya çok mantıklı yaklaştı ve bizim istediğimiz ek ödeneği verdi. Bize önce verilen 200.000
dolar’ın karşılığı 1.000.000 lira idi. 600.000 lira ek ödenek aldık. 1.600.000 lira cihazı almamız
için yeterliydi.
Dünya piyasasında NMR konusunda yarışan iki büyük firma vardır, Brucker ile Varian.
Biz her iki firma ile de görüştük ve tekliflerini aldık. Karar aşamasında hep servis hizmetini
ön plana çıkarmaya çalıştık. Varian için servis hizmetini bize Mehmet Bey veriyordu. Ancak
gelecek olan cihaz daha komplike bir cihazdı. Firma belki bir servis elemanı yetiştirir düşüncesiyle gönlümüz Varian’daydı. Hem Varian’ın kullanımı daha kolaydı. Firma bize 270.000
dolar teklif verince büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Brucker’in teklifi ise 200.000 dolardı.
Aradaki fark çok fazlaydı. Şunu unutmamak gerekir ki bu Türk üniversitelerine kurulacak ilk
büyük cihaz olacak ve diğer üniversitelere de referans olacaktı. Bu durumda bizim yapacak
bir şeyimiz yoktu. Kararımızı Brucker firması yönünde vermek mecburiyetindeydik. Brucker
firmasının temsilcisi Sayın Mesut Çapçı Erzurum’a geldi. Ertesi gün firma ile sözleşme yapılacaktı. Her iki cihazın da spesifikasyonları aynıydı, fakat fiyat farkı çok fazlaydı. Bu yüzden
Brucker firması ile anlaşma yapılacağı kesindi. Yalnız Varian firması yetkililerinden biri o

110

Doğudan Yükselen Bilim

günlerde Varian’nın merkezinin bulunduğu İsviçre’ye gitmiş. Ne konuşulduğunu ve nasıl bir
karar aldıklarını biz bilemiyoruz ama bize ihalenin yapılacağı günden bir gün önce akşam
üzeri Varian’ın teklifi geldi. Varian firması da teklifini 200.00 dolara çekti. Bu bizim için inanılacak bir olay değildi. Her halde Türkiye piyasasına girmek için ve bizim alacağımız cihaz da
ilk cihaz olacağından, uzun vadeli bir rekabeti düşünerek her iki firmanın da vermiş olduğu
teklifler zararına olmuş olabilirdi.
Bizim kafamız iyice karışmıştı. Madem her iki firma da aynı teklifi veriyordu, biz servis
hizmetini ön plana çıkarmalıyız diye düşündük. Bize servis hizmeti verecek olan kişi Mehmet
Bey’di. Mehmet Bey ile görüşelim, ondan servis garantisi alabilirsek kararımızı Varian için
verelim diye düşündük. Mehmet Bey’i aradık. İstanbul’da olmadığı, firma tarafından bize
bildirildi. O zaman cep telefonları yok ki cepten arayalım. Dolaylı yollardan Mehmet Bey’in
İstanbul’da kayın validesinin evinde olduğunu öğrendik ve Mehmet Bey’e ulaştık. O da zaten
kendisine nasıl ulaştığımıza şaşırdı. Olayı detaylı olarak kendisine ilettik. Biz kendisinden
servis garantisi istedik. Ancak gelecek olan bu cihaz için özel eğitim gerekiyordu. Mehmet
Bey bize söz verdi. Gerektiğinde Varian’ın servis eğitim yeri Kaliforniya’da Palo Alto’ya,
(Amerika) giderek bir hafta eğitim alabileceğini de bildirdi. Türkiye’de en önemli olay servis
olayıdır. Cihazı sürekli çalıştırmak lazım. Ertesi gün teklifler açıldı ve biz servis gerekçesi ile
kararımızı Varian için verdik. Bir gün önce Mesut Bey ile anlaşmıştık. Ancak koşullar değişince biz de fikrimizi değiştirdik. Bu duruma Mesut Bey çok üzülmüştü. Böylece ihalesi 1991
Ekim ayında yapılan NMR cihazı alım serüvenine burada noktayı koymuş olduk.
Varian firması yetkilileri, imalatı sipariş üzerine yaptığı için, bize cihazın üç-beş aya ancak teslim edilebileceğini söylediler. Nitekim cihazın Nisan ayında Erzurum’a gönderileceği
haberini aldık. Cihaz üç parça (mıknatıs, konsol ve diğer aksesuarlar) şeklinde kargo uçağı
ile İstanbul Gümrüğüne gelecek, gümrük işlemleri bittikten sonra Erzurum’a nakliyesi yapılacaktı. Fakat karşımızda ciddi bir sorun vardı. İlgili firma cihazın nakliyesinin karayolu ile
(1350 km) kesinlikle yapılamayacağını bildirdi. Cihazın mıknatıs kısmı 2.5 m yüksekliğinde
tabanı 2 m2 olan bir tahta sandık içerisindeydi. Bu tahta sandığın çeşitli yerlerine küçük sarsıntı ölçer cihazlar yerleştirilmiş ve nakliye esnasında her türlü sarsıntıyı kayıt altına alıyordu. Dolayısıyla nakliye esnasında sarsıntıdan dolayı cihazda oluşacak bir arızadan ilgili firma
hiçbir sorumluluk üstlenmiyordu. Bu durumda cihazın havayolu ile nakledilmesinden başka
alternatif görünmüyordu. O yıllarda Erzurum’a tek bir uçak geliyordu. O yolcu uçağının bagaj kısmına böyle bir parçanın yüklenmesi söz konusu değildi. Erzurum’a gelen kargo uçağı
da yoktu. Biz kara kara düşünmeye başladık. Aklımıza askeriyenin Hercules kargo uçakları
geldi. Bizim gücümüz böyle bir uçağı devreye sokmaya yetmezdi. Hemen Rektörümüz Hurşit Bey’e giderek kendisine durumu anlattık. Hurşit Bey biraz düşündükten sonra bize dönerek “Bu işi çözeriz, merak etmeyin. Ben şimdi Orgeneral Siyami Taştan Paşa’yı ararım, bu işi
hallederiz.” dedi ve bizi rahatlattı.
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Erzurumlu olan Siyami Taştan Paşa o yıllarda hava kuvvetleri komutanıydı. Hatırımda
kaldığı kadarıyla Hurşit Bey ile ortaokuldan tanışıyorlardı. Hurşit Hoca, Paşayı aradı ve olurunu aldı. Bu arada cihaz İstanbul Gümrüğüne geldi. Gerekli bilgiler ilgililere iletildi. Bize
Nisan ayı içerisinde bir hafta verildi ve o hafta cihazın Erzurum’a getirileceği bilgisini aldık.
Ancak, kesin bir gün verilmemişti. Sonra öğrendik ki askeriyede uçakların hedefleri vs. kalkış
saatleri hep gizli tutulurmuş. Cihazın indirilmesi esnasında, 60 MHz cihazın başına gelen benzer bir olayın bu cihazın da başına gelebileceği endişesini taşıyorduk. Sırf indirmeye yardımcı
olmak için hergün havaalanına giderek cihazı bekliyorduk. Pazartesi gününden başlayarak
dört gün havaalanında cihaz yolu gözledik. Nihayet Perşembe günü cihazı taşıyan askeri uçak
Erzurum Havaalanı’na iniş yaptı. Edindiğimiz bilgiye göre bizim beklediğimiz nakliye uçağı İstanbul’dan Pazartesi günü kalktıktan sonra Ankara, Kayseri ve Kars’a uğramış ve sonra
Erzurum’a gelmişti. Cihazın indirilmesindeki o manzarayı ben hiç unutamıyorum. İlgililere
gerekli direktifler verilmişti. Bir albay, bir yüzbaşı askerlere dikkatli olmaları için nasıl emir
veriyordu... Biz de yardımcı olduk ve cihazı
aprona kazasız bir şekilde indirdik. Birkaç
komutan da indirmede
yardımcı oldular. Fakülteye nakli biz yapacaktık. Büyük bir pikap
ayarladık.
ile

Fakülte

Havaalanı
arasında-

ki mesafe 11 km’ydi.
Nakliye esnasında sarsıntı olmaması gerekiyordu. Unutamadığım
bir diğer manzara ise,
200 MHz Varian NMR Cihazı

rahmetli Yaşar Bey’in,

pikabın önünde yürümesi ve pikabın onu takip etmesiydi. Bunun böyle olmayacağı açıktı. Bu
yüzden 10-15 km hızla giderek cihazı Bölüme getirdik ve Fakültenin giriş kapısına indirdik.
Cihaz orada üstü kapalı bir yerde yaklaşık olarak iki ay bekledi. Çünkü kurulum için elemanların İsviçre’den gelmesi gerekiyordu.
Cihazın kurulumu için bazı hazırlıkların yapılması şarttı. İlk başta cihaza enerji yüklemek
üzere yurt dışından bir cihazın “energizer” (küçük bir buzdolabı büyüklüğünde) getirtilmesi
gerekiyordu. Bu işi kısa zamanda hallettik. Ayrıca cihaz ilk kez soğutulacağı için 200-300 litre
sıvı helyum (-269 °C) ile bir o kadar da sıvı azot (-196 °C) gerekiyordu. Bunların, ekibin geleceği gün hazır olması şarttı. Bu hazırlıklar ilgili firma tarafından yapıldı. Cihaz, kurulacağı
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odanın kapısından sığmayınca, hemen duvarın bir kısmı sökülerek cihaz içeri alındı. Etrafta
nasıl bir kalabalık var tarif edilemez. İnsanları dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Kurulum
için odaya büyük bir caraskal getirildi. Altına ayaklar monte edilsin diye ana cihaz caraskal
ile kaldırıldı. O arada cihaz bir 30 cm kadar düştü. Şansımıza calaskarın çengeli bir halkaya
takıldı da cihaz havada kaldı. O an neredeyse kriz geçirecektim. O cihaz orada yere düşseydi
acaba ne yapardım? Her halde dünya başıma yıkılırdı. Bu satırları yazarken Körfez Geçiş
Köprüsü’nün halatının kopmasından kendisini sorumlu tutarak 23 Mart 2015 tarihinde Yalova’nın Altınova mezarlığında harakiri yaparak hayatına son veren Japon mühendis Riyoichi
Kıshi aklıma geldi. Yazık oldu yetişmiş bir insana. Ne oldu? Köprü açıldı, hayat devam ediyor. Keşke anısı, Yalova’da adına dikilen anıt yerine, o köprüye adı verilerek yaşatılsaydı…
Japonlardaki sorumluluğun ne boyutlarda olduğunu insanlar her zaman anımsardı.
Cihaz kuruldu ve çalıştırıldı. Ödeme safhasında karşımıza hiç hesap etmediğimiz KDV
çıktı. Hatırladığım kadarıyla 225.000 liralık KDV tutarı Rektörlük tarafından karşılandı. Bu
vesile ile Hurşit Bey’e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cihaz, bize o yıl 1.825.000 liraya
mal oldu. İlk etapta DPT’den 1.000.000 lira, ek ödenekle de 600.000 lira aldık. Bir de KDV.
Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de o tarihte bilgisayar kullanmaktı. Her şey bilgisayar ile yapılıyordu. Alışmışız düğmelerle bazı işlemleri yapmaya. Her bir işlem için komutları ezberlemek gerekiyordu. O cihazın kullanımı o yıllarda gerçekten zordu. Zamanla alıştık.
Altı ay boyunca cihazı Yaşar ile beraber kullandık. Bu elbette böyle gitmezdi. Evet, cihazı
kurduk. Bundan sonrası daha da önemliydi. Bu zor ve kısıtlı şartlar altında cihazı çalıştırabilmemiz, satın alma kadar önemliydi. Cihazın başına, yetiştirebileceğimiz bir eleman koymalıydık. Verdiğimiz ilana müracaat edenlerin elektronik bilgisinin de olması şartını koyduk.
Bize yapılan müracaatlar içerinde en uygunu bizden mezun olan Cavit Kazaz’dı. Babasının
bir televizyon tamir dükkânı vardı. Kendisi zaman zaman orada da çalışıyordu. Cavit’i bölüme aldığımızda, benim tek endişem “Zamanının bir kısmını acaba o dükkânda geçirir mi?”
düşüncesiydi. Cavit’in ataması yapıldı. Tahminimin tersine Cavit bu cihaza dört elle sarıldı.
Hatta bazı elektronik hataları, ilerleyen yıllarda kendisi çözmeye başladı. Cavit cihazı o kadar
benimsemişti ki eşi Mine bir gün bana “Hocam bu adam NMR cihazı ile evli, ben ise onun
kumasıyım.” demişti.
Cavit, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını benimle NMR üzerine yaptı. Dolayısıyla
NMR’ı da gayet iyi öğrendi. Kendisi şu anda bölümde profesör olarak görevini sürdürmektedir. Yanında elemanlar da yetiştirdi. Şunu tereddütsüz iddia ediyorum: Şu anda en mükemmel NMR spektrumları Türkiye’de Atatürk Üniversitesinde çekilebilmektedir. Cihazlar da
sürekli olarak çalışır vaziyettedir. Hatta ODTÜ’de görev yaparken bazı numunelerimi NMR
için Erzurum’a gönderiyordum.
1996 yılında Amerika’da Auburn Üniversitesinde bulunduğum zaman hocalardan biri
odama girdi. Ben de o zaman bir makale üzerinde çalışıyordum. Üzerinde çalıştığım NOE
spektrumunu gördü. Bana “Bunu nerede çektirdin?” diye sorunca “Erzurum’da.” cevabını
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verdim, hayret etti. “Biz burada bu kadar mükemmel NOE spektrumu çekemiyoruz.” lafı
beni gururlandırmıştı. Bu nedenle Cavit’in yalnız Kimya Bölümüne değil bütün Türkiye’ye
NMR açısından büyük katkısı tartışılmazdır.
Cihazı sekiz ay kullandıktan sonra eğitim için Almanya’ya gitmemiz gerekiyordu.
Alım-satım mukavelesine göre iki kişiye bir hafta Almanya’da Darmstadt’ta eğitim verilecekti. Yaşar ile ben eğitim için Darmstadt’a gittik. Eğitim programında çeşitli ülkelerden gelen
katılımcılar vardı. Ben orada tekrar ülkemizin ne kadar geri kaldığını bir kez daha anladım.
NMR cihazları dünyada her ülkeye satılıyor ve daha çok gelişmiş ülkeler bu cihazları satın
alıyordu. Ancak eğitim programına katılanlar hep geri kalmış ülkelerden gelen elemanlardı.
Hiçbir bilgileri yoktu. Biz en azından sekiz ay cihazı kullanmıştık. Gelişmiş ülkelerde bu cihazı kullanan kişiler gerçek anlamda “uzman” kişilerdi. Onların böyle bir eğitim programına
gelme ihtiyaçları yoktu. Biz de maalesef bugün dahi cihazların başında gerçek anlamda uzman bulamazsınız. Nedenine gelince, çünkü akademik kariyer ucuz. Birisinin uzman kadrosunda çok ilerleme şansı yoktur. Ancak bir araştırma görevlisinin önü profesörlüğe kadar
açıktır. Böyle olunca uzman olarak aldığınız kişiler aynı zamanda, haklı olarak, yüksek lisans
ve doktora yapmak istiyorlar. Bakıyorlar, kendilerinin, numunelerini ölçtükleri asistanlardan hiçbir farkı yok. “Ben neden doktora vs. yapmayayım?” diye düşünüyorlar. Ülkemizde
uzman olarak atanan kişilerin ilk başlarda uzmanlıkla hiçbir ilişkilerinin olmadığı açıktır.
Zamanla cihazın kullanımını öğrenirler. Yurt dışındaki uzmanlar yalnız cihazları ölçüm için
kullanmazlar, aynı zamanda bakım ve onarımını da yaparlar. İşte bu nedenle gittiğimiz kursta gelişmiş ülkelerden kimse yoktu. Çünkü onlar bu işi biliyorlardı.

Prof. Dr. Waldemar Adam ile Würzburg’da Prof. Dr. Altenbach ile Wuppertal’da

Kurs tamamlandıktan sonra, 10 gün kadar daha Almanya’da kaldık. Würzburg, Siegen,
Köln ve Wuppertal Üniversitelerini birer gün arayla ziyaret ederek seminerler verdim. Bu
gezimizin en ilginç tarafı kavgalı bir şekilde ayrıldığım Prof. Dr. Waldemar Adam ile 13 yıl
aradan sonra tekrar buluşmamızdı. Burada bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. Waldemar
bizi bir akşam yemeğine davet etti. Gideceğimiz restoranda şarapla pişirilmiş çok güzel midye yaptıklarını söyledi. Bana Yaşar’ın böyle bir şeyi yeyip yemeyeceğini sorunca (şaraptan
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dolayı) boş ver sen ısmarla dedim. Gerçi Yaşar öyle muhafazakâr biri değildi ama içki de
kullanmazdı. Şarap içinde pişmiş midyeler geldi. Çok da güzel köy ekmeği vardı. Waldemar
ekmeği yemeğin suyuna bandırıp yememizi söyledi. Biz de dediğini yaptık. Ben Waldemar’la
genelde Almanca konuşuyordum. Yaşar’ın İngilizcesi o tarihte yeterli değildi. Waldemar
bana “Yaşar’a bir sor bakayım, yemek hoşuna gitmiş mi? dedi. Ben de Yaşara sordum. Aldığım cevap “Ağabeyi midye güzeldi ama o suyu daha güzeldi” diyince Waldemar gülmekten
neredeyese yerlere yatacaktı.
Cihazın devamlı çalışması için mıknatıs kısmının -269 °C’de tutulması şarttır. Bunun için
her on günde bir yaklaşık olarak 70-80 L sıvı azot ve her altı ayda da 60-70 L sıvı helyum gerekir. Üniversitemizde sıvı azot cihazı bir tek Eğitim Fakültesinde vardı. Zaman zaman fizikçiler kullanıyordu. O cihazı bizim de kullanmamız gerekliydi. Cihaz yaklaşık olarak saatte 3-4
litre sıvı azot üretir. Bizim ihtiyacımızı karşılamak için cihazın en az 24 saat kesintisiz çalışması lazımdı. Fedakâr ve vefalı öğrencilerim o geceyi cihazın başında nöbet tutarak geçirirlerdi.
Çünkü cihazda bir su soğutma sistemi vardı, elektrikler kesilirse bir an önce cihaza müdahale
etmek gerekiyordu. Aksi halde cihaz yanabilirdi. Bu nedenle cihazın başında beklemek şarttı.
Cihazı kullanmak konusunda zaman zaman bazı sıkıntılar yaşıyorduk, fakat onları bir
şekilde çözüyorduk. Bu cihaz da zaman zaman arıza yapıyordu. O zaman bir veya iki öğrencim hemen Dewar kapları (bir nevi büyük termos) ile Ankara’ya gidiyordu, sıvı azot alıp
ilk otobüsle Erzurum’a geliyordu. Bu çocukları, geriye dönüp baktığım zaman, kutlamam
gerekiyor. “Cihazın arızası uzun bir süre devam ederse biz ne yapabiliriz?” sorusu aklımdan
çıkmıyordu. Bunun için bir çözüm bulmalıydık. Erzurum’daki sıvı azot cihazı 1975 yılında
Hollanda’dan satın alınmıştı ve aynı model cihazın ODTÜ’de de olduğunu fakat kullanılmadığını öğrendim. Çünkü ODTÜ bölümün yanına bir sıvı azot tankı kurmuş ve sıvı azotu
toptan dışarıdan satın alıyordu. İhtiyacı olan gidip o tanktan istediği kadar sıvı azot alabiliyordu. Kendilerinin üretmelerine artık gerek yoktu. Böyle bir sistem benim için rüya gibiydi.
Bunları da düşündük. Ancak maliyetin, altından kalkamayacağız kadar fazla olduğunu tespit
ettik. Ben ODTÜ’ye gittim. O zaman Prof. Dr. Ural Akbulut rektör yardımcısı idi. Kendisiyle
durumu görüştüm. ODTÜ’deki cihazın her türlü bakım ve onarımını yapan bir teknisyen
olduğunu öğrendim. Ben de kendisinden rica ettim ve şunu sordum: “Eğer bizim cihazda bir
arıza olursa bu teknisyenin Erzurum’a gelmesi için izin verir misiniz?” Ural Bey bana “Seve
seve” cevabını verince rahatladım. Kendisine, bizim onun uçak masrafını karşılayacağımızı
ve bir miktar da maddi destek sağlayacağımızı söyledim. Erzurum’daki sıvı azot cihazı ne
zaman bir arıza yapsa bu teknisyen Ahmet Durul’u çağırıyorduk. O da çok sağ olsun, her
zaman geliyordu. Hatta bir gün geldiğinde bana şunu söyledi: “Hocam biliyor musun? Benim
bugün cenazem vardı. Fakat ben sizin burada nasıl çırpındığınızı, nasıl bir mücadele verdiğinizi görüyorum, onun için geldim.” dedi. Kendisini minnetle anıyor ve teşekkür ediyorum.
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Bizim sıvı azot cihazı ciddi sorunlar çıkarmaya başladı. Yurt dışından yedek parça bulmak
mümkün değildi. Cihazın alımından sonra neredeyse 20 yıl geçmişti. Ben tekrar ODTÜ’ye
geldim. Ural Bey ile görüştüm ve dedim ki “Siz sıvı azot cihazını kullanmıyorsanız bu cihazı
bize verin.” O da mevzuatın uygun olmadığından bahsetti. Ural Bey sağ olsun bana şu teklifi
yaptı. “Size lazım olan parçalarını sökün götürün” dedi. Biz de aynen öyle yaptık, gerekli
parçaları Erzurum’a götürdük, cihazın bir süre daha çalışmasını sağladık. Ben Erzurum’dan
ayrıldıktan sonra Kimya Bölümüne yeni sıvı azot cihazı alındı ve sorun kesin olarak çözüldü.
Gelelim en büyük soruna, cihaza her altı-sekiz ayda bir sıvı helyum yüklemek gerekiyordu ama sıvı helyum Türkiye’de yoku. Yurt dışından ithal ediliyordu. Sıvı helyumun sıcaklığı
-269 °C ve yoğunluğu 0.1’dir. Yani 10 L sıvı helyum 1 L su ağırlığında. Sıvı helyumun %8-10’u
bir günde bulunduğu kaptan buharlaşır. Biz yurt dışından 100 L sıvı helyum ithal edersek
bunun en geç iki gün içerisinde Erzurum’da olması gerekiyordu. Sıvı helyumun İstanbul’dan
gümrükten çekilir çekilmez karayolu ile Erzurum’a ulaşması şarttı. Türkiye’de sıvı helyum ithal eden tek bir firma vardı: Koç Grubu’na bağlı BOS (Birleşik Oksijen Sanayi) şirketi. Onlar
sıvı helyumu gümrükten çekecekleri gün bizim Erzurum’dan gönderdiğimiz pikap gümrükte hazır bekliyordu. Sıvı helyumu alıp hemen Erzurum’a getiriyordu. Sıvı helyumun cihaza
yüklenmesi basit bir olay değildi. Sıvı helyumun yoğunluğu çok düşük olduğundan, hızlı bir
yükleme esnasında cihaz içinde var olan sıvı helyumun da dışarı atılma olasılığı vardı. Bunun
için tecrübeli bir mühendisin de beraber gelmesi gerekiyordu. Birkaç yıl mühendis aracılığı ile
helyum yüklemesi yapıldı. Sonra Cavit bu işi gayet güzel öğrendi ve kendimiz yüklemeye başladık. Her bir dolum için o yıllarda 4.000-5.000 dolar ödüyorduk. Cihazın bir dezavantajı, dijital
çalışan ve helyum seviyesini ölçen bir manometresinin olmamasıydı. Helyum seviyesi cihazın
içine daldırılan bir çubuk ile ölçülebiliyordu ki dolum esnasında bunu sık sık yapmak çok riskliydi. Çünkü havada bulunan su, cihazın içinde kondenze olabilirdi. 1995 yılı başında korktuğumuz bir olay başımıza geldi. Helyum dolumu esnasında cihazın içerisinde var olan helyumun önemli bir kısmı dışarı atılmıştı. Cihaz çalışmıyordu. Biz önce nedenini anlayamamıştık.
Borularda tıkanma olmuştu. Mehmet Türken Bey’i acil Erzurum’a çağırdık. Mehmet Bey geldi,
İsviçre ile bağlantı kurdu, onların direktifleri doğrultusunda yapmış olduğu ölçümler sonucunda mıknatısın quench olduğunu tespit etti. Bu, süper iletkenliğin kaybolduğu, başka bir deyimle
mıknatıslanmanın kaybolduğu anlamına geliyordu ki bu cihazlarda başımıza gelebilecek olan
en kötü olaydı. Bu durum bizi çok üzdü. Ne yapılmalıydı? Cihazın tekrar devreye sokulması
için energizer cihazının ithal edilmesi, İsviçre’den bir yetkilinin gelmesi ve cihazın kurulumunda gerekli olan sıvı helyum ile sıvı azotun temin edilmesi şarttı. Bunun da bize maliyeti 30.000
dolar civarında olacaktı. İlk iş olarak İstanbul Gümrüğü ile yazıştım ve cihazın ithalinde bize
kolaylık sağlamalarını talep ettim. Çünkü bu cihaz, energizer, tekrar geri gidecekti. Bize yardımcı oldular. Para işini hallettik. Yaklaşık üç hafta sonra ekip geldi, işlemler tamamlandı ve cihaz
çalışır vaziyette teslim edildi. Bu cihaz yaklaşık olarak Atatürk Üniversitesinde 20 yıl hizmet
verdi. Bu 20 yıl içinde cihazın en uzun devre dışı kaldığı süre bu üç haftalık zamandır.

116

Doğudan Yükselen Bilim

Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Mehmet Türken Bey Ankara’dan gelip arızayı tespit etti. Bu durumda bizim kendisine bir ödeme yapmamız gerekiyordu. Bütün ısrarlarıma rağmen Mehmet Bey, herhangi bir ödemeyi kabul etmedi. Kendisine en azından “Uçak
parasını ödeyelim.” dememe rağmen, bunu da kabul etmedi. Dekanlık bütçesinden ödeyecektik, bizim cebimizden para çıkmayacaktı. Bizlerin nasıl bir sıkıntıya girmiş olduğumuzu
fark ettiği için bu ödemeyi kabul etmemişti. “Çorbada benim de tuzum olsun.” lafı ile olayı
geçiştirdi. Bu da onun ne kadar fedakâr olduğunu gösteriyordu.
Bu vahim olaydan sonra İsviçre ile çok yazışmama rağmen helyum seviyesini ölçebilen
bir dijital manometre maalesef getirtemedim. Fakat şunu itiraf edeyim ki gerek İsviçre’deki
merkez gerekse Ankara’daki temsilcileri Özden Toker Hanım bizlere çok yardımcı oldular.
Çünkü bu cihaz Varian firmasının Türkiye’de kurduğu ilk büyük cihazdı. Bu bağlamda bir
örnek vereyim. Bir cuma günü saat 11.00 sularında cihazdan sorumlu Cavit bana geldi ve
“Hocam cihazda C-13 ölçümü yapamıyoruz. Kontrol ettim, C-13 kartı yanmış. Ne yapabiliriz?” diye sordu. Hemen İsviçre’ye durumu açıklayan bir faks çektim ve öğleden sonra 15.00
sularında cevap geldi. “Sayın Balcı, yeni bir C-13 kartı biraz önce acil kargoya verildi. Siz bize
yanan kartı gönderin, onu tamir edelim ve sonra değiş-tokuş ederiz.” Pazartesi akşama doğru
kart İsviçre’den geldi. Bugün bunu yapabilir miyiz bilemiyorum.
Bu cihazın en sorunlu tarafı sıvı helyum teminidir. Sıvı helyum Koç Grubu altında bulunan BOS firması tarafından ithal edilmekteydi. Bazen dolumu Ocak veya Şubat ayı içinde
yapmak mecburiyetinde kalabiliyorduk. Üniversitelere verilen bütçenin ilk dilimi o yıllarda
genelde Mart sonuna doğru açılıyordu. Bu yüzden sene başı yapacağımız bir dolum için hazırda ödeneğimiz yoktu. Cihazın bölüme kurulumundan kısa bir süre sonra 12 Kasım 1992 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rahmi Koç’a durumumuzu açıklayan ve
yardımlarına ihtiyacımızın olduğunu içeren bir mektup yazdım. Birkaç gün sonra Sayın Rahmi Koç’un sekreteri Dilek Hanım beni aradı ve bu konuda Sayın Cengiz Solakoğlu ile bağlantı
kurmamı istedi. Sonradan öğrendiğime göre Sayın Cengiz Solakoğlu Erzurumlu olup aynı
zamanda Koç Holding’in en yetkili dört yöneticisinden biriymiş. Hemen Cengiz Bey ile bağlantı kurdum ve yüz yüze görüşmek üzere İstanbul’a gittim. Sağ olsun, beni çok iyi karşıladı.
Durumu açıkladım. Maddi bir destek veremeyeceklerini sezdim, kendisinden bizi mağdur
etmemelerini ve gerektiği zaman sıvı helyum teminini sağlamalarını ve ödemelerin bazen
biraz geç olabileceğini söyledim. Buna çok sıcak baktı ve helyum konusunda bizi rahatlattı.
Peşin ödeme hiçbir zaman talep etmediler. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum.
O yıllarda Türkiye’de hastaneler MR cihazı almaya başladılar. Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesine de bir MR cihazı alındı ve hizmet vermeye başladı. MR cihazları da süper iletken
mıknatısla (-269 °C’de) çalıştığından onlara da üç ay gibi aralıklarla sıvı helyum yüklemek
gerekiyordu. Tıp Fakülteleri döner sermayeden rahatlıkla ödeme yapabildikleri için para sorunu yaşamıyordu. Tıp Fakültesine de sıvı helyum BOS firması tarafından sağlanıyordu. İhtiyaçları 100 L ise firma 150 L gönderiyor. Zaten sıvı helyum kaybı günde yaklaşık olarak %8-10
civarındaydı. Geriye kalan helyumu emniyet açısından havaya atıyorlardı.
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gündoğdu’ya 4 Temmuz
1994 tarihinde bir mektup yazdım ve durumu izah ettim. Onlardan tek isteğim kalan helyumun havaya atılmaması, bizim cihaza doldurulmasıydı. Maalesef kendisinden olumlu bir
cevap alamadım. Her halde çekindi. Demirel’in meşhur bir lafı vardır “Demokrasilerde çareler tükenmez.” diye. Biz de buradan hareket ederek sıvı helyumu getiren arabanın şoförü
ile görüştük. Kendisine şu teklifi yaptık “Sen Erzurum’a geliş saatini ayarla ve gece 12.00’de
gel. Sıvı helyumun bir kısmını bizim cihaza yükleyelim. Sonra sabah hastaneye gider orada
yükleme yapılır. Sen de biliyorsun, kalan kısım havaya atılıyor. Sana da her seferinde 150 DM
veririz.” Şoför parayı duyunca ikna oldu. Bu işi biz böylece iki yıl kadar sürdürdük. Hastane
başhekiminin tutumunu ben yadırgadığımı söylemeliyim. Hâlbuki ilgili firma ile de görüşür,
artan helyumu Kimya Bölümündeki cihaza yükleyeceğiz vs. diyebilirdi. Maalesef yapmadı.
Bir gün şoför yine gece 12.00 sularında geldi. Dolum yapacağız. “Abi 150.00 mark kurtarmıyor.” demesin mi? Yapacak işimiz yoktu, zam yaptık, ödemeyi 200 marka çıkardık.
Bu durum böyle devam ederken, bir gün beni, hatırladığım kadarıyla, BOS firmasından
Mete Bey aradı ve bana “Metin Bey, siz iki yıldır bizden sıvı helyum almıyorsunuz, cihazınız
çalışmıyor mu?” sorusunu sorunca ben o anda “Çalışıyor.” cevabını verdim. Mete Bey “Peki
sıvı helyumu nereden temin ediyorsunuz?” sorusuna kem küm ederek “Azerbaycan’dan.”
dedim (Türkiye’de o yıllarda sıvı helyum ithal eden tek firma BOS firmasıydı). Onlar da biliyor ki orada da sıvı helyum yok. Böylece durum ortaya çıkmış oldu. Bundan böyle hastaneye
daha az sıvı helyum göndermeye başladılar ve şoför de paparayı yemiş olacak ki Kimya Bölümü ile bağlantıyı kopardı. Biz tekrar BOS’tan sıvı helyum almaya başladık.
NMR cihazının iki yıllık garanti süresi dolmuştu. Yıllık bakım ve onarım için bir mühendisin gelmesinin maliyeti 8.000-10.000 dolar civarındaydı. Gelen uzman uçağa bindikten
sonra saat ücreti 110.00 dolar idi. Uzman önce İstanbul’a geliyor, ancak ertesi gün Erzurum’a
gelebiliyordu. Cihazın başında çalışmaya başladığı zaman saat ücreti ise o yıllarda 280.00 dolardı. Üç gün çalışırsa zaten 10.000 dolar gibi bir miktar ödemek zorundaydık. Bu çok büyük
bir meblağ idi. Türkiye’de bize bu cihaz için hizmet verecek biri olmuş olsa maliyet oldukça
düşecekti. Ben İsviçre’deki yetkililere, Varian için bir uzman yetiştirmeleri talebinde bulundum. “Eğer bunu yaparsanız, Türkiye piyasasına kolay girersiniz.” dedim. Bana verdikleri
cevap şu idi: “Bir uzman Amerika’da altı haftalık bir eğitim sonu yetişmekte ve Türkiye’de
üç Varian NMR cihazı olmadan bu işe teşebbüs edemeyiz.” Bu durumda bizim yapacağımız işlerden birisi Varian firması ile yıllık bakım mukavalesi yapmaktı. İsviçre Varian firması
yetkililerinden Sayın Max Groth ile yazıştım. Onların bize teklifleri yıllık 12.500 dolardı. Bu
miktar bir yıl içerisinde sınırsız bakım ve onarım içermekteydi. 200.000 dolara satın almış
olduğumuz bir cihaz için bu para çok değildi.
Bugün bir birimin yöneticisine bir cihazın yıllık bakımı 12.500 dolar dediğiniz zaman ben
alacağınız cevabı tahmin ediyorum. “Sen çıldırdın mı?” Ama cihaza ödenmiş olan miktar
hiç önemli değildi, hiç dikkate alınmazdı. Bu zihniyetten dolayı Türk üniversiteleri bir alet
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mezarlığı. Çok çarpıcı bir örnekle bu konuya vurgu yapmak istiyorum. Üniversitelerde yasal olarak, mevzuat değişmediyse, yalnız rektörün makam arabası vardır. Diğer birimlerin
hizmet aracı vardır. Üniversitelerimize bakın, sıradan bir müdürün de altında makam aracı
vardır. Bir makam aracının maliyeti yaklaşık 60-70.000 lira olsun. Devlet bu aracı kullanmak
üzere bir de şoför tahsis ediyor. Şoförün devlete maliyeti en az 30-40.000 lira. Neredeyse aracın fiyatına yakın. Peki sıradan bir müdürün aracını kullanmak için bir şoföre yılda 10.000
dolar ödendiğinde kimsenin sesi çıkmaz. Ama yüzbinlerce dolar harcanarak alınan bir cihazın bakımı için o kadar para istendiğinde insanlar isyan eder. O isyan edenler kullandıkları
aracın maliyetini acaba hiç düşündüler mi? O makam aracını kullanmayı hak ediyorlar mı?
Bu çarpık düzene son vermek gerekmiyor mu?
Varian firması ile yıllık bakım mukavelesi yapabilmek için bu parayı garanti altına almamız gerekiyordu. Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Çakır Bey’in bilgisi doğrultusunda Yaşar
Bey ile birkaç kez Ankara’da Maliye Bakanlığı’na gittik. Orada üniversitelerin bütçelerini yapan kişilerle görüştük ve durumu izah ettik. Şu an ismini hatırlayamayacağım bir kişi bize
o kadar yakınlık gösterdi ki tarif edemem. Bir gün şöyle dedi: “Sevgili Hocalarım, bugüne
kadar hiçbir üniversiteden bir hocanın gelip de böyle bir talepte bulunduğunu ne duyduk
ne de gördük. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız.” Kendilerini uzun
uğraşlardan sonra ikna ettik ve Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümündeki NMR
cihazının bakımı için bütçeye yıllık 10.000 dolar koydurmayı başardık. Türkiye’de bir işin
üzerine ısrarla ve azimle gidince yapılamayacak iş olmadığını burada bir kez daha anlamış
oldum. “Havlu atmak, bu ülkede bir şey olmaz demek” en kolay çözümdür. Direnmek ve pes
etmemek gerekiyor. Bu çözümden sonra biz bayağı rahatladık ve Varian firması ile yıllık mukavelemizi yaptık. Daha sonra ben Ankara’ya geldikten sonra bu mukavale ne kadar devam
etti bilemiyorum.
Yakın bir zamanda Erzurum’a cihaz için yurt dışından gelen bir mühendisin söylediğini
burada aktarmak istiyorum. “Sizin bu cihazınızın aynı modelinden şu anda dünyada çalışan
dört cihaz vardır. Bunlardan biri de Erzurum’da çalışan bu cihazdır.”
Böylece dağ başında da, insanlar azmettiği takdirde, her türlü güçlüğü yenerek cihaz kurup
çalıştırabiliyordu. Ben Erzurum’dan ayrılırken, bu cihazın çalışıp çalışmayacağı konusunda
tereddütlerim vardı. Sağ olsunlar, benim sevgili öğrencilerim, var olan imkânları daha da ileri
götürdüler, benim endişelerimi ortadan kaldırdılar. Yaşar Sütbeyaz rektör olduğu dönemde
bölüme iki NMR cihazı daha alındı. Bugün o cihazlar mükemmel bir şekilde çalışmaktadır.
Bu konu ile ilgili son olarak bazı duygularımı da burada dile getirmek istiyorum. İyi ki
cihaz Almanlar tarafından bize verilmedi. Ben hep bunun ezikliğini yaşardım. O cihazı bu ülkenin insanlarının ödedikleri vergilerle alıp Erzurum’a dağ başına kurduğumuz için kendimi
her zaman çok daha mutlu hissettim.
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Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünden Yaptığımız
Yayınlar
Atatürk Üniversitesine 1980 Aralık ayında başladım, 1981 yılı doçentlik tezi yazımı ve savunması ile geçti. Aynı zamanda bölüm altyapısı için gerekli hazırlıklarla uğraştım. O yıllarda Turkish Journal of Chemistry dergisi henüz yayın hayatına başlamamıştı, Doğa Bilim Dergisi
adı altında çıkıyordu. Hazırlamış olduğum üç makaleyi bu dergiye gönderdim. Dergi Web of
Science tarafından taranmıyordu.
Yaşar Sütbeyaz, doktorasını 1981 yılında tamamladı ve benimle çalışmalara başladı. İlk
çalışmalarımız, bazı hidrokarbonların fotooksijenasyonu ve oluşan endoperoksitlerin CoTPP
eşliğinde parçalanma mekanizmasının incelenmesiydi. 1982 yılında bu konu üzerinde sıkı
bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bir gün gece geç saatlere kadar çalıştık. Sentezlediğimiz bileşiğin NMR spektrumunu çekince çok ilginç bir molekül elde ettiğimizi farkettik.
Çok sevinmiştik, çünkü Erzurum’da ilk bilimsel sonuçları almaya başlamıştık. O gece hava
sıcaklığı -30 °C civarındaydı. Biz saat 23.00 sularında bölümden ayrıldık ve yürüyerek şehre
gittik. Ben okula 45 dakikalık yürüme mesafesinde bir yerde oturuyordum. Sevincimizden
o mesafeyi o soğukta nasıl yürüdüğümüzü anlayamamıştık. Çalışmalarımızı toparladık ve
1983 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi adresli iki makalemizi Tetrahedron Letters dergisinde yayımladık. Atatürk Üniversitesi 1957 yılında kurulmuş olmasına karşın 1975 yılına kadar
uluslararası tek bir makalesi yoktu. 1980 yılına kadar çıkan makale sayısı 19'du. Bu makalelerin onu Prof. Dr. Üner Tan tarafından yayımlanmıştı. Yaklaşık olarak aynı yılda kurulan
ODTÜ’nün de ilk yayınları 1971 yılında çıkmıştır. 1984 yılında bölüme alınan yeni araştırma
görevlileri; Hasan Seçen, Abdullah Menzek, Osman Çakmak, Yahya Gözel ve Lokman Torun
benimle çalışmaya başlayınca araştırmalarımız daha geniş bir yelpazede yürümeye başladı.
Çalışmalarımızı daha iyi dergilere göndermek hedefimizdi. Bunların içinde en önde geleni Journal of Organic Chemistry dergisiydi. Angewandte Chemie de olabilirdi. Ancak bu dergi
ile yaşadığım sorunlardan dolayı buraya makale göndermeyi hiç istemedim. Çalışmalarımızı
Journal of Organic Chemistry dergisine yollamaya başladım. Beş yıl boyunca bu dergiye ne
kadar makale gönderdiysem, makaleleri hakemlere göndermeden, makaleniz ofisimizde tarafımızdan incelendi ve yayın için uygun görülmedi gerekçesiyle geri çevrildi. Çünkü o yıllarda
bu derginin Editörü MIT’den Prof. Dr. Frederick D. Green’di. Profesör Green aynı zamanda
Waldemar Adam’ın doktora hocasıydı. Waldemar’ın, İhsan’ın ve benim üzerimden başlatmış
olduğu karalama kampanyasının kurbanıydım. Ben bu dergiye makale göndermekten, onlar
da geri çevirmekten bıkmadılar. Ne zaman ki derginin editörü değişti, ondan sonra Journal
of Organic Chemistry dergisinde makale yayımlamaya başladım. Bu dergide bugüne kadar
yayımlanan Türkiye adresli makale sayısı 120’dir. Bunların önemli bir kısmı da yurt dışı bağlantılıdır. Bizim bu dergide yayımladığımız makale sayısı 35’tir.
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Akademik kariyerim boyunca dikkatimi çeken en önemli nokta, yurt dışında Türkiye
adresli makalelerin önyargılı bir şekilde değerlendirilmeleriydi. Yurt dışında yapılan iyi bir
çalışmayı en kaliteli dergide yayımlayabiliyorsunuz ama aynı kalitedeki bir makaleyi Türkiye’den gönderdiğiniz zaman zorluklarla karşılaşıyorsunuz.
Bu konu ile ilgili bir anımı aktarmak istiyorum. 1996 yılında Amerika’da bulunduğum süreçte tamamen Erzurum’da yapılmış bir çalışmayı Journal of American Chemical Society dergisine gönderdim. Hakem raporları, bizden ciddi değişiklik yapmamızı istiyorlardı. İstedikleri
her şeyi yaptık. Birinci raporunu olumlu yazan hakemlerden biri bu kez raporunu tamamen
olumsuza çevirmişti. Üstelik istenen işler de hakemlerin arzu ettiği şekilde yapılmıştı. Ben bu
durumu Auburn Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Philip Shevlin ile paylaştım. Ona önceleri, yabancıların bize önyargılı oldukları hakkında bazı bilgiler aktarmıştım. Kendisi bana çok
inanmamıştı. Bu kez raporları görünce artık kendisi de bu işe inandı ve bana “Metin ben Editör Peter Stang’ı arayacağım.” dedi ve Editör’ü aradı, kendisiyle konuştu. Aradan birkaç gün
geçtikten sonra Editör Peter Stang beni aradı ve bana şu soruyu sordu: “Auburn Üniversitesi
sizin devamlı adresiniz olacak mı?” Ben de kendisine “Hayır, ben Türkiye’ye geri döneceğim.” cevabını verdim, makalem reddedildi. Ben kendisine “evet” deseydim, makalem yayına kabul edilecekti. Yine Journal of American Chemical Society’e gönderdiğim bir makale altı ay
sonra reddedildi. Ben Türkiye’den birkaç kez ofisi telefonla aradım ve makalenin durumunu
sordum. Sekreter “Makaleniz editörün masasında karar için bekliyor.” cevabını verdi. Makale
orada üç hafta bekledikten sonra reddedildi. Amerika’da yapmış olduğum çalışmalar kolay
bir şekilde kabul ediliyordu. Aynı kalitede olan çalışmaları, Türkiye’den gönderdiğimizde
büyük bir direnişle karşılaşıyorduk. Buna benzer çok daha fazla örnek verebilirim.
Makalem haksız yere, tutarsız gerekçelerle reddedildiği zaman hiç pes etmedim ve sonuna kadar mücadele ettim. Çoğu kez durumu kendi lehime çevirebildim. Yurt dışındaki
hakemlerin Türkiye konusunda önyargılı olmaları tamamen Türk bilim camiasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de meydana gelen etik dışı davranışlar, maalesef zaman zaman dış
basında gündeme geliyor ve bilim camiasına zarar veriyor. Bu ön yargıları ortadan kaldırmak
kolay değildir. Ve zaman alıcıdır da. Ancak kaliteli makalelerin iyi dergilere gönderilmesi ile
bu ön yargı aşılabilir. Bir diğer nokta ise şudur: Türk bilim insanlarının, mümkün olduğu kadar ciddi bilimsel toplantılara, çakma kongrelere değil, katılarak sunum yapmaları ve kişilerle
birebir ilişki kurmaları gerekiyor.

Kimya Bölümünde Patlama
Kimya laboratuvarında çalışıyorsanız zaman zaman patlamalar olabilir. Maalesef, ne kadar önlem alınırsa alınsın, bazı olayların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bir gün Üniversite
Senato toplantısındaydım. Rektör Bey’e bir haber geldi. Rektör Bey acilen salonu terketti. Ben
o arada bir patlama lafı duydum. İçimden patlama ise bu kesin bizim bölümdedir düşüncesiyle, hemen dışarı çıktım ve gerçekten patlamanın Kimya Bölümünde olduğunu öğrendim.
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Bizim kimyasal madde depomuz bodrum katındaydı, deponun pencereleri küçüktü ve
yukarıdan açılıyordu. Bölüme geldiğimde bütün fakülte elemanlarının dışarıda toplandığını
gördüm. İlk sorum “Ciddi bir olay, yaralı vs. var mı?” oldu. “Hayır” cevabını aldığımda rahatladım. Yalnız iki öğrencimin hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaştım. Onlar da dumandan
zehirlenmişlerdi. Kimyasal madde deposundan dumanlar dışarı çıkıyordu. Gerçek bana hiçbir zaman anlatılmadı.
Tahminimize göre, Aliağa Rafinerisi’nden almış olduğumuz 200 L’lik bir bidondan depo
memuru Fatih, deponun hemen önünde koridorda bir öğrencinin getirdiği şişeye hekzan
aktarmaya çalışmış. O anda elektrikler kesilmiş, bodrum kat da karanlık olduğundan, dolum işlemini tamamlamak için çakmak çakmışlar, patlama da o anda olmuş. Fatih ile benim
öğrencim Emin basınç sonucu geriye fırlamışlar. Bu arada basınçtan dolayı deponun kapısı
da kapanmış. Yangın da içeriye sıçramış. Pencelerler küçük ve kapalı olduğundan, içerideki
havasızlıktan yangın bir süre sonra kendi kendine sönmüş.
O arada itfaiye geldi. Bana söyledikleri ilk şey nasıl konuşacağımla ilgiliydi. “Hocam,
yangın elektrik kontağından çıkmıştır.” diye telkinde bulundular. Demek ki itfaiyede adet
böyleymiş. İyi ki ben oradaydım. İtfaiye içeri su sıkmak üzere hazırlanıyordu ki ben engelledim. Eğer itfaiye su sıkmış olsaydı, içerde ciddi patlamalar olurdu. Çünkü şişelerde çok
miktarda sodyum ve potasyum vardı, ayrıca tonlarca organik solvent bulunuyordu. Yangın
devam etmiş olsa muhakkak başka patlamalar olacak ve büyük bir olasılıkla bina da gidecekti, bizim NMR cihazı da. İlk patlamanın akabinde iki öğrencim Mustafa Zengin (Sakarya
Üniversitesinde Doçent) ile Naci (yılların öğrencisi) “Hocamın NMR’ını kurtaralım” diyerek
yangın söndürme tüpleri ile depoya girmişler. Kor halinde yanan yerlere müdahale etmişler.
Dumandan zehirlendikleri için de hastaneye kaldırıldılar.
Bir süre sonra depoya girdiğimizde gördüğüm manzara korkunçtu. Ahşap rafların tamamı kömürleşmiş, cam borular bükülmüş (Bu içerideki sıcaklığın 700-800 °C’nin üzerine
çıktığının göstergesidir.), cam şişelerin plastik kapakları erimiş sıvıların içine akmış ve diğer
plastik şişeler eriyerek birbirlerine yapışmışlardı. İçinde eter bulunan 25 litrelik metal kaplar
Amerikan topuna benzemiş, neredeyde patlamak üzereydi. Bizim bu patlamada çok büyük
maddi kaybımız oldu. Ancak, tek tesellimiz kimsenin canının acımaması ve binanın da sağlam kalmasıydı. Sonraları kimyasalların önemli bir kısmını imha etmek zorunda kaldık ve depomuzu yeniledik. Bu yangını duyan bir firma, emniyet sistemini kurmak üzere hemen İstanbul’dan geldi. Ancak teklif ettikleri miktar bizim altından kalkabileceğimiz bir para değildi.
Burada bir anımı daha paylaşacağım. Bir gün odamda çalışıyordum. Hemen yanımdaki
araştırma laboratuvarında ciddi bir patlama oldu ve hemen yerimden fırlayarak laboratuvara
gittim. Yaşar Sütbeyaz bir deney yaparken bir patlama olmuş, balon içeriği yüzüne sıçramıştı.
O arada hemen Yaşar’ın başını lavaboya sokup yıkadılar. Yaşar panik içinde elleri titriyordu, başını lavabonun altından çekince beni gördü ve bana doğru yöneldi, “Ağabeyi görüyor
muyum? diye sordu. O kadar korkmuştu ki görüp görmediğini bana soruyordu. Çok şükür
orada da ciddi bir şey olmadı.
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Yurt İçi ve Yurt Dışı Konuklarımız
Atatürk Üniversitesi, konum olarak doğuda ve batıdan oldukça izole bir yerdedir. Bu ortamda öğrencilerin daha iyi yetişebilmesi için gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından
bilim insanlarının sık sık buraya davet edilmesi, onlara seminer verdirerek öğrencilerin ufuklarının açılması ve olası ortak çalışmaların başlaması için de bir zemin hazırlanması gerektiğini hissediyordum. Bunun için ne yapabilirdim? Yurt dışından bir hocayı getirmek ve onu
Erzurum’da ağırlamak o günkü koşullarda mümkün değildi. İlk aşamada yurt içinden bilim
insanlarını çağırmak hem onları öğrencilerimize tanıtmak hem de kendi çalışmalarımızı onlara anlatmak yapılacak ilk işti. Bu amaçla yurt içinden birçok hocamızı Erzurum’a çağırdık
hem öğrencilerimizin sınavlarına katıldılar hem de bölümümüzde seminerler verdiler. Bölümümüzü yurt içinden ziyaret eden ve seminer veren hocalarımızdan (hatırladıklarım) bazıları şunlardır: Prof. Dr. Bahattin Baysal, Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Tuğmaç Sayraç, Prof.
Dr. Ayhan S. Demir, Prof. Dr. Cemil Öğretir, Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, YÖK Başkanı Prof.
Dr. Kemal Gürüz, Prof. Dr. Kazım Türker (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakolog)
Alber Bilen (Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Ali Rıza
Berkem (Türkiye Kimya Derneği Başkanı), Prof. Dr. Ulviye Özer ve diğerleri.

Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz, Prof. Dr. Yavuz Ataman, Ben ve Prof. Dr. Namık Aras

Orta Doğu Teknik Üniversitesine yurt dışından çok yabancı hoca geliyordu. Zamanın
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Ataman ile yazıştım. ODTÜ’ye gelen hocaları bizim de Erzurum’da ağırlayabileceğimizi ve Türkiye içinde ulaşım dahil tüm masraflarını karşılayacağımızı bildirdim. Yavuz Bey sağ olsun, bize bu konuda yardımcı oldu. ODTÜ’ye gelen bazı
hocaları Erzurum’a getirdik ve seminerler verdirdik. Yurt dışından bizi ziyaret eden hocalar-

123

Prof. Dr. Metin BALCI

dan bazılarının (hatırladıklarım) adları aşağıda verilmiştir. Prof. Dr. John M. Ottowat, (Strachclyde Üniversitesi, İskoçya), Prof. Dr. A. H. Jackson, (Wales Üniversitesi), Prof. Dr. N. C.
Nordan, (New Castle Universitesi). Prof. Dr. Richard Neidlein (Ruprecht-Karls Üniversitesi,
Heidelberg), Prof. Dr. Stan Brown (Alberta Üniversitesi, Kanada), Prof. Dr. Ernest I. Becker
(USA), Prof. Dr. Waldemar Adam (Würzburg Üniversitesi, Almanya), Prof. Dr. A. McKillop
(East Anglia Üniversitesi, İngiltere) ve diğerleri.

Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz, Prof. Dr. Stan Brown ve Ben

Prof. McKillop ile ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. Prof. McKillop ile Ege Üniversitesi
tarafından 9-14 Ekim l989 tarihleri arasında Kuşadası’nda organize edilen VI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu’nda ilk kez yüz yüze tanıştık. McKillop o yıllarda Tetrahedron
ve Tetrahedron Letters dergilerinin editörüydü. Biz de çoğu makalelerimizi o dergiye gönderiyorduk. Ayrıca McKillop bize NMR konusunda da destek veriyordu. Böylece gıyaben birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Bir gün kongrede McKillop bana geldi ve “Balcı, beni rahatsız eden
bir konuyu seninle konuşmak istiyorum.” dedi. Dışarı çıktık ve sakin bir ortamda, bana “Bir
üniversitenin (adı bende saklı kalsın) öğretim üyeleri, benim eşime ve kızıma çok pahalı altın
kolye, broş vs. hediyeler almışlar. Ben bunları kabul edemem. Bir de bana bu dergilerde nasıl
yayın yapabileceklerini soruyorlar.” dedi. Ben de onlara “Balcı burada, gidin kendisiyle konuşun, o size daha detaylı anlatır.” dedim. O yıllarda bu iki dergide çıkan Türkiye adresli yayınların yarısı benim grubumdan çıkıyordu. Ben de burada güç bir duruma düşmüştüm. Asıl
mesele anlaşılıyordu, maalesef bazı meslektaşlarım çok ucuz yolla makale yayımlama yolları
arıyorlardı. Fakat kendilerini bu davranışla, nasıl zavallı bir duruma düşürmüş olduklarının
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farkında değillerdi. Ayrıca ülke imajına da ciddi zarar veriyorlardı. Ben McKillop’a “Türklerin çok misafirperver olduklarını, böyle hediyelerin olabileceğini, biraz abartılı olmuş olsa da
bunu sorun yapmaması” konusunda telkinde bulundum. Başka da yapacak bir şeyim yoktu.

Prof. Dr. A. McKillop ve Ben, Nisan 1991

Prof. Dr. A. McKillop Erzurum’da, Mayıs 1993

VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu 2-5 Nisan 1991 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Magosa’da yapıldı. McKillop 20 Aralık 1990 tarihinde bana
yazdığı mektupta o kongreye de çok gelmek istediğini bir taraftan da kararsız olduğunu belirtiyordu. Sonrasında belki de bu hediye olayından dolayı gelmekten vazgeçti. Aradan üç
yıl geçtikten sonra McKillop British Council aracılığı ile Türkiye’ye gelmek istiyordu. McKillop’un Türkiye’ye karşı bir sempatisi vardı. İTÜ öğretim üylerinden Prof. Dr. Turan Öztürk
doktorasını McKillop ile yapmıştı. McKillop’un Ege Üniversitesinde Prof. Dr. Sıddık İçli ile de
bağlantısı vardı. Ben McKillop’a yazıp kendisini Erzurum’a davet ettim. Sıddık İçli, 29 Nisan
1993 tarihli mektubunda bana McKillop’un Erzurum’a gelmesini isteyip istemediğimi sordu.
Bir ara vazgeçer gibi bir durum ortaya çıktı. Sonra ben McKillop’a iki mektup daha yazdım ve
kendisini Erzurum’a beklediğimizi söyledim ve bize bir de seminer vermesini özellikle istedim. O da bana hemen iki seminer konusu gönderdi. McKillop önce Ankara’ya British Council’a gelecek, oradan da İzmir’e gidecekti. İzmir’de bir konuşma yaptıktan sonra Antalya’ya
geçecek ve Antalya’dan 6 Mayıs 1993 tarihinde Erzurum’a gelecekti. Kendisini havaalanında
karşıladım. Bölüme geldik, sohbet esnasında kendisine “Bir ara Erzurum’a gelmekten neden
vazgeçtiniz.” diye sordum. Aldığım cevap çok ilginçti. “Hayır, Balcı böyle bir şey söz konusu
bile değil. Ben British Council’a “Ben Türkiye’de Erzurum’u ziyaret edeceğim, diğer yerleri
siz belirleyin.” dedim. Buradan hemen şu akla geliyordu: McKillop’un Erzurum’a gelmesini
istemeyen, engelleyenler vardı. O zaman 200 MHz NMR cihazımızı da kurmuşuz. İşlerimiz
çok güzel yürüyor. Çalışmalarını tamamlayan master ve doktora öğrencilerim tezlerini getirdiler ve teşekkür kısmında McKillop’a NMR spektrumları için teşekkür ettiklerini gösterdiler.
McKillop bundan son derece mutlu oldu. Ayrıca bana şunu anlattı: “Balcı, Ege Üniversitesinde seminere katılım çok azdı. Bir de bana 60 MHz NMR’larını gösterdiler. Çaktırmadan
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cihazın üzerine parmağımı sürdüm. Cihazın üzerindeki tozdan o cihazın en az birkaç aydır
çalışmadığını anladım. Bir gece kaldıktan sonra Antalya’ya gittim. Beni havaalanından aldılar, üniversitenin misafirhanesine öğleyin götürdüler ve ertesi gün beni saat 13.00’te buradan
alacaklarını söylediler. Ben tek başıma 24 saat tanımadığım bir yerde ne yapabilirdim? Baştan
bunları bilseydim ne İzmir’e ne de Antalya’ya giderdim, bütün haftayı Erzurum’da geçirirdim.” McKillop bize iki seminer verdi. Seminer esnasında ve sonrasında çok bilimsel tartışmalarımız oldu. Kendisini akşam evimde yemeğe aldım. Şehrin tarihi yerlerini gezdik, dağlara, hatta derelerde alabalık tutmaya götürdük. McKillop’un Türkiye’de en çok hoşuna giden
şeylerden birisi evlerde misafirlere kolonya ikram edilmesiymiş. Bu adeti çok sevmiş. Ben de
kendisine “Müsaade ederseniz, size küçük bir kolonya hediyemiz olacak.” dedim. Oda çok
pahalı bir şey olmadığından kabul etti ve üç gün sonra 9 Mayıs 1993 tarihinde Erzurum’dan
ayrıldı. McKillop 11 Mayıs 1993 tarihli mektubunda herkese teşekkür ediyor, (özellikle de Yaşar’a ve eşime) gruba övgüler yağdırıyordu. Erzurum’a daha uzun süreli gelmek istediğini ve
sıkı bir bilimsel bağlantı kurmamızın gerekliliğini vurguluyordu. 15 Ekim 2014 tarihinde aramızdan ayrılan McKillop’a bize verdiği destekten dolayı burada bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum. Ruhu şad olsun. Erzurum’a gelmesini engellemek isteyenlere de yazıklar olsun.

Öğrencilerin Yurt Dışına Gönderilmesi
Bu bölümde yalnız Atatürk Üniversitesindeki öğrencilerimden bahsedeceğim. ODTÜ’deki öğrencilerimden daha sonra bahsedeceğim. Atatürk Üniversitesinde çalışmalarımız gayet
güzel gidiyor, öğrencilerim yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlıyorlardı. Akademik kariyer yapmaları için bu öğrencilerin muhakkak yurt dışına gitmelerinin ve başka
gruplarla doktora sonrası çalışmalar yapmalarının gerekli olduğunu her zaman kendilerine
söylüyordum. En önemli hedeflerimden birisi de bu elemanları Erzurum’da istihdam etmek
yerine, başka üniversitelere göndermek ve orada kendi gruplarını kurarak Erzurum’da başlattığımız bu bilimsel çalışmaları Türkiye geneline yaymalarını sağlamaktı. Benim yanımda
yetişen herkesin Erzurum’da kalması zaten mümkün değildi ve kalmamalıydı.
Doktora öğrencilerimden Yavuz Taşkesenligil (Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde
Profesör) doktora çalışması esnasında çok ilginç bulgular elde etti. Biz ilk kez bir dioksetanın
endoperoksite dönüştüğünü gözlemledik. Bu çok önemli bir tepkimeydi. Ancak bu çalışmanın düşük sıcaklıklarda NMR ile incelenmesi ve dioksetanın kemoluminesans incelemelerinin yapılması gerekiyordu. Bu konuda çalışan Cenevre Üniversitesi hocalarından Prof. C.
V. Jefford’e 5 Ocak 1988 tarihinde bir yazı gönderdim. Bu yazıda bir öğrencimi üç aylık bir
süre için grubuna göndermek istediğimi, bu çalışmayı oradaki imkânlarla tamamlamasını ve
sonuçları da ortak bir makale olarak yayımlayabileceğimizi bildirdim. Jefford, 21 Ocak 1988
tarihinde hemen cevap verdi. Üç aylık bir süre için destek çıkarmanın zor olacağını ve kişinin
altı ay gelmesi gerektiğini bildirdi. Tabiki bu bizi daha çok memnun etti. Mektubunda ayrıca
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önerdiğim projenin ilginç olduğunu ve bizim grubun çalışmalarını da sürekli takip ettiğini
yazıyordu. Maddi destek, İsviçre Hükûmeti tarafından sağlanacaktı. Resmi işlemler (çalışma
izni, vize vs.) tamamlandıktan sonra Yavuz 1988 Eylül sonu Cenevre’ye gitti ve orada çalışmalarına hemen başladı. Aradan bir hafta geçmişti. Jefford 3 Ekim 1988 tarihinde bana bir
mektup gönderdi. Mektubunda Yavuz’un ne Fransızca ne de İngilizce bildiğini söylüyordu.
Bir hafta içinde Yavuz’un İngilizcesinin gelişmediğinden bahsediyordu. Yavuz’un belki ilk
aşamada anlaşmada bir sorunu olabilirdi. Bir haftada bir lisan gelişir mi? Fakat laboratuvarda
Yavuz çalışmalarına başlamış ve gruptaki elemanlarla da anlaşabiliyormuş. Bu ara Jefford
bana Erzurum’da telefonla ulaşmaya çalışmıştı. Fakat o tarihlerde tatilde olduğum için bana
ulaşamamıştı. Bu arada Yavuz’un dönüş biletini almış ve Yavuz’u ilk uçakla geri göndermişti.
Yavuz bana gruptaki öğrencilerin dahi Jefford’un bunu neden böyle yaptığını anlamadıklarını aktarmıştı. Jefford bir de benden otel ve uçak bileti karşılığı olan 702.00 İsviçre frankını istiyordu. Ben de kendisine durumun çok vahim olduğunu iki-üç hafta bekledikten sonra karar
vermesinin daha iyi olacağını bildirdim. Bu durum Yavuz’u elbette sarsmıştı. Yavuz grupta,
bir haftada olsa ilk yurt dışına giden kişi olduğundan grup kendisine “sir” diye hitap etmeğe
başladı. Yavuz gerçekten çok çalışkan, analitik düşünen ve çok yetenekli bir öğrencimdi.
Ben Yavuz’un başına gelenleri McKillop ve başka yabancı hocalarla da paylaştım. Hepsinin bana verdiği ortak cevap şuydu: “Biz hiç şaşırmadık, Jefford bunu yapabilecek bir insandır. Jefford’u sen nereden buldun?” diye sordular.
Doktorasını benimle tamamlamış öğrencilerimden Hasan Seçen’i (Atatürk Üniversitesi
Kimya Bölümünde Profesör) Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesine göndermek istedim.
Çünkü Fizik Bölümünden Fevzi Köksal Hoca bir NMR cihazı almıştı. Kimyacılar bu cihazı
çok kullanmıyorlardı. Orada kullanabilecek iyi organikçi de yoktu. Bu konuda Fevzi Hoca’ya
bir yazı gönderdim. Fevzi Hoca o zaman dekandı, beni telefonla aradı ve bana “Metin, şu
anda ders dağıtımı vs. yapılmış, yeni gelecek bir eleman bütün programın altüst olmasına
neden olur ve ek ders ücreti ödemelerinde de sorun çıkar.” dedi. Ek ders ücretleri o yıllarda
yeni çıkmıştı. İyi bir bilim insanı olduğuna inandığım Fevzi Hoca’dan bunu duymam beni
şaşırtmıştı. Evet, doğrudur, ek ders ücreti, zamanında hocaların maaşlarına gizli zam yapmak
üzere çıkarılmıştı. Fakat hocalar ek ders ücretini istismar ettiler ve bugün dahi anormal derecede istismar etmeye devam etmektedirler.
Doktoralarını benim yöneticiliğimde tamamlayan öğrencilerimden Arif Daştan ile Nurullah Saraçoğlu’nun kadroları Van Yüzüncüyıl Üniversitesindeydi. Doktoralarını tamamladıktan sonra Van’a geri dönmek zorundaydılar. Her ikisi de çok güzel işler yaptılar ve
çok yetenekliydiler. Bu çocukların Van’da körelmelerini ben istemiyordum. Durumu bizzat
Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Andiç Hoca ile görüşmek için 25 Haziran
1995 tarihinde Van’a gittim. Van’da iki seminer verdim. Cengiz Hoca o tarihte aniden Van
dışına çıktığı için kendisiyle yüzyüze görüşme fırsatım olmadı. Erzurum’a döndükten sonra
29 Haziran 1995 tarihinde detaylı bir yazı gönderdim. Arif ve Nurullah’ın Van’da başarılı
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olabilmeleri için bir 60 MHz NMR cihazının alınmasının uygun olacağını vurguladım. Rektör
Bey kendisi ziraatçıydı. Bu işe çok sıcak yaklaşmadı. Cengiz Hoca o zaman Van’a bir 60 MHz
NMR cihazı almış olsaydı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü, bugün çok farklı bir
yerde olabilirdi. Maalesef bu yatırım yapılmayınca, her iki öğrencim de bana “Hocam bizi
buradan al, biz burada araştırma yapamıyoruz.” diye haklı olarak yakındılar. Gönderecek
başka yer de yoktu. Her ikisini de istemeyerek Erzurum’a geri almak zorunda kaldım. Bugün
Arif ile Nurullah Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde profesör olarak çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedirler. Neden “istemeyerek?” çağırdığımı biraz açmalıyım. Çünkü
bilimin katmerleşerek yayılmasını istiyordum. Onların Erzurum’da olmaları benim için bir
avantajdı. Hazır yetişmiş elemanlarla çalışmaları daha ileriye götürmek daha kolaydır. Fakat
ülke için doğrusu, onların Van’da kalıp kendi gruplarını kurmalarıydı. Ben o zaman daha çok
mutlu olurdum. Van’a gitmemin başka bir avantajı, 1997 yılında yapılacak Kimya Kongresi’nin temellerinin o ziyaretimde atılmış olmasıdır. Daha sonra Ali Rıza Berkem Hoca ile de
görüştükten sonra kongrenin 1997 yılında Van’da yapılması garanti altına alındı.
Burada bir noktaya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Türkiye’ye geldiğim zaman “Bilim
insanları idari görevlerden uzak durmalı.” diye düşünüyordum. Fakat zamanla bu fikrim
Türkiye için değişti. Belki de bir geçiş döneminde bilim insanlarının idari görevlere soyunmaları çok daha isabetli olabilirdi. Belki üst düzey idari görevde olan bir bilim insanı çalışmalarını aksatabilir ancak, çok kişiye araştırma yapacak bir ortam sağladığı takdirde o kişinin
ülkeye yapacağı katkı çok daha fazla olabilirdi. Eğer Cengiz Hoca, iyi bir bilim insanı olmuş
olsaydı, Arif ile Nurullah’ın Van’da kalmasını sağlardı. Çünkü rektörlerin önemli bir kısmı
yatırımlarını bilimden çok bina gibi gösterişli yerlere yapıyorlar. Gereksiz fakülte ve bölüm
açıyorlar. Yapılan bu yanlış yatırımların sıkıntılarını bizler bugün yaşamaktayız. Bazı üniversiteler yavaş yavaş küçülmek, gece eğitimlerini kapatmak istiyorlar. Ancak, hedefleri yalnız
para kazanmak olan bilim insanları kimliğine bürünmüş kişilerin ciddi direnişleri ile karşı
karşıya kalıyorlar. Çünkü ek ders ücretlerinden mahrum olacaklar.
Basri Atasoy (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Profesör) benim ilk doktora öğrencimdir. Kendisi Amerika’ya gitmek istiyordu. Çeşitli yerlere yazıldı. Nihayet Pittsburg Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Paul Dowd’dan kabul aldı. 1987/1988 yıllarında bir yıl
Dowd ile çalıştı. Benzer çalışmalarını bir süre Gazi Üniversitesinde devam ettirdi. Eğitim
Fakültelerinin statülerinde yapılan değişiklikten sonra çalışmalarını eğitime yönlendirmek
zorunda kaldı.
Nihat Akbulut, benimle uzun yıllar doktora sonrası çalışmalar yürüttü. O da Illinois Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Gary B. Schuster’in yanına gitti. 1987 yılında bir yıl Amerika’da bulundu.
Sene 1993 Ocak ayı, Sayın Kemal Gürüz TÜBİTAK Başkanı, ben de Temel Bilimler Araştırma Grubu üyesiyim. Kemal Hoca’nın ofisinde oturuyoruz. Yaşar Sütbeyaz da yanımda. Kemal Hoca bana şöyle bir teklif yaptı: “Metin, gel seni Fulbright ile Amerika’ya gönderelim, hiç
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olmazsa düzgün bir iş yapmış oluruz.” dedi. O zaman Kemal Hoca aynı anda Fulbright Komisyonu’nda üyeydi. Ben de kendisine “Abi, ben grubumu bırakıp, bir yıl bir yere gidemem”
dedim. Kendisi bana “Altı ay git, olmazsa üç ay git.” dedi. Ben yine de kabul etmedim. O
konuşma orada kapandı. Oradan ayrıldıktan bir iki gün sonra Yaşar bana “Ağabey, sen Fulbright’ı kabul etmedin, beni yollasanız olmaz mı?” diye sordu. Ben o zaman Yaşar’ın Fulbright
ile gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yaşar, bilimsel olarak çok iyi değildi. Derece almak için
ne gerekirse o kadarını yapardı. Fazla bir şey yapmazdı. Düşündüm, taşındım. Yaşar’ın Erzurum’da altyapı oluşturmamda inkâr edilemeyecek derecede çok katkısı olmuştu. En azından
Yaşar’ı onurlandırmak için bir teşebbüste bulunayım, diye düşündüm. Kemal Gürüz Hoca ile
görüştüm. O da sıcak baktı ve harekete geçtik. Yaşar’ın Fulbright işlemleri olumlu sonuçlandı
ve Yaşar 1993-1994 yıllarında bir yıl State University of New York at Binghampton’a çok yakın
arkadaşım olan Prof. Dr. Udo Brinker’in yanına gitti ve orada bir yıl çalıştı. Ancak laboratuvar
çalışmalarından Udo hiç memnun kalmamıştı. Sonra aynı bölüme Hasan Seçen gitti. O da
yaklaşık altı ay gibi bir süre orada çalıştı.
Waldemar Adam ile 1989 yılında tekrar bağlantı kurduk. Detaylı olarak başka bir bölümde anlatacağım. Waldemar bana 30 Mart 1990 tarihli bir mektubunda, grubumda Alexander
von Humboldt bursuna müracaat edecek doktoralı bir elemanımın olup olmadığını, varsa
kendisinin elinden gelen desteği vereceğini yazıyordu. Bölümde o zaman Almanya’ya gidebilecek iki eleman vardı. Biri Osman Çakmak’tı. Kendisiyle konuştum. Osman Çakmak bu iş
için çok hevesliydi.
Alexander von Humboldt Vakfı’nın vermiş olduğu burs “Dünyanın en iyi bursudur.”
diyebilirim. Verilen burslar çok çeşitlidir. Doktoralı elemanlara verilen bursta gelen kişileri
birkaç ay yabancı dil kursuna gönderiyorlar. Bir yıllık bir çalışma bittikten sonra bursiyer
daha sonraki yıllarda da üçer ay periyotlarla tekrar aynı gruba gidebiliyor ve burs sonunda
bursiyere ciddi bir alet ve sarf malzeme desteği yapılıyor. Ayrıca bursiyerlerine Almanya içerisinde bir gezi organize ediyorlar. Bu burs çok prestijli bir burstur.
Osman Çakmak’ın Almanya’ya gitmesi için Waldemar ile çok sık yazıştık. Nitekim Waldemar ile Osman’ın çalışacağı konu hakkında da bir proje hazırladık. Osman Çakmak’ın benimle yayımlamış olduğu on bilimsel makalesi vardı. Waldemar 17 Aralık 1990 tarihli yazısında
benden kendisine şöyle bir yazı göndermemi talep etti: “Metin, bana Osman Çakmak’ın Amerika’ya da gitmek istediğini, hatta oradan da olumlu yanıt aldığını vs. içeren bir yazı gönder,
ben bu yazıyla bu elamanı kaçırmayalım diye hem işi hızlandırmak hem de olumlu sonuçlanması için Humboldt Vakfı’na baskı yaparım.” Ben de hemen Waldemar’a öyle bir yazı yazdım.
Bu arada Osman Çakmak evraklarını Humboldt Vakfı’na gönderdi. Burada Waldemar ile
ben anlaşarak Humboldt Vakfı’na tabiri caiz ise bir nevi şantaj yaptık. Waldemar 8 Temmuz
1991 tarihinde göndermiş olduğu mektupta Osman Çakmak’ın beş aday arasından seçildiğini
ve bu bursu kazandığını yazıyordu. Osman, diğer formaliteleri de tamamlayarak Eylül 1991
tarihinde Würzburg’a gitti ve Waldemar’ın grubunda benim yazdığım, Erzurum’da üzerinde
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çalışmış olduğumuz projede çalışmalara başladı. Bu projede en önemli nokta bizim ilk kez bir
bisdioksetan sentezi gerçekleştirmiş olmamızdı. Osman orada bu sentezi tamamlayıp, kemoluminesenz özelliklerini inceleyecekti.
Osman, doçentlik sınavlarına başvurduğundan Türkiye’ye Eylül 1992 başlarında normalden bir ay erken döndü. Waldemar, kendisine “Bu bir ay içerisinde ortak makaleleri Balcı ile
hazırlamak şartı ile erken dönmene izin veriyorum.” demiş. Osman ile makalenin birini beraber hazırladık ve Waldemar’a gönderdik. Bu makalemiz yayımlandı. Ortak iki makalemiz
daha yazılacaktı. Ben ve Yaşar Sütbeyaz, Mart 1993’te Darmstadt’ta NMR kursuna katılmak
üzere Almanya’ya gittik. Programımızda Würzburg ziyareti de vardı ve ben Waldemar ile
aramızda olan büyük kavgadan sonra ilk kez karşılaşacaktım. Aradan 13 yıl geçmişti. Waldemar bizi çok iyi karşıladı ve ağırladı. Ben bir seminer verdim. Konuşmalarımız esnasında
bana şunu söyledi: “Metin, Osman ile hazırladığınız makale çok özensiz olmuş. Ben bunu
senden beklemezdim” dedi. Ben de kendisine “Ne makalesi?” diye sordum. O anda Waldemar benim hiçbir şeyden haberimin olmadığını anladı. Osman makaleyi hazırlamış ve benim adımı makaleye koymadan Adam’a göndermişti. Bana makaleden bahsetmemişti. Galiba
amacı makalede benim adımın olmamasıydı. Sonra makaleyi tekrar gözden geçirdim ve ortak
yayına dönüştürdük. Bu konuya bu kadar uzun yer ayırmamın nedeni bir öğrencimin yurt dışına gitmesi için gösterdiğimiz çaba (hem benim hem de Waldemar’ın) karşısında öğrencimin
tutumunu göstermek içindi. Konu tamamen benim konum, fikir tamamen bana ait ve çalışmanın asıl önemli kısmı Erzurum’da yapılmıştı. Bu, Osman’ın bana gösterdiği hem vefasızlık
hem de etik olmayan bir davranışıydı. Bugüne kadar 100’ün üzerinde öğrenci ile çalıştım
ama Osman haricinde hiçbir öğrencimle bir sıkıntım olmamıştı. Hepsi bana karşı saygılıydı
ve saygılarını her zaman devam ettirdiler. Ben onlarla her zaman gurur duydum ve gurur
duymaya da devam ediyorum. Onlar için elimden gelen her şeyi yaptım. Öğrencilerimi kendi
çocuklarım gibi gördüm.
Osman Çakmak daha sonra Tokat Osmangazi Üniversitesine geçti. Orada uzun süre kaldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesine nakloldu. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesinden de ayrıldığını öğrendim.
Bir diğer öğrencim Hamdullah Kılıç (Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde Profesör)
doktora çalışmaları sırasında TÜBİTAK-NATO bursu ile Würzburg’a dokuz aylığına gitti.
Orada güzel çalışmalar yaptı. Bu çalışmalardan Waldemar ile iki ortak yayınımız Journal of
Organic Chemistry dergisinde yayımlandı. Hamdullah doktora sonrası iki kez daha Würzburg’a gitti ve oradaki çalışmalardan da iki ayrı makale çıkardı. Bu son iki makale ile benim
bir bağlantım yoktu. Zaten o dönemde ODTÜ’deydim. Hamdullah ilk gittiği zaman Waldemar’dan çok özel bir NMR ölçümü (Coupled 1 3 C-NMR) istemişti. Waldemar, Hamdullah’ın ne
yapmak istediğini anlamamış, bana Hamdullah’ın ne yapmak istediğini sormuştu. O sırada
ben Amerika’daydım. Ben de kendisine Hamdullah’ın istediği ölçümün doğru olduğunu bildirdim.
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Benden iki farklı NMR dersi (Temel NMR
ve İleri NMR dersleri) almış ve doktora yapmış
öğrencilerim NMR konusunda çok mükemmel
yetiştiler. Ben gerek Erzurum’da gerekse ODTÜ’de öğrencilerime hep “Siz bu bilgilerle yurt
dışına gittiğiniz zaman NMR konusunda öğrencilerle değil, oradaki hocalarla yarışırsınız
ve onların çoğundan da daha iyi durumdasınız.” derdim. Tabii ki herkesin gözünde yurt
dışı çok büyüdüğü için buna fazla inanmazlardı. Ancak, yurt dışına gidip gelen veya orada
kalan öğrencilerin tamamı bana bu konuda hak
verdiler ve kendilerinin onlardan çok çok daha
iyi olduklarını bizzat yaşadıktan sonra anladılar. Hatta ODTÜ’de lisans seviyesinde benim
laboratuvarımda çalışan bir öğrencim, Çağatay Dengiz, üçüncü sınıfta staj için Amerika’ya
gittiğinde oradaki post-doclardan NMR konu-

Ben, Arif Daştan ve Ottorino De Lucchi,
Ca’Foscari Üniversitesi, Venedik

sunda daha iyi olduğunu bana söylemişti.
Bir diğer öğrencim Arif Daştan (Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde Profesör) ise İtalya’ya gitti. Benim Porto Riko’dan tanıdığım Ottorino De Lucchi ile ortak bir TÜBİTAK projesi
yazdık. Bu proje kapsamında Arif ilk önce altı aylığına Venedik’e gitti. Sonraları Arif birkaç
kez daha İtalya’ya gitti. Bizim Erzurum’da sentezini gerçekleştirdiğimiz bileşiklerin trimerleşmesini İtalya’da gerçekleştirdi ve bu çalışmalardan da dört ortak makalemizin yanı sıra o
grup ile benden bağımsız dört ayrı makale daha yayımladı.

Bilimsel Dergiler
Yurt dışından Türkiye’ye döndüğümde üniversitelerde neredeyse tüm fakültelerin kendi
bilimsel dergilerini çıkarmaları dikkatimi çekmişti. Ancak bu dergiler uluslararası veri tabanları tarafından taranmıyordu. Bu tür dergilere gönderilen makalelerin ciddi bir hakem süzgecinden geçmesi söz konusu değildi. Hocalar bir şeyler yazıyor ve o dergilerde yayımlıyorlardı.
Yapılan çalışmaların ne derece doğru ne derece tutarlı ve gerçekten bilime bir katkısının olup
olmadığını belirlemek zordu. 1980’li yıllarda 19 üniversitesi olan bir ülkenin uluslararası düzeyde makale sayısı maalesf 250 civarındaydı. Hocalarımız çalışmalarını uluslararası dergilere göndermek yerine, ulusal dergileri tercih ediyorlardı. “Kendi ürettiğimiz bilgileri neden
başkalarına ait olan dergilerde yayımlayalım.” diyecek kadar dar görüşlü bilim insanlarımızın da olduğunu burada belirtmek istiyorum. Uluslararası dergilerde makale yayımladığınız
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zaman makaleler, ciddi bir hakem süzgecinden geçer. Kişi kendisinin evrensel bilim camiasının neresinde olduğunu daha iyi anlar. Burada kişiler çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Ulusal
dergilerde makale yayımlayınca böyle bir şey söz konusu değildir. Hocalarımız yıllarca bu
ülkede kolay yolu seçmiş ve Türkiye’de bilimin gelişmesinin önüne ciddi bir set çekmişlerdir.
Atatürk Üniversitesinde göreve başladığım zaman Fen Fakültesinin çıkarmış olduğu
bir Bilimsel! Dergi vardı. Dergiyi incelediğim zaman yayımlanan makalelerin ne kadar basit olduğunu gördüm. Unutmadığım bir makale başlığı İçtiğimiz Su bana ilkokul kitaplarını
anımsatıyordu. Bir başka makalenin başlığı Reaktör Fiziği olması gerekirken dizgi esnasında
memurlar hata(!)yı farketmiş ve danışmadan başlığı Rektör Fiziği olarak değiştirmişlerdi. Makalenin ilk çıktısını hoca kontrol ederken bir yere apostrof konulması için yazı yazmış. Baskıda
işaretin yerine araya apostrof kelimesi yazılmıştı. Bu örnekler daha da artırılabilirdi. Bu ve
buna benzer dergilerin çıkarılmasının bilime hiçbir faydası yoktur. 1984 yılında ilk Kimya
Kongresi’ni Erzurum’da yaptığımız zaman açılış konuşmasında ilk kez bu konuya değindim
ve bu dergilerin kapatılması gerektiğini söyledim. İzleyiciler benim bu çıkışımı şaşkınlıkla
karşılamışlardı. Hatta benim için “Bu kişi bu cesareti nereden alarak bunları söyleyebiliyor.”
gibi laflar dahi etmişlerdi. Fakülte içerisinde veya başka platformlarda ben hep bu dergilerin
kalitesizliğinden bahsederdim, bugün de aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum.
Sene 1987 idi, Almanya’dan yeni dönmüştüm. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atandım. Bir gün Dekanımız Ahmet Çakır’ın imzası ile bana Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğüne atandığımı içeren bir yazı geldi. Ben de yeni dergi editörü olarak ilk aşamada fakülte içerisinden ve
bilimsel araştırmalar yapan kişilerden (Yahya Yoğurtçu, Şeref Mirasyedioğlu, Zafer Bahçeci)
oluşan bir Dergi Üst Kurulu oluşturdum ve üyeleri ilk toplantıya çağırdım. Gündemimde
tek bir madde vardı: Fen Bilimleri Dergisi’nin kapatılması. Kurula gerekli bilgileri verdim.
Onlar da benimle aynı paralelde düşündüklerinden, dergiyi böylece kapattık ve dekanlığa da
kararı bildirdim. Ertesi gün Dekanımız Ahmet Bey elinde bir yazı ile bana doğru geliyordu
(Benim odama gelecekmiş.), beni hemen orada görünce bana “Metin, bir yazı göndermişsin,
bu yazıda neyin altına imza attığının farkında mısın?” diye sorunca benden “evet” cevabını
aldı. Ahmet Bey’le biz çok samimiydik. Bugün de aile dostuyuz. Ahmet Bey bana “Oğlum,
ben seni atadım ki sen bu dergiyi düzeltesin, hep şikâyet ederdin.” dedi. Ben de kendisine
“Abi, bu dergi düzeldi, bundan sonra saçma sapan şeyler yayımlanmayacak.” dedim. Dergi
kapandı. Bu hikâye yıllardır başka yerlerde de anlatılıyormuş.
Zamanla Türkiye’de bu fakülte dergilerinin çoğu gerçekten kapandı. Çünkü YÖK, doçentlik kriterlerinde Web of Science tarafından kabul gören dergilerde makale yayımlama
zorunluluğunu getirdikten sonra, artık bu dergilere ilgi azaldı. Son yıllarda YÖK doçentlik
kriterlerine ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale şartını
da ekledi. Böyle bir kural olamaz. ULAKBİM tarafından taranan dergilerin çoğunluğu Anadolu üniversiteleri tarafından çıkarılan ahbap ilişkileri ile yürütülen dergilerdir. Bir makale
yayımlamak istediğinizde bu aralar alacağınız cevap “2019 yılının sonuna kadar doluyuz.”
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olacaktır. Sanki konser bileti satıyorlar. Bir kişinin en kaliteli dergilerde onlarca makalesi olsa
dahi bu dergilerde makalesi olmadığı zaman, doçentliğe müracaat edemez. Daha etkili bir
örnek vereyim. Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar Hocamız dosyasıyla YÖK’e doçentlik için
müracaat etse kriterlerden dolayı geri çevrilir. YÖK’ün burada oturup “Ben ne yapıyorum?”
diye düşünmesi lazım. Doçentlik başvurusu için bu dergilerde makale yayımlanması neden
zorunludur? Amaç, Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine hizmet etmek mi? Yoksa bu dergilerin zamanla Scopus ve Web of Science veri tabanlarına girmesini sağlamak mı? Eğer amaç birinci şık ise Türkçenin bilim dili olması için Türkiye’de önce bilimi geliştirmek, güçlendirmek
gerekir. Eğer amaç, bu dergilerin Scopus ve Web of Science veri tabanlarına girmesini sağlamak
ise durum vahimdir. Çünkü adaylar bu koşulu yerine getirmek için bilimsel değeri çok düşük
olan notlarını bir araya getirerek bu dergilere sunmaktadırlar.
Konu bilimsel dergilerden açılmışken biraz da Scopus ile Web of Science arasındaki rekabetin Türk bilim camiasını nasıl etkilediğinden bahsetmek istiyorum. 2007 yılında Scopus adlı
veri tabanı Web of Science’in alternatifi olarak ortaya çıktı ve bir rekabet ortamı oluştu. O yıllarda Türkiye adresli dört dergi Web of Science tarafından taranıyordu. Web of Science tarafından taranan dergi sayısı ise 8300 civarındaydı. Scopus, 22.500 civarında dergiyi kendi veri
tabanına aldı. Türkiye adresli 60-70 kadar dergi Scopus veri tabanına dâhil edildi. İki yıl sonra,
WEB of Science bu rekabet ortamında kendisine düşen en büyük payı alabilmek için taradığı
dergi sayısını 8300’den 16.500’e çıkardı. Türkiye’den altmış civarında dergiyi veri tabanına
aldı. Önceleri Web of Science veri tabanına bir derginin girmesi çok zor iken hiçbir incelemeye
tabi tutulmadan 60 dergi birden veri tabanına girmiş oldu. Türkiye adresli dergilerin bu veri
tabanlarına girmiş olması, dergi kalitelerinin artacağı beklentisini oluşturmuştu. Ancak bu
veri tabanlarına giren dergilerin bir kısmı, makaleleri ciddi bilimsel incelemeden geçirmeden
ücret karşılığında (500 - 1000 dolar) yayımlamaktadırlar. Burada amaç, bilime hizmet değil,
yalnız ekonomik çıkar sağlamaktır. Bu dergiler, çakma dergiler (predatory journals) 2009 yılından sonra çıkmaya başladı ve sayıları bugün 10.000’lerle ifade edilmektedir. Dergileri çıkaran
yayın kuruluşlarının sayısı ise 2011 yılında 18 iken, 2017’de 1155’e ulaşmıştır. Öğretim üyelerinden e-mail yoluyla makale gönderilmesi için dilencilik yapan, bilimi yozlaştıran, bu tip
dergilerin editörleridir.
2009 yılında veri tabanına giren dergilerden bir örnek vermek istiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bir hocamız, Energy Education Science and Technology Part
A: Energy Science and Research ve Energy Education Science and Technology Part B: Social and
Educational Studies başlıklı iki dergi çıkarmaktaydı. 2009 yılında bu iki dergi, Web of Science
veri tabanına dahil edildi. Doğal olarak Türk bilim camiası bu dergilerde makale yayımlamaya başladı. Çünkü bu dergilerde yayımlanan makaleler doçentlik kriterlerini sağlamaktaydı.
2009 yılında bu dergilerde yayımlanan makale sayısı 10-20 civarında iken bu sayı 2012 yılında 250-300'e ulaştı. Fakat rahatsız edici olaylardan birisi, her iki derginin karşılıklı olarak
birbirlerine atıf yapmaları ve bu atıfların, bir yılda 50-100 arasında iken üç-dört yıl içerisinde
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3000 civarına çıkmasıydı. Biri fen dergisi, diğeri sosyal bilim dergisiydi ve karşılıklı atıf yapıyorlardı. Derginin etki değeri kısa bir sürede 31.7’ye çıktı. Dünyanın en saygın dergilerinden
biri olan Science dergisinin o yıl etki değeri 31.2’de kaldı. Bu dergi, bu etik dışı davranışlar
sonucunda, üç-dört yıl gibi kısa bir sürede dünyada var olan 45.000 dergi arasından on yedinci sıraya yükseldi. Derginin etki değeri yüksek olduğundan TÜBİTAK bu dergilerde makale
yayımlayanlara makale başına o yıllarda 5.000 lira ödeme yapıyordu. Senede her iki dergide
yayımlanan makale sayısı 600 civarında olduğuna göre TÜBİTAK yılda bu iki dergide yayımlanan makalelere 3.000.000 lira ödül veriyordu. İnsanların hırsları, kapasitelerinin önünde
giderse bu insanlar bir gün bir duvara toslarlar. Nitekim de öyle oldu. Ben bu dergileri analiz
ederek Cumhuriyet Bilim Teknik’te bir makale yayımladım ve üniversitelerde sunmuş olduğum konferanslarda sürekli bu dergilerden bahsettim. Kısa sürede karşılıklı atıfın yapıldığını
fark eden Web of Science bu iki dergiyi veri tabanından çıkardı. Daha sonra TÜBİTAK da bir
soruşturma başlattı. Sonucu hakkında bir bilgim olmadı.
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. Yüksel Göktaş tarafından 6-8 Haziran 2013 tarihleri arasında organize edilen 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumuna çağrılı
konuşmacı olarak davet edildim. İlk kez o kongrede bu dergiler hakkında bir sunum yaptım.
Yüksel Bey, yapmış olduğum 45 dakikalık bu sunumu internete koydu. Daha sonra yapmış
olduğum bu sunum için ODTÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay’ın desteği ile daha profesyonel bir ortamda bir çekim yapıldı ve bu da internete konuldu.
Bu sunumlar bugüne kadar binlerce kişi tarafından izlendiği gibi birçok hoca da bu sunumu
derslerinde tüm öğrencilerine izletmektedirler.
Bu sunumumdan dolayı yukarıda anılan dergilerin sahibi Prof. Dr. Ayhan Demirtaş tarafından mahkemeye verildim. Trabzon savcılığının çağrısı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorgulandım. Sorguyu gerçekleştiren polislerden birisinin organik kimyada yüksek
lisans yaptığını öğrendim. Dolayısıyla ismen beni gayet iyi tanıyordu. Hakkımda ileri sürülen
maddeler içerisinde (15 civarında suçlama) kişilere hakaret vardı. Bir diğer iddia ise derginin Web of Science veri tabanından çıkarılmasından dolayı derginin değerinin 11-12.000.000
dolardan 1.000.000 dolara düşmüş olmasıydı. Bunu da nasıl hesapladıklarını bilemiyorum.
Fakat değer kaybından beni suçlu tutuyorlardı. Benim savunmam Trabzon Savcılığına gönderildi. İşini iyi bilen düzgün bir savcı bu davaya bakmış olmalı ki vermiş olduğu nihai kararda benim söylemlerimde bir hakaret unsuru olmadığını yalnız eleştiri niteliğinde olduğunu
dolayısıyla kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Art niyetli bir savcı
beni süründürebilirdi. Derginin maddi kaybından dolayı belki de bütün mal varlığıma el
koyabilirdi. Bu olay rahmetli İsmet İnönü’nün şu lafını bana hatırlatır. “Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.”
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Türkiye adresli yayınlarda dejenerasyonu önlemek için YÖK’ün alabileceği bazı önlemler
olmasına rağmen YÖK tarafından hiçbir önlem alınmadı. Bazı akademisyenler, makalelerini
kalitesiz dergilerde para karşılığında yayımladılar ve şaibeli makalelerle doçent ve profesör
oldular. Son yıllarda Türkiye adresli makalelerin en çok yayımlandığı dergiler Afrika kökenli
dergilerdi. Bu dergiler Web of Science’dan çıkarılınca makaleler başka dergilere gönderilmeye
başlandı. Bilimsel yozlaşmayı önlemek için YÖK’ün yapabileceği işlemlerden birisi bu dergileri ayıklamak ve buradaki yayınların başvurularda değerlendirmeye alınmasını önlemekti.
Ciddi bir bilim politikası olmayan ülkemizin hedefi, kaliteden ziyade yeni kurulan üniversitelere bir an önce öğretim üyesi yetiştirmekti. İyi eğitim almamış, bilimselliği tartışmalı,
bu dergilerdeki yayınlarla yükseltilen ve liyakata göre atanmamış öğretim üyelerinin ülkeye
verecekleri zararın (yetiştireceği öğrencilerle) geometrik olarak büyüyeceği ve onlarca yıl devam edeceğini unutmamak gerekir.

Almanya’ya Gidiş Hazırlıklarım
Erzurum’da ilk üç yıl içerisinde yaşadığım zorluklar beni geçici bir süre yurt dışına gitmeye zorlamıştı. 1983 yılları sonuna doğru DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst,
Alman Akademik Değişim Servisi) Türkiye’den 15 genç bilim insanını 1984 yılında Almanya’ya araştırma yapmak üzere davet ediyordu. Ben hocam Vogel’a durumu 27 Eylül 1983
tarihli yazımda bildirmiştim. Hatta kendisiyle de ortak bir çalışma konusu üzerinde anlaştık.
Hocam da Ankara’da Alman Büyükelçiliği’ne beni destekler bir yazıyı 22 Kasım 1983 tarihinde gönderdi. Müracaatımı yaptım ama maalesef olumlu sonuç alamadım. Belki de DAAD
yetkilileri de haklıydı. 14 yıl Almanya’da yaşamış birine bu bursu neden vereceklerdi?

Prof. Dr. Armin de Meijere, Ben, Prof. Dr. Waldemar Adam, Prof. Dr. Hamdullah Kılıç ve Prof. Dr. Cavit Kazaz
2007 Uluslararası Kimya Kongresi Erzurum’da
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Hocam ile yazışmalarımız sürekli devam ediyordu. 31 Ekim 1984 tarihli yazısında benim
tekrar Köln’e gidebilmem için neler yapabileceğini soruyordu. Hâlbuki bir şeyler yapabilecek
kişi kendisiydi. Humboldt bursunun da uzun süre Almanya’da yaşadığım için bana verilemeyeceğinden bahsediyordu. Bunun üzerine ben Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’ne benim
durumumda olan birisine bu bursun verilip verilemeyeceğini sordum. Elçilik benim soruma
net bir cevap vermedi, fakat Humboldt bursuna müracaat için gerekli evrakları bana gönderdi.
Bu yazışmalar esnasında ben Amerika’da İhsan Erden ile de zaman zaman yazışıyor ve
Erzurum’da sıkıldığımı, bir süre yurt dışına, Almanya’ya gitmek istediğimi de yazmıştım.
İhsan Erden’in doktora hocası Prof. Dr. Armin de Meijere, 1984 Kasım ayında Amerika’ya
bir dizi konferans vermek üzere gitmişti ve İhsan’ın çalıştığı San Fransisco State Üniversitesine de uğramıştı. Konu benden açılınca, İhsan benim Almanya’ya gitmek için uğraştığımı
söylemişti. Bu haberi alan De Meijere, Almanya’ya döner dönmez 3 Aralık 1984 tarihinde
bana bir mektup yazdı. Bu mektubunda benim niyetimi öğrendiğini ve bana Hamburg Üniversitesine gelebileceğimi, benim için DFG’den (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Alman
Araştırma Cemiyeti) bir kadro tahsis edebileceğini yazmıştı. Ayrıca acilen benden bazı evraklar da istiyordu. Böyle bir durumda hocam ile 1976 yılında yaşadığım olayı (O zaman hocam
ile çalışmak yerine Prof. Dr. Harald Günther’in grubuna gitmiştim) tekrar yaşamamak için
durumu kendisine 18 Aralık 1984 tarihli mektubumda bildirdim. Ayrıca De Meijere’nin bana
göndermiş olduğu mektubun bir fotokopisini de hocama gönderdim ve hocama bu durumda
Humboldt bursu olmadığı takdirde Hamburg’a gitmek istediğimi de vurguladım. Hocam
bana 17 Haziran 1985 tarihli mektubunda Humboldt bursunun olamayacağını ancak kendisinin bana bir araştırmacı kadrosunu (BAT III) 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren verebileceği
haberini iletti. Bu arada hocam Vogel, De Meijere ile bir telefon görüşmesi yapmış ve bu koşullarda benim Köln’e gelmemi istediğini belirtmişti. De Meijere de bunu kabul etmişti. Böylece 1 Ocak 1986 tarihinden Köln’de başlamak üzere Almanya’ya gitme kararı verdim. Geriye
dönüp düşündüğüm zaman keşke Hamburg’a gitseydim diyorum.
Bu olaylar sırasında gelişen başka bir durumdan da söz etmek istiyorum. TÜBİTAK MAM
Araştırma Enstitüsü yeniden bir yapılanmaya gidiyordu. Hedeflerinde modern bir kimya
grubunun oluşturulması programı vardı. MAM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü,
o yıllarda Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi idi. Bana MAM’a geçmek için bir teklif yapıldı. Ayırım
gücü yüksek bir NMR cihazının da alınacağı gündemdeydi. İlk aşamada bu teklifi çok olumlu
karşıladım. Uzun bir süre düşündükten sonra olumlu kararımı verdim. Ancak Atatürk Üniversitesindeki grubumu da mağdur etmek istemiyordum. Kendilerine şöyle bir teklif getirdim: “İlk yıl bir ayın on beş günü buraya geleyim; buradaki altyapı çalışmalarımı yapayım,
15 gün de Erzurum’a gideyim oradaki öğrencilerimle ilgileneyim.” Buna sıcak bakıldı fakat
yol parası konusunda anlaşamadık. Atatürk Üniversitesi elbetteki benim yol paramı karşılamazdı. Bunu MAM’ın karşılaması gerekirdi. Sonra bir çare buluruz muhabbetiyle yol parası
konusu kapandı. Bunun üzerine ben kararımı verdim ve bütün evraklarımı MAM’a gönder-
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dim. Benim MAM’a geçmem Bakanlık tarafından onaylandı ve atamam yapıldı, benim gidip
orada göreve başlamam gerekiyordu.
Hatırımda kaldığı kadar o zaman Prof. Dr. Özer Bekaroğlu da orada görev almıştı. Kendisiyle bir görüşmemizde bana şunu söyledi: “Buraya gelip de ne yapacaksın, zaten altyapı
vs. de yok.” Ben bu konuşmadan rahatsız oldum. Altyapıyı biz oluşturacaktık. Benim oraya
gelmeme sıcak bakılmadığının farkına vardım. Nihayetinde MAM’a gitmekten vazgeçtim ve
kararımı ilgi mercilere bildirdim. Daha sonraları Bahattin Baysal Hoca oraya atandı. Bir süre
Bahattin Hoca da benim oraya gelmemi çok istedi. Ben sıcak bakmadım. Geriye dönüp baktığımda MAM’a gitmeme kararımın, hayatımda vermiş olduğum en doğru kararlardan biri
olduğunu daha iyi anlıyorum.

Almanya’ya Gidişim
Almanya’ya gitmek üzere hazırlıklara başladım. Üniversitem onay verdi. Almanya’dan
çalışma iznim geldi, vize alacağız. Alman Konsolosluğu bana vize verdi, fakat eşim Jale ve
kızım Gülşah’a vize vermediler. Onların vize alabilmesi için benim önce Almanya’ya gitmem,
orada ev tutmam ve işe başlamam gerekiyormuş. Sonra kira mukavelesi ile işe başlama belgesini eşime gönderecektim, eşim bu belgelerle konsolosluklardan birine müracaat edecek
ve vize alacaktı. Bana bu işlerin ancak Mart sonunda yani üç ay sonra tamamlanabileceği
söylendi. Almanların bu davranışı insani bir davranış değildi. Ben bir öğretim üyesiyim. Köln
Üniversitesi bana bir burs değil, doktoralı eleman kadrosu tahsis etmişti. Bununla ilgili evraklar elimdeydi. Herhalde Almanya’ya gittiğim zaman elbette ki bir ev tutup bir yerde ailem
ile ikamet edecektim, sokaklarda kalacak değildim. İşte Almanların bu davranışlardan dolayı
o yıllarda Türk bilim camiasının Almanya’ya olan ilgisi azalmıştı. Bu konuda daha detaylı
bilgiyi “NMR Alım” kısmında vermiştim.
Ben Almanya’ya gittim ve bir ev tuttum, Köln Üniversitesinde çalışmalarıma başladım.
Gerekli evrakları Türkiye’ye gönderdim. Eşim bu belgelerle vize başvurusu yapacaktı. O zaman vizeyi de hemen vermiyorlardı.
Babamın Moers’de özel bir muayenehanesi vardı. Hafta sonları genelde babamı ziyarete
gidiyordum. Moers küçük bir yer olduğu için halk kendisini hem yakından hem de çok iyi bir
doktor olarak tanıyordu. Bir hafta sonu babamı Sosyal Demokrat Partisi Moers milletvekillerinden biri ziyaret etti. İsmini şu an hatırlamıyorum. Babam beni onunla tanıştırdı. Ben de
kendisine Köln Üniversitesine Dr. Araştırmacı olarak bir yıllığına geldiğimi söyledim. O da
bana “Ailenizle mi geldiniz?” sorusunu yöneltince, ben hiç beklemediğim bu soru karşısında
kendisine “Sayın Milletvekili, sizin yasalarınız bir Türk bilim insanına ailesi ile Almanya’ya
beraber gelme hakkı tanımıyor.” dedim. Önce ne demek istediğimi doğal olarak anlamadı.
Ben de detaylı bir şekilde benden şu evrakların istendiğini vs. anlattım ve kendisine şunu
söyledim: “Sizin Almanya’da Türk işçileri ile bazı sorunlarınız olabilir. Ancak bilim insanları
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ile işçileri aynı kefeye koyup aynı muameleyi yapmanız doğru değil ve bu ülkeye yakışan
bir davranış da değildir.” Kendisi bana çok nazik bir dille “Sayın Balcı, kusura bakmayın,
benim bu ve benzeri uygulamalardan hiç haberim yok.” dedi. Benden eşimin ve kızımın bilgilerini istedi. İki gün sonra beni aradı ve şunu söyledi: “Sayın Balcı, gerekli teşebbüslerde
bulunduk, Ankara veya İstanbul Konsolosluklarına, eşiniz ve kızınıza hemen vize verilmesi
için gerekli talimatlar Bakanlık tarafından iletildi. Eşiniz gitsin, hemen vizesini alsın.” Bunun
üzerine eşim ertesi gün İstanbul Konsolosluğu’na müracaatını yapmış ve iki gün içerisinde
de vizesini almıştı. Kendisine bu vesile ile teşekkür ediyorum. Burada beni üzen bir husus,
konsoloslukta çalışan bir Türk yetkilinin “Neden bu işleri Almanya’dan karıştırıyorsunuz?”
şeklinde yakınmasıydı. O yetkilinin bizi takdir edeceği yerde böyle bir tavır alması bence
daha da ilginçti. Türk bunu söylerse, Alman ne yapacaktı?
Bölümde çalışmalarıma başladım. Bazı bürokratik işlemlerin tamamlanması gerekiyordu.
Bana bir form verdiler, formu doldurdum. Birkaç gün sonra Vogel’un grubunda bulunan
akademik danışmanlardan Dr. Waltz bana geldi “Sayın Balcı, bu formu çok da doğru doldurmamışsınız” dedi. Ben de “Hayırdır, neresini yanlış doldurmuşum” diye sordum. O da bana
“Balcı, sizin Almanya’da bir cezanız, sabıkanız var.” dedi. Ben önce şaşırdım. Nasıl bir sabıka
diyince “1966 yılında Almanya’da ehliyetsiz araba kullanmışsınız.” cevabını verdi.
Almanya’ya geldiğim ilk yıl ehliyet okuluna yazılmıştım. Ehliyet sınavına girmek üzereydim. Babam hafta sonu ziyaretime gelmişti. Kendisine “Baba, biraz araba kullanayım, yakında sınava gireceğim.” dedim. Şehrin dışına çıktık, ıssız bir yolda ben arabayı aldım. Tam
virajı dönerken karşıdan bir polis arabasının geldiğini gördüm. O an elim ayağıma dolaştı.
Ne yapacağımı bilemedim. Araba viteste iken frene bastım, araba sıçramaya başlayınca polis
bizi durdurdu, kimliklerimizi aldı. Beni birkaç gün sonra karakola çağırdılar. Gittim ifade
verdim. Çok korkmuştum, hatta “Beni hapse atar mısınız?” diye bir soru da sordum. Ertesi
gün polislerden biri benim eve gelmiş. Evde olmadığım için ev sahibim Frau Eser ile görüşmüştü. Benim çok korktuğumu düşünen polis memuru beni teselli için eve gelmişti. Bu da
Alman polisinin ne kadar cana yakın olduğunun bir göstergesidir. Ben Alman polisini gördüğüm zaman kendimi hep güven içinde hissettim. Amerikan polisi için aynı şeyi söyleyemem.
Amerikan polisi, ters bir harekette insanı çeker vurur. Nihayet bize toplam 200 DM civarında
bir ceza kestiler. Bugün olsa en az on katı ceza keserler.
Vogel yeni bir konuya, porfirin kimyasına başlamıştı. Benim de o konu üzerinde çalışmamı,
Türkiye’ye döndüğüm zaman bu konuda ortak işler yapmamı istiyordu. Ancak o yıllarda
Erzurum’daki koşullar o konuda çalışmam için müsait değildi. Bu çalışma için güçlü bir NMR
ve kütle spektrometresi lazımdı. Bir yıllık çalışmamdan ikisi Angewandte Chemie, biri de Journal of Physical Chemistry dergisinde olmak üzere toplam üç makale yayımladık.
1986 Eylül ayında 10 günlüğüne beş yüksek lisans öğrencimin; Hasan Seçen, Abdullah
Menzek, Osman Çakmak, Yahya Gözel ve Lokman Torun’un savunma sınavlarını yapmak
üzere Türkiye’ye geldim. Bu öğrenciler benim mezun ettiğim ilk yüksek lisans öğrencileriydi.
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Bunlardan bir yıl önce ilk doktora öğrencim Basri Atasoy mezun olmuştu. Hasan, Abdullah
ve Osman doktora çalışmalarına devam ettiler. Lokman ve Yahya ile ben devam etmek istemedim. Onlar sonra bölümden ayrıldılar.

İdari Görevlerim
Almanya’dan döneli daha bir ay olmamıştı. Rektörümüz Hurşit Ertuğrul’dan almış olduğum 26 Ocak 1987 tarihli yazı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atandığımı bildiriyor
ve göreve başlamamı rica ediyordu. Ben bu yazıdan hiç mutlu olmadım. Hemen Dekanımız
Ahmet Çakır Bey’e gittim. Kendisine “Abi, ben bu görevi iade edeceğim” dedim. Ahmet Bey
beni ikna etmeye çalıştı. Uzun bir konuşmadan sonra kabul etmek zorunda kaldım. Daha
önce de bahsettiğim gibi o yıllardaki fikrim “Bilim yapan insanların idari görevlerden uzak
durmalarıydı.” Üniversite hayatım boyunca hiç idari görev almak istemedim. Çünkü araştırmalar benim zaten yeterince zamanımı alıyordu.
Almanya’da bulunduğum süreç içerisinde doçentlikte zorunlu olan bekleme süresini doldurmuştum. O yıllarda bir ara aynı üniversitede profesörlüğe yükseltmeler durdurulmuştu.
Buradaki amaç öğretim üyelerinin sirkülasyonunu ve özellikle de Anadolu’da bulunan üniversitelere öğretim üyelerinin gitmesini sağlamaktı. Bu yasa tam tersine işledi ve Anadolu
üniversitelerine darbe vurdu. Ankara, İstanbul gibi şehirlerde bulunan ünversiteler karşılıklı
atamalar yaptılar. Anadolu üniversitelerindeki öğretim üyelerinin yükseltilmesi bir noktada
engellenmiş oldu. Rektörümüz Hurşit Bey, benim Van Yüzüncüyıl Üniversitesine atanıp kısa
bir süre sonra Atatürk Üniversitesine naklimin yapılması şeklinde bir formül düşünüyordu.
Tam o sıralar, Anadolu üniversiteleri mağdur oldukları için yasa tekrar değişti. Profesörlük
için müracaatımı yapmak üzere dosyamı hazırladım. O yıllarda profesörlüğe yükseltme YÖK
tarafından yapılıyordu. Tabii ki üniversitenin önce kadroyu ilan etmesi şarttı. Dosyamı, o
zaman Almanya’da olduğumdan, Ankara’da rahmetli Prof. Dr. Ayhan S. Demir’e gönderdim.
Sağ olsun, o da dosyamı YÖK’e iletti. YÖK’ün 10 Haziran 1987 tarihli toplantısında profesörlük kadrosuna atandığım, yazı ile bana iletildi. Bölüme profesör olduğumu bir hafta sonra
söyledim. Türkiye’deki seviyeyi görünce çok da mutlu olduğum bir atama değildi.
Bölümde o yıl benden başka profesör yoktu. Dolayısıyla Bölüm Başkanlığına da zorunlu
olarak atandım. Böylece iki önemli görevi aynı zamanda yürütmek mecburiyetindeydim. Bölüm Başkanlığı benim o kadar zamanımı almıyordu. Çünkü bölümde herkese görev veriyordum. Bölüm elemanları sağ olsunlar bana yardımcı oluyorlardı.
Fen Bilimleri Enstitüsünde bazı şeyler yapmam lazımdı. Özellikle yüksek lisans ve doktora dersleri iyi bir şekilde kontrol edilmeliydi. Enstitüde bana çok yardımcı olan iyi bir sekreterim, Yaşar Gök vardı. Ona çok güveniyordum. Eğitimini hep dışarıdan tamamlamıştı. Yaşar
Gök’ten her yerde övgü ile bahsediyordum. Sonra elimden aldılar, Genel Sekreter yaptılar.
Ancak o görev, Yaşar Gök için biraz fazla oldu.
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Enstitüde yaptığımız ilk icraat Yönetim Kurulunu oluşturmaktı. Bu konuda kimse bana
müdahale etmedi ve edemezdi. Anında görevi bırakırdım. Bu bağlamda bir örnek vereyim.
Rektörümüz Hurşit Bey bir gün beni Kimya Bölümünde odamda ziyaret etti ve Ziraat Fakültesinden bir hocanın oğlunun Kimya Bölümüne araştırma görevlisi olarak alınması hususunda telkinde bulundu. Ben de kendisine net bir şekilde “hayır” cevabını verdim. Çünkü
ben bölüme hep sınıf birincilerini aldım, bahsettiği kişi vasat birisiydi. O kişi sonra başka bir
birime girdi. Ayrıca bölüme alınacak kişiler arasında siyasi açıdan hiçbir zaman ayrım yapmadım. Kendi grubumda da çok farklı dünya görüşüne sahip öğrenciler vardı. Bunlara her
zaman şunu söylerdim: “Fikriniz, zikriniz ne olursa olsun, beni ilgilendirmez. Ancak siyasi
görüşünüzü buraya empoze etmeye müsaade etmem. Burada hepinizin ortak bir dili vardır.
O da bilimdir.”
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu, bilimde aktif olan hocalardan oluşturdum
(Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, bir dönem Tarım Bakanlığı da yaptı, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Prof. Dr. Yahya Yoğurtçu). İlk icraatımız bir enstitü kataloğu çıkarmak oldu. Daha
sonraki icraatım İngilizce Hazırlık Sınıfı’nı oluşturmak oldu. Bunu Rektörlüğe kabul ettirdim.
İngilizce okutman kadrolarına beş kişi aldık. Hazırlık sınıfı böylece başladı. Bugün de devam
etmektedir. Ancak bir idealimi çok uğraşmama rağmen maalesef gerçekleştiremedim. Bu da
hazırlık sınıfına anadili İngilizce olan iki elemanın istihdam edilmesiydi. Maalesef bu konuda
rektörlüğü ikna edemedim. Hâlbuki çok mükemmel bir girişimdi.
Enstitüye ortak yöneticiliği getirdim. O zaman direniş ile karşılaştım. Üniversite Senatosunda çok dar görüşlü hocalar vardı. Hayatlarında Erzurum dışına çıkmamış, dünyadan
bihaber hocalara “ortak yöneticiliği” anlatmak zordu. Hatta Tıp Fakültesinden bir hocanın şu
çıkışını hiç unutmuyorum: “Ortak yöneticilik ne demek? O zaman ortak Cumhurbaşkanlığı,
Ortak Başbakanlık vs. de olsun.” Bu kafa yapısında olan insanların olduğu yerde, yenilik getirmenin ne kadar zor olduğu görülmektedir. Öğrenci çalıştıran hocalara “Bilimsel Çalışmalar” adı altında dersler koydum. Burada da büyük direnişle karşılaştım. Öğrencisi olmayan
hocalara ters geliyordu. Ancak bunların hepsini zor da olsa yenebildim. Derslerin yapılıp
yapılmadığını bizzat rastgele kontrol ediyordum. Maalesef bugün dahi çoğu üniversitemizde
yüksek lisans ve doktora dersleri kâğıt üzerinde yapılıyor.
Bölüm başkanlarının, öğrencileri, istemediği hocayla çalışmaya zorlamasına müsaade etmedim. Öğrencinin istediği hoca ile (elbette ki hocanın da kabul etmesi şartı ile) çalışma yollarını açtım. Öğrencilere her zaman “Sizi istemediğiniz bir hocaya verdiklerinde bana gelin.”
dedim. Maalesef bu uygulama bugün çoğu üniversitemizde yoktur. Dar görüşlü hocalarımız
adaletli olsun diye öğrencileri dağıtırlardı. Gerekçe “Bir hocanın üzerinde yığılma oluyormuş.” Bu doğrudur. Bir bölümde bir hoca üzerinde 20 öğrenci de olabilir, bir hocanın üzerinde hiçbir öğrenci de olmayabilir. Üzerinde öğrenci olmayan hoca kendi kendini sorgulaması
gerekir. Maalesef geçen yıl YÖK bile bir hocanın çalıştırabileceği öğrenci sayısında bir sınırlama getirdi. Hâlbuki gelişmiş ülkelerde tanınmış hocalara baksalar, altında 20, 30, 40, 50 kadar
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öğrencisi olan hocalar görürler. Benim rahmetli hocam Vogel’un öğrenci sayısı 50 civarındaydı. Bazı hocalarımız şöyle bir iddiada bulunmaktadırlar. Bir hoca normal koşullarda üç-beş
öğrenciden fazla çalıştıramaz. Bunu iddia eden hocalarıma şunu demek istiyorum: “Siz haklısınız, ancak bu söylem ile kendi kapasitenizi ortaya koyduğunuzun da farkında mısınız?”
Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhlis Hoca bir gün bana geldi ve dedi ki
“Metin, laboratuvarın duvarında bulunan fayanslardan biri benim en önemli bir cihazımın
üzerine düştü, cihazın tüm cam aksamı kırıldı ve cihaz da çalışmıyor, ben bu öğrencileri bu
cihaz olmadan çalıştıramam.” Muhlis Hoca aynı zamanda benim Erzurum Lisesi’nden fizik
hocamdır. Ben de gerekçeyi kabul ettim. Öğrencilere başka uygun hocalar bulduk ve yönetici
değişikliği yaptık. Benim de NMR cihazı devre dışı kalmış olsa ben de belki benzer şekilde
hareket ederdim. Aradan yaklaşık bir veya iki yıl geçmişti. İlk kez ek ders ücreti sistemi çıktı
(mertlik bozuldu), üzerinde kayıtlı öğrencisi olan hocalara o yıllarda biz enstitüden ayrıca
ek ders ücreti ödüyorduk. Sonraki yıllarda bu ödemeler birleştirildi. Bir Eylül ayı, biz enstitü
giriş sınavlarını yaptık. Bölümlere, kazanan öğrencilerin listelerini bildirdik ve bölümlerden
öğrenciler için danışman hocaların isimlerini talep ettik. Muhlis Hoca, Fizik Bölümü Başkanı’ydı. Bana gelen yazıda Muhlis Hoca, kendi üzerine üç öğrencinin kaydedilmesini talep
ediyordu. Ben bunu onaylamadan kalktım, Fizik Bölümüne gittim, ancak hangi amaçla geldiğimi hissettirmeden hocama sordum: “Hocam sizin o kırılan cihaz ne durumda?” O da bana
saf bir şekilde “Maalesef o cihaz hâlâ tamir edilemedi.” cevabını verince, ben Muhlis Bey’e o
cihaz tamir edilmeden hiçbir öğrenci vermedim. Ek ders çıkınca öğrenci çalıştırabiliyorlar, ek
ders olmayınca çalıştıramıyorlar! Yok böyle bir şey. Ben ayrıldıktan sonra kendisine öğrenci
verdiler mi bilemiyorum.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüm zamanında üzerinde çok sayıda öğrencisi olan hocalar vardı. Ancak bu hocaların bazılarının öğrencilerinden gelen tezleri incelediğim zaman
referans kısımlarında hiçbir makale olmadığını görüyordum. Referanslar “Ali’nin ders notu,
Veli’nin bilmem kitabı vs.” gibiydi. “Bunun için nasıl bir önlem alabilirdim” diye düşünüyordum. Burada bu konuyla ilgili bir anımı okuyucularımla paylaşmak istiyorum.
Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünde bir hocamız vardı, rahmetli Prof. Dr. Rahim Ocak,
benden büyüktü. Kendisine “Abi” diye hitap ederdim. Sürekli öğrenci mezun ediyordu. Bir
gün beş tez (iki doktora, üç yüksek lisans tezi) aynı anda Enstitüye geldi. Rahim Hoca Van
Yüzüncüyıl Üniversitesinden bir hocanın jüriye gelmesini istiyordu. O hoca da Erzurum’dan
Van’a gitmişti. Belki de kendi öğrencisiydi. Ben Enstitü Kurulunu toplamadan önce Hacettepe Üniversitesini aradım, iki topoloji hocasını jüriye koymak istiyordum. Bölüm kongreye
gitmişti, hiçbir hocaya ulaşamadım. ODTÜ’yü aradım. Şu anda görüştüğüm hocanın adını
hatırlamıyorum. Hocaya iki topoloji hocasını bir jüriye koymak istediğimi, tüm masrafların
(uçak, otel vs.) Enstitümüz tarafından karşılanacağını bildirdim. Hocam sağ olsun bana ertesi gün iki profesör hocamızın adını bildirdi. Ben Enstitü Yönetim Kurulunu topladım ve
jüriyi kurdum. O yıllarda jüri üç kişiden oluşuyordu. Rahim Hocam Erzurum dışındaydı.
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Birkaç gün sonra geldi ve jüriyi görmüş, hemen bana geldi ve şunu dedi: “Metin, nasıl bir jüri
kurmuşsun?” diye çıkışmaya kalktı. Ben de kendisine “Ben, Rahim Abime öyle uyduruk bir
jüri kuramam, en iyi jüriyi kurarım.” diyince bana bir şey söyleyemedi. Bu arada jüriyi duyan adaylardan ikisi doktor raporu getirerek sınavdan çekildiler. İki hocamız geldi, sınavlar
yapıldı ve üç kişi de sınavlarda başarılı oldu. Akşam üniversite lokaline gittiğimde Rahim
Abimin hocalarımızla içki masasında olduklarını gördüm. Rahim Abim bir ara bana geldi ve
şunu söyledi: “Ne oldu, ne değişti? Van’daki hocayı jüriye koysaydın 500 lira ile bu iş olacaktı.
Şimdi bu hocalara toplam 5.000 lira (Uçak vs.) ödedin. Yazık değil mi?” Bu arada rapor alanlar
da sınavdan çekildiklerine çok pişman olmuşlardı. Bu olay çok basit gibi görünse de ben bu
yaşadığım olaydan şu dersi çıkardım, kendi kendime şunu söyledim: “Metin, kendini bu kadar hırpalama, sen tek başına bu sistemi değiştiremezsin. Bu sistem daha uzun yıllar devam
edecektir. Ben başka ne yapabilirdim?” Bugün aradan 25 yıl geçmiş olmasına rağmen çok
fazla bir şeyin değişmediğini gördüğüm gibi bazı yerlerde kalitenin daha da düştüğüne bizzat şahit oluyordum. Ama, bu ülkeye yazık oluyor, biz kaybediyoruz. Üniversite sisteminin
köklü ve radikal bir değişime ihtiyacı var. Şu anda bunu yapabilecek, buna cesaret edebilecek
bir kurumu da göremiyorum. YÖK’ten hiç umudum yok. Hele hele bugünlerde doçentlik
sözlü sınavları da kaldırıldı. Bundan sonra kalite iyice yerlerde sürünecektir.
Yine Enstitü Müdürlüğüm zamanında Rektörlük, Karayolları, Devlet Su İşleri gibi birimlerde yıllarca çalışan mühendisleri üniversiteye alıp doktora yaptırmak istiyordu. Koşulları
yerine getirmeleri şartıyla doktora yapmak herkesin hakkıdır. Bu kişiler İngilizce hazırlık sınıfına devam edemeyecekleri için bunların bir şekilde İngilizce sınavını vermeleri gerekiyordu. Maalesef okutmanlarımdan birisinin de işbirlikçi olduğunu farkettim ve hemen o kişiyi
Enstitüden uzaklaştırdım. Bu kişi başkalarının yerine de sürekli Ankara’da doçentlik yabancı
dil sınavlarına giriyormuş. Ankara’da ÖSYM İl Sınav Yönetisi olduğumda onun başkaları
adına sınava girmesini de engelledim. Ben Erzurum’da olduğum süreç içinde bu mühendisler Enstitüye giremediler. Onlar kolayca doktora yapmanın yollarını arıyorlardı. Benzer bir
sahtekarlık vakasını da yakalamıştım. Erzurum’a hiç adım atmayan Ankara’dan birisi biz de
doktora yapıyordu. İşbirlikçileri de ondan proje alıyorlardı, bunları hep tespit ettim. Ben Erzurum’dan ODTÜ’ye geçtikten sonra o mühendislerin bazıları maalesef doktora programına
başlamışlardı.
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü olarak zamanımın tamamını Kimya Bölümünde geçiriyordum. Ancak Yönetim Kurulu toplantısı olduğu zaman Enstitüye gidiyordum. Enstitü Sekreteri Yaşar Gök her gün bana imzaya gelirdi ve kendisiyle yapılacak işleri konuşurduk. Yaşar
çok yetenekli biri olduğu için kendisine ben uzun yıllar “Yüksek lisans yap.” diye baskı yapardım. Çok kişinin tezini de yazardı. Birkaç yıl sonra ikna oldu. Yüksek lisans yaptı. Baskı
devam edince doktorasını da tamamladı. Şimdi Eğitim Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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Rektörümüz Hurşit Bey bir gün bana “Metin, ben seni Enstitüden ne zaman aratsam bulamıyorum.” dedi. Ben de kendisine “Hocam benim yerim Kimya Bölümü” deyince bana
“Anlaşılmıştır.” cevabını verdi.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 7 Şubat 1990 tarihinde ikinci kez Hurşit Hoca tarafından, 3 Şubat 1993 tarihinde ise Rektör Erol Oral tarafından 3. kez atandım. 1996 yılında
Amerika’ya gidince Enstitü Müdürlüğünden ve Bölüm Başkanlığı görevlerimden istifa ettim.
İstifa dilekçem Rektör Erol Oral tarafından hemen kabul edildi. Yaklaşık olarak 10 yıl boyunca her iki görevi de birlikte yürüttüm. Ancak bu zaman diliminde idari görevlerimin arkasına sığınarak araştırmaları kesinlikle aksatmadım. Bütün konsantrasyonum araştırmalar
üzerineydi. Bu görevlerimin yanı sıra doğal olarak Senato Üyeliği ve Fen Edebiyat Fakültesi
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevlerimi de yıllarca sürdürdüm.

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme
Komitesi Üyeliğim
Yıl 1990, aylardan Kasım’dı galiba. Sayın Prof. Dr. Kemal Gürüz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük görevinden TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştı. Ben kendisini tanımazdım. Bir gün telefonum çaldı, arayan Sayın Gürüz’dü. Bana TÜBİTAK’ta ciddi bir değişiklik
yapmak üzere olduğunu ve benim de kendisi ile çalışmamı istedi. Ben de ister istemez nasıl
bir görev düşündüğünü sordum. Bana TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme
Komisyonu Üyeliği olduğunu söyledi. Detayları konuştuktan sonra bu görevi kabul ettim
ve TÜBİTAK Başkanlığı ile 17 Aralık 1990 tarihinde bir hizmet sözleşmesi imzaladık. Sayın
Gürüz TÜBİTAK’ta ciddi bir yapılanmaya gitti. TÜBİTAK’ta çalışan hocaların önemli bir
kısmının (tahminimce 90 kişinin) TÜBİTAK ile ilişkisine son verdi ve yeni atamalar yaptı.
Bu değişiklikle çok kişinin hedef tahtası oldu ve kendisini şu şekilde savunuyordu: “Benim
TÜBİTAK’a atadığım hocaların bilimsel makale sayıları, görevlerine son verdiğim hocaların
bilimsel makale sayılarının 17 katıdır.” Bu şunu gösteriyordu. Sayın Gürüz bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkan hocalarla TÜBİTAK’ta çalışmalarını sürdürmek istiyordu. Gerçekten o
yıllarda TÜBİTAK ne yapardı çok fazla bilgimiz yoktu. TÜBİTAK’ın bütçesi de çok sınırlıydı.
Buna rağmen, TÜBİTAK yeterli derecede proje gelmediği için, çok az olan bütçeyi dahi harcayamıyordu. Çünkü ülkede araştırma kültürü maalesef o yıllarda henüz yerleşmemişti. Temel Bilimler Yürütme Grubu Sekreterliğine Prof. Dr. Şefik Süzer atanmıştı. Grup üyeliklerine
atanan diğer hocalar ise Prof. Dr. Engin Bermek, Prof. Dr. Hilmi Demiray, Prof. Dr. Yavuz
Nutku, Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi’ydi. Biz hepimiz TÜBİTAK Bilim Ödülü kazanmış kişilerdik. Görüldüğü gibi Sayın Gürüz’ün uyguladığı kriterler net bir şekilde ortaya çıkıyordu.
Sayın Gürüz aktif ve üretken bilim insanları ile çalışmayı tercih ediyordu. Çok keyifli bir iki
yıl geçirdik. Gelen projelerde son derece objektif davranıp doğru kişilere projeler veriyorduk.
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Sayın Gürüz’ün TÜBİTAK’ta başlatmış olduğu yeni uygulamalardan bir diğeri ise uluslararası düzeyde araştırmalar yapan hocalara öğrenci bursunun verilmesiydi. Bu görev Bilim
Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) Sekreterliğine verilmişti. Grup Sekreteri Sayın Prof. Dr. Ersin Yurtsever’di. BAYG'dan almış olduğum 18 Temmuz 1991 tarihli bir yazıda benim grubumda çalışan başka bir yerden maddi destek almayan dört öğrenciye burs tahsis edildiği
bildirilmekteydi. Bu beni son derece memnun etmişti.
Maalesef aradan iki yıl geçmişti, Kemal Gürüz zamanın Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal
İnönü tarafından görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Tosun Terzioğlu atandı. Sayın Gürüz,
görevden alındığı bilgisini bizlere göndermiş olduğu 5 Kasım 1992 tarihli yazısı ile bildirdi.
Biz buna bir anlam veremedik. TÜBİTAK iki yıldan beri iyi işler yapmaya başlamış ve ciddi bir ivme kazanmış iken Başkan’ın görevden alınması bizi son derece rahatsız etti. Sayın
Gürüz’ün istifaya zorlanmasının arkasındaki nedenler onun başarısız olduğu için değil, Erdal İnönü ile kendi arasındaki fikir ayrılığından kaynaklanıyordu. Maalesef özerk bir kurum olması gereken TÜBİTAK içerisine siyaset girmişti. Sayın Gürüz bildiği veya inandığı
doğrulardan taviz verecek bir kişiliğe sahip değildi. Ben 17 Kasım 1992 tarihinde TÜBİTAK
Başkanlığına göndermiş olduğum bir yazıda Grup Üyeliğinden istifamı istedim. Yeni Başkan
Terzioğlu, beni telefonla arayıp bu istifadan vazgeçmemi istedi, daha doğrusu beni ikna etmeye çalıştı. Fakat almış olduğum kararda geri adım atmak istemedim ve Sayın Terzioğlu’nun
23 Aralık 1992 tarihli yazısında istifamın kabul edildiği bana bildirildi. Diğer grup üyeleri de
üyeliklerinden istifa ettiler.
Aradan yıllar geçti, TÜBİTAK bünyesinde çok değişiklikler oldu. Prof. Dr. Namık Kemal
Pak 31 Mayıs 1999 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atandı ve beni 8 Mart 2000 tarihinde
Temel Bilimler Araştırma Grubu Grup Yürütme Komitesi Üyeliği’ne davet etti. Namık Hoca,
iş başında olan Hükûmet tarafından 2003 yılında görevden alındı. Kendisi ile yaklaşık olarak
dört yıl beraber çalıştık. Benim sürem, bir dönem daha uzatıldı. Namık Hoca’nın yerine Prof.
Dr. Nüket Yetiş atandı. Bu süreç içerisinde TÜBİTAK’ta aksayan durumları zaman zaman dile
getiriyordum. Bazı yanlış uygulamaları özellikle vurguluyordum. Bunlardan birisi yönetici
konumumda olanlara (Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Bölüm Başkanı) proje verilmiyordu.
Bunun çağ dışı bir uygulama olduğunu her fırsatta anlatıyordum. Bu kuralı koyan kişilerin
bilime bakış açılarının ne kadar dar olduğu ortaya çıkmaktaydı. “Yöneticiler çok yoğun olduklarından bilime zaman ayıramazlar.” düşüncesinden hareket ediyorlardı. Hâlbuki yöneticinin laboratuvara girip çalışmasının gerekli olmadığını kavrayamıyorlardı. Bilimde önemli
olan şeyin fikir üretmek olduğu çok anlaşılmamıştı. Ben yönetici olmadığımdan bu kural beni
bağlamıyordu. Fakat yöneticilerden çok beni rahatsız ediyordu. Hatta Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanlarının Kayseri’de bir toplantıları vardı. Dekanın birine bunu gündeme getirmelerini ve
TÜBİTAK’a bildirmelerini teklif etmiştim. Sonra öğrendim ki dekanlar bunu kâğıda dökmeye
çekinmişler. Bunu duyduktan sonra kendi kendime şunu düşündüm: “TÜBİTAK haklıymış,
haklarını dahi savunamayan bu dekanlara ben de olsam proje vermem.” Nasıl olduysa yıllar
sonra bu uygulama kalktı.
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İkinci dönemin sonuna gelince, TÜBİTAK Başkanı Nüket Yetiş’ten 15 Ağustos 2007 tarihinde bir teşekkür mektubu aldım. Bu tür teşekkür mektupları genelde birisinin üyeliğinin
kibarca sonlandırılması anlamına gelir. Böylece TÜBİTAK ile görevim o tarihte sona erdi. Diğer grup üyeleri çalışmalarına devam etti. Herhalde benim konuşmalarım bazılarını rahatsız
etmişti.
TÜBİTAK bağlantım emekli oluncaya kadar devam etti. Bütün araştırmalarımı TÜBİTAK’tan almış olduğum projeler ile yürüttüm. 2007 yılından emekli oluncaya kadar (2015),
proje değerlendirme komisyonlarına bir kez çağrıldım. Ondan sonra bana panellerde hiç görev vermediler. Aldığım duyumlara göre bana görev verilmemesinin nedeni “Proje Komisyonunu etkilemiş olmammış.” Doğru karar vermişler. Benim olduğum bir kurulda bilimsel
açıdan geçmesi gerekli bir proje varsa onun geçmesi için kurulu etkilemeye çalışırım. Geçmemesi gereken bir proje, geçirilmeye çalışılıyorsa, o zaman da kurulu etkilemek için elimdem
geleni yaparım. Son yıllarda TÜBİTAK tarafından oluşturulan proje komisyonlarının çok
sağlıklı çalışmadığı herkes tarafından biliniyor. Hayatında proje yazmamış veya yazmış ama
proje alamamış kişiler o komisyonlara çağrılıyor, bu kişiler projeler için karar veriyor. Bunların da önlenmesi gerekir. Umarım TÜBİTAK yeni vizyonu ile bu noktalarda daha hassas
davranır. Nihayetinde yapılan her doğru işin ülke menfaati için ileri atılan bir adım olduğunu
unutmamak gerekir.
Sayın Namık Kemal Pak TÜBİTAK Başkanı iken beni davet ettiği görevlerden bir diğeri de
TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin verildiği Ödül Komisyonu Üyeliğidir. Yaklaşık iki yıl kadar da o ödül komisyonunda görev yaptım.

Kitaplarım
Almanya’da eğitim görürken ilk derste hoca tahtaya o ders ile ilgili 5-10 tane kitap ismi
yazardı ve bu kitaplardan herhangi birisinden faydalanabileceğimizi söylerdi. Türkiye’ye
geldiğimde maalesef böyle bir durumun söz konusu olmadığını gördüm. Öğrenciler, derslerinde çoğaltılmış ders notları ile eğitim görmekteydiler. Öğrenci, derse gelemediği zaman
arkadaşından aldığı notlardan fotokopi çektiriyor, o notlardan birşeyler öğrenmeye çalışıyordu. Benim bile bazen kendi notlarıma, aradan bir süre geçtikten sonra baktığımda anlamadığım yerler oluyordu. Bir öğrenci başka birisinin notlarından nasıl bir şey öğrenebilirdi?
Bu nedenle bu ülkede araştırma yapıp yayımlamak kadar öğrencinin eline düzgün bir ders
kitabı vermenin de çok önemli olduğuna kanaat getirdim. Ders notları ile çalışan bir öğrenci
gördüğüm zaman içim sızlıyor.
İlk etapta Atatürk Üniversitesinde verdiğim derslerle ilgili kitap çıkarmayı düşündüm.
Yazmış olduğum tüm kitaplarımı evde yazdım. Bölümde mesai esnasında bir kelime dahi
yazamadım. Yoğun araştırma ortamında kitap yazmak kolay değildi. Evde sabahlara kadar
çalıştığım günler oldu. Eşim Jale, bana çok destek oldu. Şu anda da yoğun bir şekilde kitap
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yazıyorum. Sabah 11.00 sularında kahvemi, saat 12.00’ye doğru meyve tabağımı getirir. Teşekkürler Jaleciğim...
Bölümde açtığım derslerden birisi NMR Spektroskopisi dersiydi. Bir gün bölümümüz
hocalarından Doç. Dr. Mustafa Özdemir bana “Metin, bir NMR kitabı yazsana, Türkiye’de
önemli bir boşluğu doldurursun.” dedi. Ben kendi kendime “Haddime mi benim NMR kitabı
yazmak” diye düşündüm. Ben her zaman şunu savundum: “Ben bir NMR’ci değilim, ben
NMR’yi etkin kullanan ve belki ileri derecede yorum yapabilen bir kişiyim.” Yurt dışında
NMR kitapları hep gerçek NMR’ciler tarafından yazılmıştır. Mustafa Abi’nin bu lafı üzerine
“Hiç olmazsa öğrencinin eline verebileceğim bir not hazırlayayım.” diye düşündüm. Çünkü öğrencinin NMR’yi öğreneceği hiç Türkçe kaynak yoktu. Yalnız hidrojen NMR’ı içeren
200 sayfalık Nükleer Manyetik Rezonans başlıklı bir kitap yazdım. Değerli dostum rahmetli
Mehmed Niyazi Özdemir, bilime çok önem veren birisiydi. Sağ olsun bana yardımcı oldu ve
kitabımı İstanbul’da bir yayın evinde bastırdı. Bir kuruş dahi telif ücreti almadım. Yalnız o
kitabın dağıtımı çok iyi yapılamadı.
Bu kitabı yazarken yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak isterim. Atatürk Üniveristesi
Matematik Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Ali Dönmez çok kitap yazıyordu. En son 15
ciltlik bir matemetik ansiklopedisi çıkardı. Matematik kitaplarını bitirmiş olacak ki Sevgili Ali
bundan birkaç yıl önce de Atatürk üzerine 1500 sayfalık iki ciltten oluşan Dağ Başını Duman
Almış başlıklı bir kitap yayımladı. Bir gün Fizik Bölümü hocalarından Bünyamin odama girdi
ve bana şunu dedi: “Metin, elini çabuk tut, bizim Ali matematik kitaplarını bitirmiş, fizik
kitaplarına başlamış, senin NMR’yi de yazar.” diye. Bu aramızda yıllarca bir espri olarak hep
anlatıldı.
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Bölümde açmış olduğum ileri NMR ders notlarından faydalanarak kitabın yeni baskısına,
C-13 NMR spektroskopisinin yanı sıra iki boyutlu NMR tekniklerini ve mekanizmalarını da
ilave ederek 452 sayfalık Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi kitabını hazırladım. Kitap
METU Press tarafından Ocak 2000 tarihinde yayımlandı. Daha sonra içeriğini hiç değiştirmeden üç baskı daha yapıldı. Bu kitap hakkında çok methiyeli yorumlar aldım. Bir NMR kitabı belki de ilk kez bir
sentetikçi tarafından yazılıyordu. NMR’ciler tarafından
yazılan kitaplar incelendiğinde giriş kısımlarında kuantum mekaniğinden bahsedildiği görülür. Bu da yeni
NMR öğrenmek isteyen birisini hemen ürkütmektedir.
Bir sentetikçi gözüyle olaya yaklaşınca okuyucunun
neye ihtiyacı olduğunu ve konuların ne şekilde tartışılması gerektiğini belki de daha iyi görmekteyim. Hatta
kitabımı karıştıran bazı yabancı hocalardan da çok iyi
yorumlar aldım. O zaman “Ben bu kitabı neden yurt dışında da yayımlamayayım?” sorusu oluştu.
NMR kitabını tercüme etmeye başladım. İki yılımı
aldı. Sonra kitabı Elsevier Yayınevi’ne gönderdim. Bana
piyasada mevcut 10 NMR kitabıyla kendi kitabımı ayrı
ayrı kıyaslamamı ve benim kitabımın onlardan ne gibi

NMR Spectroscopy, Elsevier 2005

üstün tarafının olduğunu açıklamamı istediler. Ben de
istediklerini yaptım. Bunun dışında başka kaynaklardan almış olduğum bazı şekiller için
kullanım izni almam gerekti. Bu da çok zamanımı aldı. Bir kitabın yazarı vefat etmişti. O
kitabı basan firmayı Elsevier satın almıştı. Bana izin verecek firma Elsevier iken bana vefat
edenin varislerine başvurmamı talep ettiler. İşi hep zorlaştırdılar. Varislere de ulaşamayınca
sonunda bir şekil için kendileri izin verdi. Sonunda Elsevier tarafından 2005 yılında kitabım
basıldı. Yurt dışı satış fiyatı minumum 95.00 dolardı. Amerika’da herhangi bir kütüphaneyi
internet aracılığıyla taradığımda kitabın o kütüphanelerde olduğunu gördüm. Yurt dışından
da çok olumlu yorumlar aldım. Elsevier ile 10 yıllık bir sözleşme yaptık. Her yıl dağıtıcıya
verilen fiyat üzerinden bana %12 gibi bir ödeme yapacaklardı. Son yedi-sekiz yıl içerisinde
bana ödenen miktar yıllık 250.00 eurodan kademeli bir şekilde 125.00 euroya düştü. 2017 yılı
başlarında Elsevier bana kitabımın çok iyi olduğunu ifade eden ve gözden geçirilerek tekrar
yayımlanmasını istediklerine dair bir e-mail gönderdi. Ben de kendilerine şu soruyu sordum:
“İyi kitap demek, çok satan kitap anlamına gelir. Bu nasıl iyi bir kitap ki bana 2017 yılında
yalnız 125.00 euro ödediniz?” Bu soruma cevap dahi vermediler.
İsviçre tarafından çıkarılan Helvetica Chimica Acta dergisinin editörlüğünü yıllarca Dr.
Volkan Kürek yürüttü. Volkan Bey’i 2007 yılında Erzurum’da organize etmiş olduğumuz bir
kongreye davet etmiştim. Kendisiyle ilk kez Erzurum’da tanışmıştık. O zaman Volkan Bey
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bana şunu söyledi: “Ben senin böyle bir kitap yazdığını bilseydim, seni John Wiley’e yönlendirirdim,
o kitabı da orada bastırırdık. Ben Elsevier’in ödemelerinden bahsettim. Aldığım cevap şu oldu: “Onlar
sana hiçbir zaman gerçek satış miktarını bildirmezler.” demişti. Şimdi onları ve neden kitabı tekrar
basmak istediklerini daha iyi anlıyorum.
Yine Atatürk Üniversitesi yıllarında öğrencilere
ders notu olarak iki teksir hazırladım. Organik Kimya
Reaksiyon Mekanizmaları I (200 sayfa) ve Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları II: Karbonil grubunun Reaktivitesi ve Kimyası (100 sayfa). Baskı işleri çok zahmetliydi. Yeni nesil bunu bilmez. Bu kitaplar mumlu
kâğıda yazıldı ve sonra çoğaltıldı. Bunlara ben hiçbir zaman kitap gözüyle bakmadım. Yıllarca bunlar
üzerinde çalıştım ve notları birleştirip yeni konular

Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları TÜBA, 2012

da ekleyerek Organik Kimya: Reaksiyon Mekanizmaları
adı altında 480 sayfalık bir kitap haline getirdim. Kitap Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2008 yılında yayımlandı. Sonra 2. bir baskı yaptı ve 3. baskıya tekrar yeni konular ilave
ettim “Genişletilmiş 3. Baskı” 597 sayfa olarak yine TÜBA tarafından 2012 yılında yayımlandı.
TÜBA kâr amacı gütmediği için kitabın basımında da kaliteyi ön plana çıkarmaktadır. Burada
TÜBA’ya teşekkür ederim. Yalnız şunu da ifade etmem lazım. TÜBA’nın basımını üstlenmiş
olduğu kitapların tanıtımı ve dağıtımı ilk zamanlarda iyi bir şekilde yapılamadı.
Bu kitapların yanı sıra 2009 yılında Erzurum’dan
İnciler başlıklı bir fıkra kitabı hazırladım. Çok yakın
dostum Mehmet Türken Bey bu kitaptan kendi matbaasında dört nüsha bastı. Kitap Erzurum’a özgü,
yörenin kültürünü ortaya koyan fıkraları içermektedir. Bu fıkra kitabı, benim 25-30 yıl içerisinde topladığım ve anlattığım zaman dinleyicinin tepkisini
göre seçtiğim fıkraları ve bizzat yaşadığım, duyduğum hikâyeleri içeriyor. Bu kitabın bir diğer özelliği
de her fıkra ile bağlantılı fotoğraflar içermesidir. Uygun fotoğraf olmayan yerlerde Erzurum’a ait tarihi
eserlerin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarına yer
verdim. Kitabın önemli bir bölümü Atatürk Üniversitesi anekdotlarına ve bazı hocalarına ayrılmıştır. O
Erzurum’dan İnciler, 2009
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dönemde bu kitabı Atatürk Üniversitesinde bir hukukçuya incelettim. Şahıs ve kurum isimleri geçtiği için belki sorun yaşayabileceğimi söyledi. Bu nedenle kitabın yayımlanmasını hep
erteledim. Fakat bu sene kitabı tekrar elden geçirip yayımlamayı planlıyorum. Bu kitap belki
ilk etapta Erzurum halkı tarafından benimsenmeyebilir. Ancak, şunu da unutmamak gerekir ki kendine özgü kültürü olan şehirlere ait fıkralar anlatılır. Erzurum da bu şehirlerden
birisidir. Beni şahsen tanımayanlar böyle bir kitabın tarafımdan yazılmış olmasına genelde
inanamazlar. Fakat beni tanıyanlar nüktedan bir kişiliğimin olduğunu bilirler.
Emeklilik sürecinde kitap yazmak için daha çok zamanım olacaktır. Bu nedenle kitap konusuna daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Programımda hep bir otobiyografi yazma vardı.
Bunu bu kitap ile gerçekleştirmiş oldum. Hedefte neler var sorusuna şöyle cevap vereyim:
Mekanizma kitabının genişletilmesi ve İngilizceye çevirerek yurt dışında yayımlanmasını
sağlamak şu anki hedeflerimden birisidir. Bunu gerçekleştirdikten sonra ihtiyaç duyulan bir
Heterosiklik Kimya kitabı yazmak daha sonra da NMR kitabını tekrar elden geçirmek bir başka
hedefimdir.
Son yıllarda ülkemizde kitap sayısı gittikçe artmaktadır. Özellikle 10 yılı aşkın kitapların
telif hakkını satın alarak, onların Türkçeye çevrilmesi çok yaygınlaşmış durumdadır. Güzel
kitapların tercüme edilerek okuyucunun hizmetine sunulması güzel bir olaydır. Ancak, burada bazı hususlar beni rahatsız etmektedir. Bir kitap farklı üniversitelerde görev yapan 1520 kişi tarafından tercüme edilmektedir. Bizim hocalarımızın çoğu tercüme etmeyi maalesef
bilmemektedir. Birebir tercüme etmeye çalışınca bazen komik veya anlamsız cümleler ortaya
çıkıyor. Bir cümleyi iki cümleye bölmek, konuyu daha anlaşılır hale getirmek çoğu kişinin
aklına gelmiyor. Ayrıca dil birliği sağlanamıyor. Oturmamış bir bilim dili iyice katledilmiş
oluyor. Kitabın birçok kişi tarafından tercüme edilmesi kitabın birçok üniversitede satılması
amacını gütmektedir. Bunun da arkasında yatan amaç kitap editörünün para kazanmasıdır,
başka bir şey değildir. Eğer gerçek amaç hizmet ise birisi kendi kitabını yazar veya tek başına
tercüme eder.

Dupont ile Ortak Çalışmam
Benim araştırma sahalarımdan biri de çeşitli doymamış hidrokarbonların yüksek sıcaklık
brominasyonuydu. Normal koşullarda doymamış hidrokarbonların brominasyon reaksiyonları oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda yapılırken biz bu reaksiyonu 80 – 150 °C
gibi yüksek sıcaklıklarda yapıyorduk. Bunun nedeni ise özellikle bisiklik hidrokarbonların
molekül düzenlenmelerine karşı aşırı meyilli olmalarıdır. Bu iskelet düzenlenmesini önlemek
için yüksek sıcaklıkları tercih ediyorduk. Düzenlenmenin engellenmesinin sebebi ise düşük
sıcaklıklarda iyonik olan katılma reaksiyonlarının radikalik mekanizmaya göre yürümesidir. Radikallerin de iskelet düzenlemesine daha az meyilli olmaları bizi bu sahada araştırma
yapmaya yönlendirmiştir. Bu vesile ile normal brominasyon yöntemi ile sentezlenemeyen
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bileşiklerin sentezi yüksek sıcaklık brominasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Bu konu ile ilgili
40 civarında bilimsel makale yayımladık. Bu sahada yapmış olduğumuz bilimsel makalenin
ikincisini 1994 yılında Tetrahedron (1994, 3163-3182) dergisinde 2,3- 2,5-, and 2,6-Disubstituted
Benzobarrelenes: High Temperature Bromination II başlığıyla yayımladık. Bu makale, Amerika
Birleşik Devletleri’nde DUPONT firmasının ilgisini çekmişti. DUPONT Agricultural Products (Tarımsal Ürünler) Bölümü, 29 Mart 1994 tarihli yazısında bizimle ortak çalışmalar yürütmek istediklerini bildirdiler. DUPONT firması, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü (Rektör
Erol Oral) ve benimle 24 Nisan 1994 tarihinde üçlü bir mukavele imzaladı. Bu mukavele üç
yıl için geçerliydi. Anlaşmamız çerçevesinde, sentezlemiş olduğumuz bromlu hidrokarbon
bileşiklerinden zaman zaman firmaya bir liste gönderdik. Onlar da bu listeden uygun gördükleri molekülleri bizden istediler ve bileşiklerin tarım ilacı (bitki büyümesine etkisi, böcek
öldürücü özelliği, vs.) olup olamayacağını detaylı bir şekilde araştırdılar. Yapılan mukavale
çok ciddiydi. Örneğin numuneleri normal posta ile göndermemiz söz konusu değildi. Merkezi Ankara’da olan çok özel bir nakliye şirketi aracılığı (elden ele sistemiyle çalışan bir firma)
ile numuneler gönderiliyordu. Numuneler için bize de bir ödeme (0-50 mg için 50.00 dolar,
50-100 mg için 100.00 dolar) yapıyorlardı. Ayrıca oldukça pahalı olan nakliye masraflarını da
DUPONT firması üstleniyordu. Üç yıl boyunca onlarca numune gönderdik. Bütün ölçümler
için elde etmiş oldukları sonuçları belli sürelerde bizimle paylaşıyorlardı. Bazı numunelerde
aktivite gözlenmezken bazılarında gözleniyordu ve üst incelemeye alınıyordu. Aradan üç yıl
geçtikten sonra yapmış olduğumuz sözleşme süresi sona erdi ve hemen akabinde 27 Mart
1997 tarihinde kendileri bize yeni sözleşme gönderdiler ve sözleşmemizi üç yıl daha uzattık.
Böylece sürekli numune göndermeye devam ettik. 19 Haziran 1999 yılında göndermiş oldukları bir yazı ile aramızdaki sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiler. Mukavelemizde böyle bir
madde vardı. Ancak feshetme nedenini bize bildirmediler.
Bu konuyla ilintili olan ve bizim dikkatimizi çeken bir olaya değinmek istiyorum. Aradan
bir süre geçmişti ki bizim sentezlemiş olduğumuz bromlu hidrokarbon bileşiklerinden biri, 1
numara ile gösterilen tetrabromobenzobarrelen Amerika’da üç farklı firma ile Avusturya’da
bu firmaların temsilcileri tarafından piyasaya sürüldü. Bu bileşiğin yapısı altta verilmiştir. İlk
zamanlar bu bileşiğin 1.0 mg’ının fiyatı 124.00 dolar (miligram fiyatı) iken sonraları fiyatını
kaldırdılar. Bu anormal bir fiyattı. Şu an bileşiği satın almak isteyenlerin doğrudan bu firmayla bağlantı kurmaları gerekiyor.

Bizim kafamzda hâlâ baz sorular var. Bu bile i i kimler ve hangi amaçla kullanmaktadr?
Bu bile ik nasl sat a sunuldu? Bunun dolayl olarak DUPONT firmas ile bir ba lants var
m?
150 Maalesef bu sorularn hiçbirine cevap bulamyoruz. Bizim burada herhangi bir ekilde hak
talep etmemiz de mümkün de ildir. Çünkü bu bile i in sentezi önce bizim tarafmzdan ve
sonra da Arif Da tan tarafndan yaymlanm tr. Patent olmaynca hak talep edemeyiz.
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Bizim kafamızda hâlâ bazı sorular var. Bu bileşiği kimler ve hangi amaçla kullanmaktadır? Bu bileşik nasıl satışa sunuldu? Bunun dolaylı olarak DUPONT firması ile bir bağlantısı
var mı? Maalesef bu soruların hiçbirine cevap bulamıyoruz. Bizim burada herhangi bir şekilde hak talep etmemiz de mümkün değildir. Çünkü bu bileşiğin sentezi önce bizim tarafımızdan ve sonra da Arif Daştan tarafından yayımlanmıştır. Patent olmayınca hak talep edemeyiz.
Bir diğer bileşiğimiz (2 nolu bileşik) bir Çin firması tarafından satışa sunulurken 3 nolu
bileşik ise dört farklı (iki Amerikan ve iki Çin firması) tarafından piyasaya sürülmüştü. Belki
de sentezlemiş olduğumuz başka bileşiklerden de satışa sunulanlar vardı. Bunların tek tek incelenmesi gerekir. Görüldüğü gibi bu bileşiklerden patent almış olsaydık, bugün haklarımızı
koruyabilirdik. Yabancılar sentezledikleri önemli bileşikler için hemen patent alıyorlar. 1990’lı
yıllarda patent konusu ülkemizde çok gündem oluşturacak bir konu değildi. Son yıllarda üniversitelerimiz patent başvurusu yapmaya başladı. Patent için her şeyden önce bürokrasinin
minimuma indirilmesi ve üniversite bünyesinde aktif çalışan patent ofislerinin de bulunması
gerekir. Geriye dönüp baktığım zaman ve yabancıların ne tür bileşiklerden patent aldıklarını
da göz önüne getirdiğimde onlar gibi kolay ve destek görerek patent alabilmiş olsaydık mübalağasız bizim de onlarca patentimiz olurdu.
Bir noktayı burada özellikle vurgulamak istiyorum. Patent demek hiçbir zaman ticari bir
ürün anlamına gelmez. Toplumumuz henüz bu konuda çok iyi aydınlatılmış değildir. Patent
bir sentezi, bir buluşu korumak demektir. Patentin uygulanıp uygulanmayacağı zamana bağlıdır.

YÖK’te Üstlendiğim Görevler
YÖK’te çeşitli görevler üstlendim. Bunlar aşağıda verilmiştir.
Temel Bilimler Alt Komitesi Üyeliğim: Bu göreve ilk kez 1995 yılında YÖK Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Sağlam tarafından davet edildim. 13 Haziran 1995 tarihinde ülke genelinde, sahasında tanınmış 15 kişiden oluşan komisyonla YÖK’te toplantı yaptık. Önce Milli Komite
adaylarını belirledik ve temel bilimlerin sorunlarını tartıştık. YÖK bilimsel dergi çıkarmak istiyordu. Bu konuda YÖK’ün bu işe girmemesi konusunda telkinde bulunduk ve TÜBİTAK tarafından çıkarılan DOĞA Bilim dergilerinin daha çok desteklenmesi gerektiğini vurguladık.
YÖK Doçentlik Komisyonu Üyeliğim: YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Kemal Gürüz tarafından bu göreve davet edildim. Sayın Gürüz doçentlik kriterlerini tamamen değiştirmek ve
kaliteyi yükseltmek için yeni kriterler getirmek istiyordu. Beş kişiden oluşan Temel Bilimler
Doçentlik Komisyonu’nda kriterleri belirledik. Doçent adaylarının Web of Science tarafından
taranan dergilerde en az üç bilimsel makale (matemetik 1, uygulamalı matematik 3) yayımlaması şartını getirdik. Ayrıca kriterlerin her yıl gözden geçirilmesi ve kademeli bir şekilde
çıtanın her geçen yıl daha da yukarıya çekilmesi konusunda fikir birliği sağladık.
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O yıllarda (1995) Web of Science tarafından taranan Türkiye adresli yalnız üç bilimsel dergi vardı. Bunlar Turkish Journal of Chemistry, Psikoloji Dergisi ve Turkish Journal of Pediatrics dergileriydi. Bunlardan ilk ikisi 1995 yılında ilk kez veri tabanına girmişti. O yıllarda Open
Access, paralı dergiler de yoktu. Dolayısıyla getirmiş olduğumuz kriterler gerçekten ciddi
kriterlerdi. Bu kriterler adayları zorluyordu. Sonraları neler oldu? Web of Science’in SCOPUS
ile rekabeti sonucunda Web of Science veri tabanına giren dergi sayısında anormal artış oldu.
Bu sayı 8.300’den 16.500’lere çıktı. Türkiye adresli, çoğunun kalitesinin tartışmalı olduğu 6070 civarında dergi veri tabanına ilave edildi. Bu dergilerin yanı sıra bir dizi parayla makale
basan dergiler de bu veri tabanına dahi edildi. Maalesef bu olaylar gerçekleşirken, aradan 20
yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, kriterlerde ciddi bir değişiklik, çıta yükselmesi vs.
olmadığı gibi doçent adaylarının kalitesi her geçen yıl daha da düşmeye başladı. YÖK şimdi
doçentlikte uygulanan sözlü sınavını da kaldırarak kaliteyi iyice düşürdü. Paralı dergilerde
bilimsel makale yayımlayarak doçent ve profesör olan öğretim üyelerinin sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Ülkede 1995’li yıllarda profesör sayısı 2000-3000 civarında iken bu
rakam şimdi 23.000’lere ulaştı. Öğretim üyesi sayısını artırıyoruz. Mantar gibi biten üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek zorundayız. Fakat hak etmeyeni bu arada bir üst kadroya
yükseltmek zorunda değiliz. Eğer bir yardımcı doçent, doçent ve profesör olmak için hiçbir
şey üretmiyorsa onları ne doçent ne de profesör yapmak mecburiyetindeyiz. Kişinin doçent
veya profesör olmasıyla performansı veya kalitesi artmayacak. Varsın o kişi bulunduğu kadroda kalsın, böylece hem gençlerin önü açılmış hem de liyakata dayalı bir rekabet ortamı
yaratılmış olur ki ülkenin şiddetle buna ihtiyacı vardır.
YÖK Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanlar Komisyon Üyeliğim: Bu göreve 2000
yılında davet edildim ve 2006 yılına kadar devam ettim. Burada yapmış olduğum görev doçentlik jürilerinin oluşturulmasıydı. Uzun süre doçentlik jürilerini oluşturdum. Kendi camiamı çok iyi tanıdığım için jürileri ilgili sahalarda çalışan hocalardan oluşturmaya çalıştım. Bilimsel açıdan üretken olmayanları mümkün olduğu kadar jürilere koymamaya gayret ettim.
Doçentlik sınavına girecek olan bir aday, sahasında tanınmış bir hocanın sınav jürisinde olmasından çekinmemelidir. Bilimle uğraşan kişilerin çoğu belki de tamamı adaylara haksızlık
yapmazlar. Asıl korkulacak olan kişiler bilim yapmayanlardır. Onlar genelde kaprisli olurlar.
Yaşadığım bir örneği burada siz okuyucularımla paylaşmak isterim.
Bana YÖK Etik Kurulu’ndan bir dosya geldi. Adayın yayınlarının kısmen doktora tezinden üretildiği belirtiliyordu. Beş jüri üyesinden dördü, eserler kısmen de olsa tezlerden üretilmiş kutucuğunu işaretlemiş ve adayı başarısız bulmuşlardı. Yapılması gereken doğru işlem
de buydu. Bir diğer jüri üyesi ise adayın etik kuruluna sevk edilmesini istemişti. Adayı etik
kurula gönderen hoca, kendisinin doçentlik jürisine girdiğim ve gerçekten etik dışı davranışları olan birisiydi. Başka yerlerde de bu kişinin etik dışı davranışlarına şahit olmuş, o kişiyi
etik kuruluna göndermiştim. YÖK tarafından üç yıl kendisine ceza verildi. Demek ki ben
o kişiyi etik kurula göndermek konusunda haklıymışım. Şimdi bu kişi hiç tanımadığı bir
adaydan intikam almaya çalışıyor. Bu kişilerin aslında bu jürilere hiç girmemeleri gerekiyor.
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Türk-Alman Üniversitesi Çalışma Grubu Üyeliğim: Yaklaşık olarak iki yılı aşkın bir süre
Türk-Alman Üniversitesi Çalışma Grubu’nda üye olarak çalıştım. Üniversitenin yapısı, fakülteleri, izlenecek yol vs. konularında fikir üretmek ve karşılıklı tartışmak üzere sık sık YÖK’te
grup toplantısı yaptık. Burada beni rahatsız eden bazı olaylara da şahit oldum. Almanya’da
farklı gruplar arasında bazı çekişmeler vardı. Ayrıca Türkiye’de de bazıları bu üniversitede görev almak için çaba gösteriyorlardı. Ayrıca Almanya’nın Türkiye’ye sağlayacağı destek
arzu edilen boyutlarda değildi. Sonradan neler oldu bilemiyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan ile İstanbul’da yapmış olduğumuz bir toplantıda gayri resmi bizim grupta
çalışan birisinin rektör olacağı bilgisi sızdırıldı. Biz de kendisini tebrik ettik. Ancak ne oldu
bilemiyorum, maalesef o kişi rektör olarak atanamadı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya
Özcan’nın göndermiş olduğu 12 Kasım 2010 tarihli yazısında bizim grubun çalışmasına son
verildi. Ben bu üniversiteden çok umutluydum. Ancak kuruluş aşamasında yaşadığım olaylardan sonra bu üniversiteyi ölü doğan bir çocuk olarak görmeye başladım. Umarım ben bu
konuda yanılmışımdır.

Aldığım Kadro Teklifleri
Tarih, hatırladığım kadarıyla 1989 yılı Haziran ayıydı. Beni Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu telefonla aradı, 45 dakikalık uzun bir konuşma yaptık. Biz birbirimizi tanımıyorduk. Kendisi bana Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını
teklif etti. O yıllarda Erzurum’dan ayrılmayı da düşünüyordum. NMR cihazını almak için
mücadele ettiğimiz aylara da denk gelmişti. Ben kendisine, Antalya gibi bir yere elbette gelebileceğimi, ancak araştırma altyapısının oluşturulması gerektiğini vurguladım. Tuncer Hoca
o zaman Tıp Fakültesi Hastanesi’nin inşaatı ile yoğun bir şekilde ilgileniyordu. Ben kendisine
“Hocam bana bir NMR satın alma parası 200-250.000 dolar temin edebilirseniz, gelebilirim.”
dedim. Kendisi bana “Sen gel, bir şeyler yaparız.” cevabını verdi. Ben de “Hocam ne yapabiliriz? Yapabileceğimizi şimdi yapalım.” cevabını verdim. Kendisine kesin olarak şunu
söyledim: “Hocam hastanenin bir katı bir-iki ay sonra biter. Bana o parayı verin, biz buradan
NMR cihazının alımını başlatalım, cihaz kurulduğu gün ben de kadromla oraya gelirim. Bu
sözü size veriyorum.” dedim. Hoca bu konuda bana kesin bir cevap veremedi. Antalya’nın
özelliklerinden bahsetti. Ben de kendisine “Hocam, benim Antalya’da bir küçük evim var,
ben Antalya’yı biliyorum.” dedim. Hoca bu konuda kesin bir hamle yapmadığı için ben de bu
işten vazgeçtim. Benden olumlu cevap alamayınca Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına İTÜ
hocalarından Prof. Dr. Efraim Avşar’ı atadılar.
Aradan üç yıl geçti, Efraim Bey’in süresi dolmak üzereydi. Tuncer Hoca beni tekrar aradı
ve aynı teklifi yaptı. Biz yine aynı muhabbeti yaptık. O zaman da NMR cihazını satın almıştık, kurulmak üzereydi. Ben kendisine aynı teklifi yaptım. Tuncer Hocam daha önceki
davranışına benzer bir tutum sergiledi “Sen gel, bir şeyler yaparız.” dedi. Benim o zaman
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bu koşullarda kendisine “evet”
demem mümkün değildi. Daha
sonra Antalya’ya tatile gittiğimizde ailemle Tuncer Hoca’yı ziyaret
ettik. Kendisiyle böylece tanışmış
olduk. Tuncer Hocamı her Antalya gidişimde evinde ziyaret
ederim. Böylece kendileriyle aile
dostu olduk. Bizi zaman zaman
üniversite misafirhanesinde ağırladı. Çok cana yakın olan eşi Prof.
Dr. Gülten Karpuzoğlu da bize

Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu, Eşim Jale ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun Evinde

her zaman çok sıcak davrandı. Tuncer Hocamı Erzurum’a davet ettim. Maalesef uygun bir
zaman bulup gelemedi. Başka bir Antalya ziyaretimizde kendisine yakın bir zamanda bir burun kanaması geçirdiğimi ve tansiyon hapı kullandığımı söyledim. Ertesi gün de Erzurum’a
geri döneceğiz. Bana hemen “Sen yarın Erzurum’a gitmiyorsun, sana böbrek anjiyosu yapacağım.” dedi. Yüksek tansiyon böbrek rahatsızlığından da kaynaklanabilirmiş. Bana ertesi
gün anjiyo yaptı. Böbrekle ilgili bir sorunum çıkmadı. Tuncer Hocam Türkiye’de ilk böbrek
transplantasyonunu yapan çok iyi bir hocadır. Bugün böbrek nakli için ilk akla gelen yerin
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin olması, Tuncer Hoca’nın eseridir. Tuncer Hoca Hacettepe Üniversitesinden Antalya’ya geçmiştir.
Benim Erzurum’daki öğrencilerimden Arif Daştan ve çok yakın bir zamanda Murat Çelik
ciddi böbrek rahatsızlıkları geçirdiler. Her ikisine de gerekli desteği verdi ve gerekeni yaptı.
Bu vesile ile de kendisine çok teşekkür ediyorum. Tuncer Hoca bir ziyaretimde bana şunu
söyledi: “Dadaş, sen gözümde çok büyüdün.” Ben de kendisine “Hayırdır hocam.” diye sorunca, cevabı şu oldu. “Dağ başında çalışıyorsun, ben sana Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanlığını teklif ediyorum ve sen bilimi tercih ederek bana “hayır” cevabını veriyorsun.” Yine son zamanlarda bir buluşmamızda “Hayatta yaptığım hatalardan birisi senin o
istediğin NMR cihazını o zaman almamam ve seni Antalya’ya getirememem olmuştur.” dedi.
Buradan Tuncer Hocamı saygı ve sevgiyle anıyorum.
Sayın Kemal Gürüz YÖK Başkanı olduğu dönemde bana “Metin, İzzet Baysal Üniversitesine gider misin?” diye sordu. Ben de kendisine “Abi neden olmasın, Bolu benim tam istediğim bir şehir, iki büyük şehrin ortasında, gürültüden uzak, kış sporları imkânı ve dağları
olan bir yer.” cevabını verdim. Yaşar Sütbeyaz da benimle beraber bir yere gitmek istiyordu.
İnsanların Erzurum’dan başka bir yere gitmek istemelerinin temelinde yatan gerçek, batıya
uzak oluşu, ağır iklim koşulları ve kış aylarında çok zor olan ulaşım imkânlarıydı. Bolu benim için biçilmiş bir kaftan olabilirdi. Kendisine “İzzet Baysal Bey, 250.000 Dolar verirse, bir
NMR cihazı alırız, o zaman giderim.” cevabını vermiştim. Kemal Hoca, benim bu teklifimi
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İzzet Bey’e söylüyor ve aldığı cevap şu oluyor: “Ben o parayla bir fakülte binası yaparım.”
Görüldüğü gibi çoğu kişi üniversiteyi şatafatlı binalar olarak görüyor. Yatırımın doğrudan
göze hitap etmesi lazım. Bilim vs. hak getire. Hâlbuki öyle bir yatırımla ben ve Yaşar oraya gitmiş olsaydık kimya bölümünü çok iyi yerlere taşırdık. Bunlar bugünden yarına olacak şeyler
değil. Ama görkemli binayı hemen yapabilirsiniz. Böylece Bolu hikâyesi de kapanmış oldu.
Bir ara üniversitelerde rektör ataması için yeni bir yasa çıktı. YÖK’ün oluşturduğu bir komisyon üniversiteleri inceleyerek altı kişilik bir aday listesi belirleyecek ve bu altı kişi arasından birini, hatırladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı atayacaktı. Zamanın YÖK Başkanı Kemal
Gürüz benim Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü için bu görevi kabul etmem hususunda bana
telkinde bulundu. Hatta beni yıllarca rektörlük yapmış tecrübeli Prof. Dr. Tarık Somer’e gönderdi. Tarık Hoca ile uzun uzun görüştük, bana bazı taktikler verdi. Ben kendisine Atatürk
Üniversitesindeki yönetimde gördüğüm ve beni rahatsız eden hususları dile getirdim. O da
bunların nasıl çözüleceği hakkında tecrübelerinden faydalanarak bilgiler verdi. Tam bu işler
olgunlaşmaya başlamıştı ki YÖK yasada bir değişiklik yaparak bu uygulamadan vazgeçti.

Erzurum’da Hafta Sonları
Erzurum sosyal imkânları açısından son derece sınırlıydı ve yapılacak fazla bir şey yoktu.
Sosyal yaşam sınırlı olunca aileler arasındaki bağlar güçlü oluyordu. Erzurum’da çok iyi dostluklar edindik. Bu yalnız bizim için geçerli bir olay değildi. Orada yaşayan herkesin söylediği
bir gerçekti. Bu bağ o kadar güçlü ki Erzurum’dan ayrılsalar da bu iletişim devam ediyordu.
Bizim Ankara’da en sık görüştüğümüz aileler de Atatürk Üniversitesinden Ankara’nın çeşitli
üniversitelerine geçmiş kişilerdi. Erzurum’da o yıllarda sinema olayı ailelere hitap edecek düzeyde değildi. Zaman zaman Devlet Tiyatrosu Erzurum’a gelir, oyunlar sergilerdi. Sık olmasa
bile ara sıra tiyatroya giderdik.
Kış aylarında hafta sonu Palandöken Dağı’na kayak yapmaya giderdik. 1980’li yılların
başında Erzurum’da kayak yapan, üniversiteden 15 kişi, şehirden de belki 150-200 kişi vardı. Kapasitesi çok düşük bir telesiyej vardı. Bazen yukarı çıkmak için bir saat beklediğimi
bilirim. Zamanla modern tesisler
yapıldı, dağda otel sayısı arttı.
Bugün birisi gerçekten kayak kaymak istiyorsa, Türkiye’de gitmesi
gereken yer Palandöken, eğlence
için ise Uludağ’dır. Kayak tesisleri üniversiteye beş kilometrelik
bir mesafadedir. Hafta arası doğal
olarak çok az kayan olurdu. Ben
bazen saat 11.00 gibi bölümden
çıkar, eve gider, giyinir ve kayak
Palandöken’de Kayak Keyfi
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kaymaya giderdim. Bunun için 15-20 dakikaya ihtiyacım vardı. Dağda iki saat doya doya kayak yapar, saat 2.30 sularında tekrar bölüme gelirdim. Herkes beni eve yemeğe gitti sanırdı.
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir imkân yoktur. Maalesef o yıllarda çok kişi bu imkânlardan
faydalanmasını bilmiyordu. Ama şimdi Erzurum’da modern tesislerin kurulması ile kayak
yapanların sayısında bir patlama oldu.
Kayak kayarken tehlikeli durumlarla da zaman zaman karşılaştım. Başımdan geçen bir
olayı hiç unutamıyorum. Bir Cumartesi çocuklarım ve ben kayağa gittik. Dağ yolu öyle bariyerlerle emniyetli duruma getirilmiş değildi. Yol toprak, kar yok ama yolun kenarı uçurumdu. Biz kayarken bayağı kar yağmıştı. O arada ani bir soğuma o toprak yolun buzlanmasına
neden olmuş ve buzun üzerine de kar yağmaya devam etmişti. Biz araba ile aşağı inerken
birden arabam kaymaya başladı ve ben direksiyon kontrolünü kaybettim. Hızım 30-40 km
civarındaydı. Bu şekilde gidersek araba ile uçurumdan aşağı uçacaktık. Hemen yanımdaki
koltukta oturan kızıma “Kızım kapıyı aç ve kendini arabadan dışarı at.” dedim. Kızım kayak
ayakkabıları ile kendini dışarı attı, şansımıza ona bir şey olmadı. Ben arka taraftan oğlumu
öne çekip onu arabadan dışarı atıp sonra da kendimi atıp arabayı uçuruma bırakacaktım.
Oğlum beş yaşında onu bir türlü arkadan öne doğru çekemedim. Zaman kaybetmiştim. Tam
o anda araba kaymış ve kenarda duran bir arabaya çarpmış ve arabanın yönü değişmişti ve
biz bu sayede hayatımızı kurtarabildik. Bu olayın etkisinden yıllarca kendimi kurtaramadım.

Dereye tor atarken; yakaladığım kırmızı benekli alabalıklar

Erzurum dağlık bir bölge, bütün dağların arasından akan buz gibi sularda kırmızı benekli alabalık yaşar. Bu cins alabalık bir indikatördür. Onun yaşadığı suyun kaynağa yakın ve
soğuk olması lazımdır. Alabalığın yaşadığı suda başka balık, örneğin sazan yaşamaz. Erzurum’da olduğum zaman, Haziran’ın üçüncü haftasında başlayıp, Ekim’in ilk haftasına kadar
hep balık tutmaya giderdim. Eşim ve çocuklar da beraber gelirlerdi ve piknik yapardık. Genelde birkaç aile beraber giderdik. Buz gibi derelere girer saatlerce tor atardım. Bu balık tutma olayı aynı zamanda hem zevkli hem de benim için müthiş bir terapiydi. İnsanın doğayla
başbaşa kalması kadar güzel bir şey olamazdı. Erzurum’un en güzel iki olayı kayak ve balık,
unutulacak gibi değildi.
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Cavit Kazaz, Murat Çelik, ben, Hamdullah Kılıç, Nurettin Abimiz
ve Serdar Gültekin Palandöken Kampında

Ayder Yaylası'nda Kamp Çadırlarımız

Erzurum’da özellikle de son yıllarda grubumdan bazı öğrenciler ile dağlara kamp kurmaya gittik. Bu kamp olayını ODTÜ’ye geçtikten sonra da yıllarca devam ettirdik. Maalesef son
yıllarda artık bu işi bıraktık. Fakat hâlâ bu işi devam ettirmemizi isteyenler var. İlk yıllarda
Erzurum’a yaklaşık 30 km mesafede olan Dumlu Dağı’na kampa giderdik. Fırat’ın kolu olan
Karasu, kamp yaptığımız yerden doğardı. Kaynak suyunun sıcaklığı yaklaşık olarak 4 °C idi.
Geceleri kurmuş olduğumuz çadırlarda kalır, gündüzleri yine balık avlamaya gider ve doğada yürüyüş yapardık. Geceleri çok soğuk olurdu. Aramızda kemancımız Bülent Keskinler
(Gebze Teknik Üniversitesinde Profesör) vardı. Yakmış olduğumuz ateşin etrafında şarkılar
söyler, çakırkeyif olurduk. Yıllar sonra ben kampı Karadeniz’e kaydırdım. Bir yıl kampımızı
Ayder’de kurduk. Ayder geceleri oldukça sıcaktı, Palandöken ile kıyaslamak mümkün değildi. Bülent bir gün bana “Hocam yıllarca bize Palandöken’de ne ızdıraplı geceler yaşatmışsın.”
diye serzenişte bulunmuştu. Sonraları kampı Kaçkar Dağları’na kaydırdık. Kaçkar Dağları’na
dünyanın çeşitli ülkelerinden, hatta Güney Amerika’dan, insanlar treking için geliyorlardı.
Bizim insanımız ise genelde Bodrum, Marmaris, Antalya vs. gibi patırtı ve gürültünün bol
olduğu yerleri tercih ediyor.
Futbola merakım ta çocukluğumda başlamıştı. Ortaokul ve lise
yıllarında sürekli futbol oynardım.
Bu tutkumu Almanya’da da devam
ettirdim. Hatta bir süre Köln’de
Türkler’den

oluşan

bir

takımla

amatör kümede oynadım. Topa
sağ ayakla vurmama rağmen sol
açık olarak oynardım. Almanya’da
bulunduğum zaman Cuma günleri
öğleden sonra Köln Üniversitesinin
bahçesinde sürekli futbol oynardık.

Kaçkar Dağları'nda Yürüyüş Yedigöller, Temmuz 2005
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Erzurum’a döndüğümde de futbol oynamaya devam ettim. Hatta kışın çok soğuk havalarda
dahi halı sahada futbol oynardık. ODTÜ’ye geçince de bir süre futbola devam ettim. Bir gün
ODTÜ’de futbol oynarken, ısınmadan sahaya girdim ve çok hızlı koşmaya başladım. Bir an
çok kötü oldum, fenalaştım. O gün futbol oynamayı
bıraktım. Yüksek tansiyonumun olması da futbolu
bırakmam için başka bir neden oldu. Ancak, futbolu
bıraksam da iyi bir futbol izleyicisiyim. İyi bir Galatasaray taraftarıyım.
Üniversitenin öğretim üyelerinin önemli bir kısmının takıldığı ve çeşitli oyunlar oynadığı bir lokali
vardı. Ben bu lokali Orta Doğu ve Balkanların eğitim
düzeyi en yüksek kıraathanesi olarak adlandırırdım. Bu
lokalin bir avantajı, farklı bölümlerden hocaların bir
araya gelmesini, birbilerini daha yakından tanımasını
ve aralarında sıcak ilişkilerin kurulmasını sağlamasıydı. İnsanların dünya görüşü farklı da olsa bu lokalde
bir araya gelebiliyor ve karşılıklı sohbet edebiliyorlardı. Bu Atatürk Üniversitesinin en önemli özelliklerinden biriydi. Bu lokal sayesinde üniversite camiasında
hemen hemen herkes birbirini tanırdı. Zaman zaman
bu lokale takılır ve ben de oyun oynardım.

Galatasaray’ın Avrupa Kupası'nı kazandığı 2000 yılı

Gece Eğitimi
Hatırladığım kadarıyla 1980’li yılların sonuna doğru üniversite kapılarında birikmiş öğrencileri üniversiteye yerleştirebilmek için Gece Eğitimi denen bir ucube keşfedildi ve hocalarımız tarafından anında benimsendi. Önceleri alınan öğrenci sayısının çok fazla, bölümlerin
gerek altyapı gerekse öğretim üyesi açısından yetersiz olduğunu hararetle savunan, her yıl
YÖK’e kontenjanların düşürülmesi için müracaat eden hocalarımız, birden bölümlere gündüz
eğitimine alınan öğrenci sayısından daha fazlasını gece eğitimine almaya başladılar. Demek
ki bölüm kapasitesi vs. bunlar hikâyeymiş. Çünkü işin içinde para vardı. Bir de ders ücretleri
gece eğitiminde üç katı olunca bu durum hocalarımızın iştahını daha da kabartmaya başladı.
Dekanımız Ahmet Çakır önce benim başkanlığımda bu konuyu görüşmek üzere bir komisyon oluşturdu. Komisyon kararı ile gece eğitimi oy birliği ile reddedildi ve Fakülte Genel
Kurulu’nda da gece eğitimi açılmayacağı kararı alındı. Dekanımız ayrıldıktan sonra mertlik
bozuldu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin 13 bölümünden 11'inde gece eğitimi açıldı. Hocalarımız son derece mutluydular. Yalnız Fakültenin bilimsel açıdan en üretken
iki bölümünde, Kimya ve Fizik Bölümlerinde gece eğitimine izin vermedik. Demek ki gece
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eğitimi açma meyli, bilimsel çalışmalarla ters orantılıydı. Kimya Bölümünde de gece eğitiminin açılması için “Çocuklarımızı kahve köşelerinden kurtaralım.” gibi sesler gelmeye başladı.
Yaklaşım güzeldi. Fakat, neden daha önceleri “Çocuklarımızı kahve köşelerinden kurtarmak
için gündüz kontenjanlarını biraz daha artıralım.” muhabbeti yapılmıyordu? İşin içine para
girince insanlar ne kadar değişebiliyordu. Ben bölümdeki elemanlara “Ben bu bölümün başkanı olduğum sürece ancak benim cesedimin üzerinden geçerek gece eğitimini açabilirsiniz,
ben gece eğitimini açarak bilimsel araştırmaların gerilemesine bu bölümde müsaade etmeyeceğim.” derdim.
1996 yılında bir yıllığına Amerika’ya gittim. O dönemde idari görevlerimden istifa etmiştim. Tabi bir yıl sonra herkes benim tekrar Erzurum’a döneceğimi düşünüyordu. Benim
gidişimden hemen sonra gece eğitimi başlatıldı. Gece eğitiminin açılması için destek veren
öğrencilerim burada bana karşı bir vefasızlık örneği sergilediler. Bazıları kooperatif üyeliklerini de gerekçe olarak ileri sürmüşlerdi. Ben bu durumdan yıllarca çok etkilendim. Hep
kendime şunu söyledim: “İyi ki Amerika dönüşü ODTÜ’ye geçmişim. Yoksa ben Erzurum’da
bu gece eğitiminden dolayı kahrolurdum. Bu olayı Ankara’ya geldikten birkaç yıl sonra ancak
hazmedebildim.
Herkesin dersi, laboratuvarı vs. olduğu için genel olarak bölüm seminerlerini saat 17.00
den sonra yapardık. Bölümümüzde kadın öğretim üyeleri vardı. Onlar çocuklarını vs. bahane ederek çoğu zaman seminerlere katılmazlardı. Ben de bunu sineye çekerdim ve bir tavır
koymazdım. Sonraları duydum ki gece eğitimi açıldıktan sonra kadın hocaların bazıları gece
eğitiminden ders almak için neredeyse saç baş yolacak duruma gelmişler. Şimdi onlara soruyorum: “Hani sizin çocuklarınız vardı? Onlar yoksa hemen büyüdüler mi?” Ben Amerika dönüşü Erzurum’a geri dönmüş olsaydım, kadın öğretim üyelerinin hiçbirine gece eğitiminden
tek bir saat ders vermezdim. “Gitsin çocuklarıyla ilgilensinler.” derdim. İnsanlar bilimden ne
kadar uzak olurlarsa, bu işlere o kadar fazla ilgi gösterir ve gönül verirler. Öğrencilerim yıllar
sonra yapmış oldukları bu hatayı anladılar ve geri adım attılar. Zaten Türkiye genelinde de
gece eğitimleri çoğu üniversitede kapatılmaya başlandı.
ODTÜ gerek hoca kapasitesi ve gerekse fiziki imkânlar açısından çok iyi durumdadır.
Ancak ODTÜ hocalarının maaşları Anadolu üniversitelerinde çalışan hocalarla kıyaslandığında azdı. Bir de büyük şehirde yaşamanın getirdiği bazı zorluklar vardı. ODTÜ de gece eğitimi açmak istemiş ancak bildiğim kadarıyla YÖK müsaade etmemişti. ODTÜ’nün dejenere
edilmesini istememişlerdi. Bu bilgiler doğru ise YÖK’ün üniversitelere bakış açısı da ortaya
çıkmaktadır.

Ödüllerim
Almış olduğum ödüllerin çoğunu Atatürk Üniversitesinde görev yaptığım zaman aldım.
Ödüller için hiçbir zaman kendim müracaat etmediğim gibi birilerine gidip “Beni bu ödü-
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le aday gösterin.” de demedim. Her zaman görev yaptığım Atatürk Üniversitesi yöneticileri
beni, almış olduğum ödüller için aday gösterdiler.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü 1983: Bu ödül benim almış olduğum ilk ödül olması nedeniyle
çok anlamlı bir ödüldür. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinde Doç. Dr.
Cafer Marangoz, Dekanımız Ahmet Çakır Bey’e benim TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne aday gösterilmem için bir teklif yapmış ve Dekanlık beni bu ödüle böylece aday göstermişti. TÜBİTAK
Genel Sekreteri Prof. Dr. Tevfik Karabağ’dan almış olduğum 9 Ağustos 1983 tarihli yazıda
Teşvik Ödülleri’nden birinin bana verildiği bildirildi. Ödül Töreni 27 Aralık 1983 tarihinde
Hacettepe Üniversitesi M Salonu’nda yapıldı. 1983 yılında bu ödülü almakla hem mutlu oldum hem de kendimi bir şeyler üretmek için daha da sorumlu hissetmeye başladım.

TÜBİTAK Bilim Ödülü: Bu ödüle beni aday olarak rahmetli Prof. Dr. Bahattin Baysal Hocam gösterdi. Kendisi beni aradı ve beni TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne aday göstermek istediğini
söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. O günlerde eşim İstanbul’a gidiyordu. Evrakları

Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan Bilim Ödülü'nü Alırken
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eşim Jale ile Bahattin Hoca’ya gönderdim. Bahattin Hoca ile ilk ilişkimiz 1981 yılında benim
Chemical Review’da çıkan bir makalemle başlamıştı. Bahattin Hoca 22 Temmuz 1981 tarihli
mektubunda, makalemi gördüğünü, beni tebrik etmek istediğini bildiriyordu. Bahatin Hoca
ile çok sıkı ilişkilerimiz oldu. Sürekli kendisiyle yazıştım. Zaman zaman Hoca bize geldi, biz
İstanbul’da kendisini evinde ziyaret ettik. Hatta eşim Jale ile neredeyse kanka olmuşlardı.
TÜBİTAK’a müracaatımı Bahattin Hoca yapmıştı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ergin Bey’in 1 Ağustos 1989 tarihli yazısında Bilim Ödülleri’nden birinin bana verildiği bildiriliyordu. O yıl benimle birlikte ödül alan diğer hocalarımız; Naci M. Bor, Yavuz Nutku, Namık
Kemal Pak ve İzzet Şahin’di. Ödül töreni 24 Kasım 1989 tarihinde Ankara Hilton Oteli’nde
yapıldı. Ben ödülümü Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal’ın
elinden aldım. Akşam aynı otelde Devlet Bakanı Mehmet
Yazar tarafından muhteşem bir kokteyl verildi. Erzurum’a
döndüğüm zaman Rektörümüz ve Dekanımız tarafından
da yazılı olarak tebrik edildim. Öğrencilerim bana hiç unutamadığım ve neredeyse 30 yıldır hep masamın üzerinde
duran bir hediye verdiler. Öğrencilerimden biri bir gün
bana geldi ve “Hocam bugüne kadar sentezlediğiniz moleküllerden sizi en çok heyecanlandıran molekül hangisidir?”
diye sordu. Ben de gerilimli bisiklik bir alleni çizdim, teşekkür
etti ve gitti. Öğrencilerim bu molekülü Erzurum’un meşhur
Oltu Taşı’ndan yaptırmışlar. Bir öğrencim de ustanın yanında durarak gerekli talimatları vermişti. Bu vesile ile kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimin bana sunduğu benim için
çok anlamlı Bilim Ödülü hediyesi

Üniversitemizin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ödülle ilgili bir de ‘Haber Bülteni’ hazırlayarak basına duyuru yaptı. Benim dikkatimi çeken bir diğer husus ise kendisiyle hiçbir
bağlantımın

olma-

dığı, zamanın İzmir
Büyük Şehir Belediye
Başkanı Sayın Yüksel
Çakmur’dan bir tebrik
mesajı almamdı. Bir de
Bolu Cumaova Kaymakamı Sayın Adnan
Özdemir’den bir tebrik
mesajı aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1989 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü Alanlar
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Mustafa N. Parlar Bilim Ödülü'ne Müracaat: 1988 yılı Eylül ayında beni ODTÜ’den Prof.
Dr. Namık K. Aras aradı ve Mustafa Parlar Bilim Ödülü’nden bahsetti ve benim bu ödüle muhakkak müracaat etmemi istedi. Namık Aras Hoca tahminime göre o zaman Ödül Kurulu'nda görevliydi. ODTÜ’ye geldikten sonra ben de yıllarca Mustafa Parlar Bilim Ödülü Kurulunda görev yaptım. Mustafa Parlar Vakfı ödül alanlara plaketle birlikte bir de belge veriyor, para
vermiyordu. Bu nedenle ödülün değeri de azalıyordu. Yıllarca, Kurulda bulunan üyelere,
hatta Vakıf yöneticilerinden bazılarına “Nobel Ödülü’nün milyon dolar para desteği olmazsa
bu ödülün de değerinin çok fazla olmayacağını” anlatmaya çalıştım. Dünya geneline bakıldığı zaman ödüllerin değeri verilen para miktarı ile doğru orantılıdır. Benim bu fikirlerime
Vakıf olumlu yaklaştı ve iki dönem para ödülü de vermeye başladılar ve sonra tekrar kestiler.
Bu Vakfın bir de teşvik ödülü vardır. Gençler bu teşvik ödülüne müracaat ederler. “Gençlere
bir bilgisayar veya bir dolmakalem seti verebilirsiniz.” diye teklif de getirdim. Bırakın para
ödülünü, Bilim Ödülü’nü almak için dışarıdan gelen bir hocanın yol parasını dahi üstlenmediler. Bilim Ödülü alan bir hocayı arayıp da “Hocam size misafirhanemizde yer ayıralım.”
veya “Hangi gün geliyorsunuz sizi havalanından alalım.” dahi demekten uzaklardı. Bu nedenlerden dolayı bilim ödülüne genel olarak çok az müracaat eden oluyor. Çünkü bu zihniyetle hareket edilirse elbetteki ödülün cazibesi olmaz. Biz de o zaman ödül alabilecek nitelikte
olanları telefonla arar ödüle müracaat etmelerini isterdik. İnanıyorum ki Namık Hoca da beni
bu nedenle aramıştı. Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Çakır gerekçeli bir yazıyla beni bu ödüle
10 Ekim 1988 tarihinde aday gösterdi. Ancak ödülü alamadım. Bu durumda Namık Hoca’ya
soruyorum. “Beni neden aradınız? O zaman adayınız yoktu, sonra başkasını mı buldunuz?”
Aradan yıllar geçti. Dekanımız Prof. Dr. Enver Konukçu, Parlar Vakfı’ndan gelen bir yazı
üzerine benim bu ödüle müracaat etmemi istedi. Ben istekli değildim. Durumu anlattım. “Olsun dedi, bu kez olur.” diyerek beni ikna etti. Dekanımız ödül dosyamı 9 Ekim 1995 tarihinde
Vakfa gönderdi. Bu kez de ödülü alamadım. Mustafa Parlar Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine
buradan tekrar seslenmek istiyorum. Ya bu ödülleri kaldırın ya da Mustafa Parlar Hoca’mızın
adına yakışır bir şekilde ödül verin ve tören yapın.
Albert Einstein Bilim Ödülü’ne Müracaat: Aralık 1988 yılında Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğüne Albert Einstein Bilim Ödülü’ne müracaat için aday önerilmesi teklif ediliyordu.
Rektörümüz Hurşit Bey de benim bu ödüle müracaat etmemi istedi. Organizasyon Meksika
tarafından yürütülüyordu. Müracaatımı Rektörlük aracılığı ile yaptık. Genel Sekreter Dr. Esteban Meszaros Wild’in 17 Ekim 1989 tarihinde Rektörümüz Hurşit Bey’e ve bana göndermiş
olduğu yazıda Bilim Ödülü’nün Amerikalı Biyokimyacı Prof. Martin D. Kamen’e verildiğini,
bana ayrıca 27 Kasım 1989 tarihinde göndermiş olduğu bir yazıda ise çalışmalarımın değerlendirildiğini ve benim için de bir “Diploma” hazırladıklarını ve posta ile göndereceklerini
bildirdi. O diploma sonra gönderildi.
Bilim ve Teknoloji Vakfı Bilim Ödülü ve Bir SKANDAL: Yanılmıyorsam 1989/90 yıllarında Türkiye Gazetesi Sahibi Dr. h. c. Enver Ören tarafından Bilim ve Teknoloji Vakfı kurulmuş
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ve bu Vakıf ilk kez Bilim ve Teknoloji Ödülleri vermek için harekete geçmişti. Bütün üniversitelere vakfı tanıtıcı yazılar ve ödül için de posterler gönderdiler. Dekanımız Ahmet Çakır Bey
başvurmamı istedi. Einstein Ödülü’nden dolayı her şey hazırdı. Başvurumuzu 13 Nisan 1990
tarihinde yaptık. Vakıf Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre ile bir telefon görüşmemiz oldu. Ahmed Bey jüri üyelerinin kendini kanıtlamış bilim insanlarından ve hatta yurt
dışından, İsviçre’den de elemanların olduğundan bahsetti. Vakıf Genel Müdürü Sayın Özemre,
bana gönderdiği 3 Ekim 1990 tarihli yazısında Bilim Ödülü’nün oybirliği ile Yüksek Sıcaklık Brominasyonu Yönteminin Geliştirilmesi ve Atatürk Üniversitesinde Araştırma Ortamının Gelişmesine
Yaptığım Katkılar nedeniyle şahsıma ve Prof. Dr. Sadrettin Sinman ile Doç. Dr Ayten Sinman’a
(Ortaklaşa), Teknoloji Ödülü’nün Doç. Dr. Erbil Öztekin ile Doç. Dr. Bekir Sami Yılbaş’a, Üstün Hizmet Ödülü’nün ise Prof. Nejat Aybers’e verildiğini bildirdi. Ayrıca Rektörümüz Hurşit
Bey’e de bir teşekkür ve tebrik mektubu gönderildi. Ben kısa bir süre sonra İstanbul’a gittim.
Sayın Özemre ile tanışmak istedim. Vakıf, tarihi bir bina içerisindeydi. Beni çok iyi karşıladı ve
uzun uzun anlatmaya başladı. Bana şunları söyledi: “Bizim vereceğimiz ödüller, Türkiye’nin
bir numaralı ödülü olacak. Biz muhteşem bir tören yapacağız, törene Cumhurbaşkanı Özal,
bakanlar, protokolden birçok kişi katılacak.” Ayrıca şunu da ilave etti: “Bizim tören Sedat Simavi Vakfı’nın töreni gibi uyduruk bir tören olmayacak.” Törenin o yıl içinde yapılacağını ve
ödül miktarının 5.000.000 lira olacağını ayrıca bana bildirdi. O gün için iyi bir paraydı ki eşime
Erzurum’da meşhur kürk mağazası Aydaşlar’dan 3.500.000 liraya bir kürk aldım.
Biz törenin yapılacağı zamanı beklemeye başladık. Yıl sonu geldi, hiçbir haber alamadık.
Bana törenin Nisan 1991'de yapılacağı bildirilmişti. Ödül alanlardan Bekir Sami Yılbaş’a ise
törenin Eylül 1991’de yapılacağı bildirildi. Aradan bir süre daha geçti. Ben kendilerine 10
Ocak 1992 tarihinde, aradan neredeyse bir buçuk yıl geçmişti, bu törenin yapılıp yapılmayacağı, ödüllerin verilip verilmeyeceği hakkında bana bilgi verilmesini istedim. Bana 15 Ocak
tarihinde Vakfın antetli kâğıdı ile imzalı ve damgalı, ancak kimin gönderdiği belli olmayan şu
yazıyı gönderdiler: İlgi yazınızda bahsi geçen ödül töreninin yapılmayacağı hususunu bilgilerinize sunar, başarılar dileriz. Kullanılan faks numarası Türkiye gazetesine aitti. Ondan sonra da
Vakıf’tan hiçbir bilgi almadık.
Bu davranış, büyük iddialarla ortaya çıkan ve hedeflerinde Türkiye’nin en prestijli ödüllerini vereceklerini iddia eden bir Vakfın acz içinde olduğunun en basit bir göstergesidir.
Buradan o kişilere sesleniyorum. Sizin bilim insanlarının gururu ile oynamaya, ödül dağıtan
başka kurumları da küçümsemeye hiç hakkınız yok. Önce kendinize bir çeki düzen verin,
sonra da başkalarını eleştirin. Bu Vakfın neden böyle bir davranış sergilediğini anlayamadım.
Tören yapmayabilirsiniz. Para ödülü de vermeyebilirdiniz. Sizin yapacağınız en basit işlem,
ödül alan hocalara sertifikalarını göndermek olurdu. Bunu dahi yapamadınız. Yazıklar olsun
sizlere...
Kimya Vakfı Bilim Ödülü: Kimya Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Alber Bilen tarafından üniversite rektörlüklerine gönderilen 11 Aralık 1989 tarihli yazıda kimya sanayiinde
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uygulamaya yönelik araştırmalara ve yaptıkları araştırmalarla başarılı olan gençlere
ödül verileceği bildirildi. O
sıralarda benim iki öğrencim
Hasan Seçen ve Osman Çakmak

doktoralarını

tamam-

lamışlardı ve her ikisi ile de
epeyce yayınımız vardı. “Ben
yeterince ödül aldım. Bundan
sonra benim alacağım ödül
benim öğrencilerimin ödül almasıdır.” düşüncesiyle bu iki
öğrencimi bu ödül için aday

Prof. Dr. Ali Rıza Berkem, Alber Bilen, Hasan Seçen, Osman Çakmak, Ben ve
Prof. Dr. Hurşit Ertuğrul

gösterdim.
Ancak değerlendirme komitesi 7 Kasım 1990 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, benim bir müracaatım olmamasına rağmen, bu ödülü Prof. Dr. Metin Balcı ve Grubunun
(Hasan Seçen ve Osman Çakmak) yapmış olduğu çalışmalara verdi. Ödül töreni 4 Ocak 1991
tarihinde İstanbul’da Çağaloğlu Basın Müzesi’nde yapıldı. İki öğrencim ve ben bu ödülü almak için İstanbul’a gittik. Ben ödül töreninde Bölümümüz ve altyapımız ve gelecek planlarımız konusunda bir konuşma da yaptım.
Rektörlük Ödülü: Bu ödülleri aldıktan sonra hemen akabinde Rektörümüz Hurşit Bey,
Hasan Seçen ve Osman Çakmak ile birlikte bana, Prof. Dr. Üner Tan ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’a Rektörlük Bilim Ödülü verdi. Hurşit Hoca’nın bu ödülü bizlere vermesinden haberdar olan
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay ayrıca
22 Ocak 1991 tarihinde Rektörümüze bir tebrik yazısı
gönderdi.
Kültür Bakanlığı Bilgi Çağı Ödülü: Hatırladığım
kadarıyla 1991 yılı Mart ayıydı. Akşam evde televizyonda haberleri izliyordum. Haber başlığı şöyleydi:
“Kültür Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak
üzere 10 bilim insanımıza verilen Kültür Bakanlığı Bilgi
Çağı Ödülü ve Bilgi Toplumu Üstün Hizmet Ödülleri sahipleri belli oldu. Haberlerde benim adım da geçiyordu. Adımın geçtiğini duyunca şaşırdım. “Bu bir isim
benzerliği miydi?” diye düşündüm. Çünkü benim hiçbir yere ödül için müracaatım olmamıştı. Kültür Ba-
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kanlığı o yılı Bilgi Yılı olarak ilan etmiş ve birçok faaliyette bulunmuş, bu faaliyetlerden biri
de bu ödül olmuştu.
8 Nisan 1991 tarihinde zamanın Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek tarafından
şahsıma gönderilen yazıda bu ödüllerden birinin de bana tevcih edildiği ve Kurul Başkanı
Dr. Mustafa Yılmaz’ın gönderdiği 3 Mayıs 1991 tarihli yazıda ise ödül törenini 7 Haziran
1991 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu’nda yapılacağı bildiriliyordu.
Diğer ödül alanlar: Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Prof. Dr. Ratip Berker, Doç. Dr. Celal Şengör,
Prof. Dr. Asım Barut, Prof. Dr. Tuncer Ören, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Nejat İnce,
Prof. Dr. Atilla Aşkar ve Prof. Dr. Sadrettin Sinman idi. Ödül olarak; bir madalya (altın kaplama) bir ödül beratı ile birlikte 40.000.000 lira para verileceği de aynı yazıda iletilmişti. Sayın
Bakan’a 24 Mayıs 1991 tarihinde göndermiş olduğum bir yazıda teşekkür ettim. Ödül töreni
İstanbul’da yapıldı ve ben ikinci kez Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın elinden bir
ödül daha almış oldum. Almış olduğum ödül ile bir Opel Astra otomobil alabildim. Bu ödül
hiç hesapta olmayan bir ödüldü. Ne müracaatım vardı ne de “Alır mıyım alamaz mıyım?”
düşüncesi...
Kimya Derneği Şeref Üyeliğim: Türkiye Kimya Derneği 1990 yılından sonra her yıl farklı
hocalara Kimya Derneği’nin Şeref Üyeliği Belgesi vermeye başladı. Bu bir süre devam etti,
sonra da uygulamaya son verildi. 23 Kasım 1993 tarihinde İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Avcılar Kampüsü’nde Namık K. Aras, Özer Bekaroğlu, Türkay Peker, Kazım Turgay ve bana Kimya Derneği Şeref Üyeliği Belgesi ile bir de plaket takdim edildi. Rahmetli
Hocamız Ali Rıza Berkem’e bu vesile ile teşekkür ediyorum.
Erzurum Gazetesi Yılın En İyileri Ödülleri: 1992 yılında Erzurum Gazetesi tarafından
çeşitli dallarda; Yılın İdarecisi, Yılın İş Adamı, Yılın Sporcusu, Yılın Sanatçısı gibi ödüller
verildi. Yılın Bilim Adamı Ödülü de o yıl Erzurum Gazetesi tarafından bana verildi.
Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliğim:
TÜBA, Eylül 1993’te bir Kanun Hükmünde
Kararname ile kuruldu. TÜBA, kuruluşunu
Sayın Prof. Dr. Erdal İnönü’ye borçludur.
Akademinin kuruluşu için gerekli olan zemin
1983 yılında hazırlanan “Türk Bilim Politikası 1983-2003” başlıklı rapor ile oluşturuldu.
Akademinin ilk 10 kurucu üyesi Başbakan
tarafından genelde İstanbul üniversitelerinden atanmıştı. Bu 10 üye; Ayhan Çavdar, Engin Bermek, Burak Erman, Ufuk Esin, Metin
Heper, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yavuz Nutku,
Murat Sertel, Celal Şengör ve Erdoğan Şuhu-
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bi’ydi. Akademi, Başkanını ve Konsey Üyelerinin atamasını yaptıktan sonra 7 Ocak 1994’te
çalışmalarına başlamıştı. Bu üyeler Akademiye hemen 10 kişi seçerek Akademi Genel Kurulu
oluşturulmuştu. Akademi Konseyi ilk etapta yeni 10 üyenin seçimini gerçekleştirmişti. İkinci
10 kişinin seçiminden önce hatırladığım kadarıyla Şefik Süzer beni aradı ve dosyamı göndermemi istedi. Ben de dosyamı gönderdim. 15 Mayıs 1994 tarihinde Akademi Asli Üyeliğine
seçildim. 2015 yılında 67 yaşını doldurmuş olmam nedeniyle yaş haddinden Asli Üyelik statüsünden Şeref Üyeliği statüsüne geçtim.
Akademi Konseyi’nde görev yaptığım yıllarda, bir öğretim üyesi Akademi’ye nasıl seçilebiliyorsa, bir şekilde de seçilen bir üyenin akademi üyeliğine belli koşullarda son verilebilecek
bir mekanizmanın da olmasını savundum. Ancak benim bu teklifime hiçbir zaman sıcak bakılmadı. Yeni Kanun önerisinde, dünyanın önde gelen akademilerinde olduğu gibi, TÜBA’da
da akademi üyeliğinin sonlandırılmasının düzenlendiğini öğrendim.
Mustafa Parlar Vakfı/Yılın Eğitimcisi Ödülü ve ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü:
ODTÜ’de her dönem sonunda,
öğrenciler katıldıkları anketlerle,
o dönem ders aldıkları hocaları
değerlendirirler ve hocalara bu
değerlendirme sonucu notlar verilir. Hocanın son iki yıllık değerlendirme notları dikkate alınır ve
en yüksek notu alan hocalara Yılın Eğitimcisi Ödülü verilir. Bu sayı
genelde 10’un altında tutulur. Bu
ödülü 1999, 2003 ve 2004 yıllarında aldım. Bu ödülü üç kez alanlara o yıl Yılın Eğitimcisi Ödülü yerine ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı
Ödülü verilir. Bu ödülü alanlar tekrar bu ödülleri alamazlar. 2004 yılında Yılın Eğitimci Ödülü'nü üçüncü kez aldığımdan dolayı bana o yıl ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü verildi. Bu
ödülleri almamda değerlendirme yapan öğrencilerime de buradan teşekkür etmek istiyorum.
ODTÜ Yılın Tez Ödülü ve Tez Danışmanı Ödülü: Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
yapılan en iyi tezlere verilen ödüllerdir. Bu ödül sayısı da genelde üç-beş ile sınırlandırılır.
Geniş tabanlı bir jüri tarafından değerlendirmeler yapılır. Bu ödül tez çalışmasını yapan öğrenciye ve danışmanına verilmektedir. Bu ödülü de üç kez aldım.
1. Fatih Algı, Master Tezi: Five membered strained cyclic-allene: The synthesis of 2-dehydro-3a,4,5,6,6a-pentahydropentalene başlıklı tez ile 19 Aralık 2002 tarihinde.
2. Çağatay Dengiz, Master Tezi: Acyl Azides: Application to the Synthesis of Various Heterocycles başlıklı tez ile Aralık 2012 tarihinde.
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3. Selbi Keskin, Doktora Tezi, Design and Synthesis of Benzene-Fused Heterocycles: Aminopyridazinones, Chromenopyridinones and Benzopyrazoloxapines başlıklı tez ile 9 Haziran 2016
tarihinde.
ODTÜ Başarı Ödülü: ODTÜ’de bir hocanın bir önceki yıl makaleleri, atıf sayıları, mezun
ettiği öğrenci sayısı vs. dikkate alınarak puanlamalar yapılır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rektörlüğü her yıl bölümlerinde ilk %20’lik dilime giren öğretim elemanlarına ödül vermektedir. İlk %20 belirlenir. Ödül alamayanların puanları bir sonraki yıla devreder. Ödül alanlardan ise o yıl o Bölümün ortalama puanı çıkarılır. Dolayısıyla o kişi ertesi yıl yarışa geriden
başlamış olur. Aldığı puan kişiyi tekrar ilk %20'ye sokabilir. Bu sistemle 2002 yılından itibaren
her yıl ilk %20’lik dilime girerek 2015 yılına kadar 14 kez bu ödülü almış oldum.
Atatürk Üniversitesi NMR Laboratuvarı’na İsmimin Verilmesi: Atatürk Üniversitesi
Kimya Bölümüne ilk NMR cihazının kuruluş öyküsünü “NMR Alımı” bölümünde detaylı
bir şekilde anlatmıştım. 24 Mart 2010 yılında yapılan bir törenle, ismim Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümünde bulunan NMR laboratuvarına verildi. Sayın Rektör Prof. Dr. Hikmet
Koçak açılışı yaptı. Fakülte Dekanı ile Bölüm Başkanı öğrencim Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu’nun konuşmalarından sonra ben yaşadıklarımı kısaca özetlemeye çalıştım. Bu vesile ile
ben Nurullah’a ve onun getirmiş olduğu teklifi onaylayan yöneticilere de buradan teşekkür
etmek istiyorum.

NMR Laboratuvarını ismimin verilmesi töreninden: Ben, Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak, Önceki Rektör Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz ve
Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu

TÜBA Yıllarım
Yukarıda da bahsettiğim gibi 1994 yılında TÜBA Asli Üyeliğine seçildim. Ömür boyu olması dolayısıyla TÜBA Üyeliğim devam ediyor. TÜBA’da iki dönem Konsey Üyeliği görevinde bulundum. Bu dönemlerde yeni projelerin oluşumunu sağladık. Ben daha çok genç
bilim insanlarının Akademiye kazandırılması için gayret gösteriyordum. Gençleri takip edi-
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yordum. Hatta onların birkaçı Akademi üyesi oldular. Bugün bu üyeler asli üye olarak görev
yapmaktadırlar.
Bugün maalesef Akademinin kendisine ait bir binası yoktur. Akademiye bir bina kazandırmak için çok uğraştık. Akademi Başkanımız Prof. Dr. Engin Bermek bu iş için çok gayret
gösterdi, ilgili birimlere yazılar yazıldı. Fakat devlet dairelerinde maalesef işler yazı ile olmuyor. Bizzat ilgili kişileri bulup onların yakalarını bırakmamak gerekiyor. Tabiri caiz ise
yırtıcı olmak lazım. Gerek Prof. Dr. Ayhan Çavdar gerekse Prof. Dr. Engin Bermek bina için
teşebbüslerde bulunmuşlardı.
TÜBA doğrudan Başbakan’a bağlı bir devlet kuruluşuydu. Genelde Başbakan bu yetkilerini Devlet Bakanlarından birine devredebiliyordu. 1990’lı yılların sonlarıydı, TÜBA zamanın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli’ye bağlıydı. Bina konusuna
Devlet Bahçeli sıcak yaklaşıyordu. Hatta Başkan’ımıza “Yerinizi bulun ben gereğini yaparım
demişti.” O zaman ben çok umutlanmıştım. Çünkü o dönem Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof.
Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp’tı. Hüsnü Bey ile lise yıllarından tanışıyorduk. Ayrıca Atatürk Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü iken 10 yıl benim yardımcılığımı yapmıştı. Biz
arsa ofisinden bir yer bulduk. Bu yer bugün Eskişehir yolu üzerinde Ticaret Odası Başkanlığına ait olan binanın tam karşısındaki tepe idi. Arsa ofisi bu araziyi bize teklif etmişti. Bu
arazi de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına aitti. Ben bu arsayı garanti alırız umuduyla, Hüsnü
Bey’i aradım, kendisinden geç de olsa bir randevu alabildim. Durumu kendisine izah ettim.
Devlet Bahçeli’nin bu işe sıcak baktığını vs. anlattım. Maalesef, Hüsnü Bey beni büyük bir
hayal kırıklığına uğrattı. O arsanın Gazi Üniversitesine ait olduğunu, vs. anlattı. Hâlbuki biz
ezbere gelmemiştik. Arsa ofisinden aldığımız bilgiler doğrultusunda gelmiştik. Maalesef bu
iş olmadı. TÜBA bugün dahi arsa arayışı içerisindedir. Bugün o arsaya bir gökdelen dikildi.
Hani o arsa Gazi Üniversitesine aitti? Hâlbuki Hüsnü Bey orayı bize tahsis etmiş olsaydı, bugün o binanın önünden geçerken gururlanırdı. Çünkü orada bir akademi binası yapılacaktı.
Benim tahminim Hüsnü Bey o yıllarda basının baskısından çekindiğinden bize olumlu cevap
veremedi.
Afganistan Seyahati: TÜBA Konseyi’nde görev yaparken bir gün bize Afganistan Bilimler Akademisinden bir yazı geldi. Afganistan Bilimler Akademisi bu yazıyı dünyada birçok
akademiye göndermiş ve yardım istiyordu. Akademi Konseyi’nde bunu tartıştık, özellikle
neler yapabileceğimiz hususunda fikirler ürettik. Ben şöyle bir teklif yaptım: “Gelin bir heyet
ile Afganistan’a gidelim ve olayı yerinde görerek ona göre ne yapacağımız hakkında karar verelim.” Afganistan o yıllarda çok emniyetli bir ülke olmadığından önce tepki ile karşılaştım.
Zamanla benim fikrim kabul gördü ve biz bir heyet olarak; Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Prof.
Dr. Dinçer Ülkü ve ben Afganistan’a gitmeye karar verdik. Durumu Dışişleri Bakanlığına
bildirdik ve onay aldık.
Şu an tarihini hatırlamıyorum. (2015 yılında benim bilgisayarım yurt dışından gönderilen
bir virüs aracılığı ile çökertildi. Yedek diskim de aynı anda bilgisayara bağlı olduğu için o disk
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de çökertildi. Dolayısıyla son 20 yıllık yazışmalarımın tamamını kaybettim. Bu nedenle kesin tarihleri veremiyorum.) Biz ekip olarak Azerbaycan üzerinden 2003 yılında Kabil’e gittik.
Havaalanının çevresi uçak enkazı ile doluydu. Kabil’de kalabileceğimiz bir otel yoktu. Türk
Büyükelçiliği Misafirhanesinde bir hafta kadar kaldık. Bu arada elçilik bize bir jip tahsis etti.
Jipin önünde ve arkasında Türk bayrağı vardı. Türk bayrağı bizim için Kabil’de önemli bir güvenceydi. Harabeye dönmüş Kabil’in içinde Türk Büyükelçiliği çok geniş bir alana yayılmış
ve muazzam bir bahçesi vardı. Afganlılar ile Türkler zaten yıllar boyu birbirlerine çok sıcak
durmuşlardı. Bu dostluk da Atatürk zamanından gelmekteydi.
İlk olarak Akademiyi ziyaret ettik. Görünüm korkunçtu. Savaştan dolayı Kabil’de sağlam
bir bina kalmamıştı. Akademinin kütüphanesini gezdik. Türkiye’de belki bir köy odasında
bulunan kütüphane ondan daha iyiydi. Bina vs. yoktu. Her şey perişan bir durumdaydı.
İkinci gün Milli Eğitim Bakanı’nı ziyaret ettik. Bakan yurt dışı deneyimli ve ülkeye, yakın
bir zamanda geri dönmüş birisiydi. Bakanın odasında toplama eski mobilyalar vardı. O gün
elektrikler kesikti. Biz geliyoruz diye başka bir binadan elektrik bağlanmıştı. Bakan Bey de
durumun çok iç açıcı olmadığından bahsetti. Bir diğer gün yıllarca kapalı kalmış olan Kabil
Üniversitesinde Türkoloji Bölümünü ziyaret ettik. Bölümün iki hocası ile 25 civarında öğrencisi vardı. Bu öğrenciler 25-35 yaşlarındaydılar. Hocaların ikisi de doğru dürüst Türkçe konuşamıyordu. Bir başka gün Hacettepe Üniversitesinin altyapısına destek verdiği Atatürk Çocuk Hastanesi’ni ziyaret ettik. Hacettepe Üniversitesi tarafından hibe edilen bir diyaliz cihazı
vardı. Bu cihaz aynı zamanda ülkede tek cihazdı ve hiçbir zaman çalıştırılamamıştı, kitleri vs.
yoktu. Türkiye’nin en ücra köşesinde dahi bu kadar ihmal edilmiş bir sağlık merkezi olamazdı. Şehirde dolaştık, talan edilmiş bir saray vardı. İçinde ne varsa götürmüşler ve duvarlar
harap haldeydi. Halkın önemli bir kısmı yıkık binaların içerisinde yaşıyordu. Dışarıda yemek
yiyebileceğimiz bir lokanta ben göremedim. Afganistan perişan bir durumdaydı.

Kabil’de Yağmalanan Saray

Kabil’den Görünüm
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Türkiye’ye döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Afganistan’dan sorumlu Büyükelçi’yi
ekip olarak ziyaret ettik ve durumu anlattık. Elçinin tutumu çok garipti, hiç umurunda değildi. Büyük bir hayal kırıklığı ile oradan ayrıldık. Sonra neler yapabileceğimiz konusunda
düşünmeye başladık. Akademiye birkaç tane bilgisayar hibe etmeye karar verdik. Fakat bunun ciddi bir yardım olacağına ben şahsen inanmıyordum. Şu fikri ileri sürdüm: “Bizim yapabileceğimiz en iyi yardım Türkoloji Bölümüne el atmak olacaktı. Bunu nasıl yapabilirdik?”
En akılcı işlerden birisi geçici olarak o Bölüme Türkiye’den akademik personel göndermek
olacaktı. Bu işi ben üstlendim. O zaman Atatürk Üniversitesi Rektörü benim öğrencim Prof.
Dr. Yaşar Sütbeyaz’dı. Kendisiyle durumu görüştüm. Kendisi burada bir kez daha rahmetle
anıyorum. Ruhu şad olsun. Yaşar bu işe sıcak yaklaştı ve Atatürk Üniversitesinden görevlendirdiği hocaları belli dönemlerde Kabil’e gönderdi. Onlara hatırladığım kadarıyla maaşlarının
dışında günlük 85 dolar ödeme yapıyordu. Bu elemanları bulmak ve ikna etmek kolay değildi.
Kabil’e gönderilen öğretim üyeleri hakkında da Dışişleri Bakanlığına bilgi veriliyordu. Bir
ara Dışişleri Bakanlığından bir heyet Afganistan’a gitmiş ve Türk Dili Bölümünü ziyaret ettikten sonra 12 Ocak 2004 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı göndermişti. Bu
yazıda Bakanlık, gönderilen elemanların ilkokul eğitmeni düzeyinde olmasının daha uygun
olacağını bildiriyordu. Sonra Yaşar o bölümde okuyan öğrencilerin ve hocaların tüm masraflarını üstlenerek onları Erzurum’a davet etti. Öğrenciler Erzurum’a geldiler. Bu sırada bazı
hoş olmayan olaylar da yaşandı. Bazı öğrenciler İstanbul’a kaçtılar. Sonra ne oldu bilemiyorum. Maalesef hoca göndermenin sürekliliğini sağlayamadık. Böylece Afganistan serüveni de
kapanmış oldu. Ben şuna inanıyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Zaten bizim ziyaretimiz
esnasında Afganistan Bilimler Akademisi yetkilileri bize şunu söylediler: “Çok akademiye
yazı yazdık. Türkiye’nin haricinde hiçbir akademi bize olumlu veya olumsuz cevap vermedi.”
Afganistan’ın içinde bulunduğu durumdan rahmetli Yücel Kanpolat çok etkilenmişti.
Bu durumu dünya kamuoyuna duyurmamız gerektiğini hep savundu. Biz de Afganistan’ın
durumunu ortaya koyan bir makale hazırladık bu makaleyi Science ve sonrada Nature dergilerine gönderdik. Bu dergiler bu tip makaleleri de yayımlıyorlarıdı. Her iki dergi de konu-
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yu siyasi bulduğundan yayımlamak istemediler. Bazı tıp dergileri de bu tür makaleleri yayımlıyordu. Bu vesile ile makaleyi, Yücel Kanpolat’ın katkısıyla Surgigal Neurology dergisine
gönderdik. Makalemiz kabul edildi ve yayımlandı. Bu makaleye aşağıdaki adresten ulaşmak
mümkündür.
Kanpolat, Y; Ulku, D; Balci, M. Surgical Neurology 2004, 62, 5-6.
Türkiye Bilimler Akademisinin yapısı, 2011 yılında çıkarılan KHK ile değiştirildi. Burada
TÜBA’ya ciddi bir müdahale yapıldı. Önceleri Başbakan’a bağlı olan TÜBA bu kez Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na bağlandı. Ayrıca Şeref Üyeliğine geçiş yaşı 70’ten 67’ye çekilerek asli üyelerin sayısı azaltıldı. En önemli değişiklik ise TÜBA üyelerinin üçte biri TÜBİTAK
Bilim Kurulu, üçte biri Yükseköğretim Kurulu ve üçte biri Aslî üyeler tarafından seçilir maddesiydi.
TÜBA üyeleri tarafından seçilen üyeler çok kapsamlı bir süreçten geçmektedir. Şöyle ki Aslî
üyeler tarafından seçilecek Aslî, Asosye ve Şeref üyeleri için; bir Aslî üye tarafından Akademi Konseyine yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki Genel Kurul
üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir. Adaylık, Akademi Konseyi tarafından kabul
gördükten (11 kişilik Konsey üyeleri iki red oyu verirse adaylık burada biter) sonra Genel Kurulun
onayına sunulur. Adaylar, bir taraftan bu komplike ve zor bir süreçten geçerek seçilirken YÖK
ve TÜBİTAK tarafından doğrudan atanmaktadırlar. Burada ciddi bir haksızlık söz konusudur. Yasada bir asli üyede aranan kriterler şöyledir: Asli Üye; ulusal veya uluslararası saygın
kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak; kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip
olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelerine geçmiş olmak; uluslararası bilim atıfları
kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak.
Bu kriterleri sağlamayan bazı kişiler de Akademi’ye maalesef üye oldular. Bu, acilen müdahale edilmesi gereken bir durumdu. 497 sayılı KHK’de 2011 yılında yapılan değişikliklerin
akabinde 70-80 civarında çok değerli TÜBA üyesi istifa ettiler ve İstanbul’da Bilim Akademisi
Derneği’ni kurdular. Bence o değerli kişiler istifa etmemiş olsalardı çok daha isabetli olurdu.
Bazı şeyleri değiştirebilmek için kritik bir kitleye ihtiyaç vardır.
Bu konuda, 2013’ten itibaren Akademi Başkanlığı’nca üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanan ve Bakanlıkla mutabık kalınan TÜBA yasası taslağında üye seçimini de olumlu yönde
değiştiren düzenlemelere yer verilmiştir. Taslağa göre, TÜBİTAK ve YÖK aday gösterebilecek, ancak onların seçimi TÜBA içindeki prosedüre göre yürüyecekti. İki defa son aşamaya
gelen bu taslak maalesef yasalaşmamıştır. Ancak, Temmuz 2018’de çıkarılan yeni Kararname
ile Akademi üyelerinin seçimine ilişkin istenen değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu son düzenlemeye göre, Akademi üyelerinin seçimi; aslî üyeler, YÖK veya TÜBİTAK tarafından aday
gösterilenlerin Akademi Konseyi’nce kabulünden sonra Akademi Genel kurulunca onaylanması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Yeni TÜBA, genel olarak eski TÜBA’nın geliştirmiş olduğu projeleri devam ettirmenin
yanı sıra Uluslararası Akademi Ödülleri, Andreas Tietze Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası gibi bazı yeni projeler ile Gıda ve Beslenme, Enerji
gibi yeni çalışma gruplarını da devreye sokmuştur. Bu projeler içinde en önemlisi olan Üstün
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Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) da kaliteden ödün vermeden
aynı şekilde devam etmektedir.
Burada, kitabın yayına hazırlık aşamasında Haziran 2019’da gerçekleşen olumlu ve önemli bir gelişmeye de kısaca değinmek isterim: 39 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
TÜBA Kararnamesi’nde ve ilgili diğer mevzuatta, son TÜBA Kanun taslağında da yer alan,
bazı olumlu değişiklikler yapıldı. Böylece, üye seçimi ile diğer önemli konulara ilişkin TÜBA
mevzuatındaki eksiklikler önemli ölçüde giderilmiş oldu.

Fulbright Bursiyeri Olarak Amerika’ya Gidişim
Sayın Kemal Gürüz TÜBİTAK Başkanı iken bana 1993 yılında “Fulbright ile yurt dışına
gider misin?” diye bir teklif getirmişti. Ben de o zaman çalışmalarımız çok iyi bir seviyede
giderken ve NMR cihazını yeni kurmuşken bu teklifi kabul etmemiştim. Aradan bir iki yıl
geçtikten sonra NMR cihazı oturmuş, çalışmalar da iyi gidiyordu. Çevremde iyi yetişmiş elemanlar vardı. Amerika’ya bir yıllığına gitmeye karar verdim. Durumu Kemal Gürüz Hoca’ya
bildirdim. O zaten çok sıcak bakıyordu. Fulbright’a müracaatımı yaptım.
Bana 23 Mayıs 1996 tarihinde gelen Komisyon Raporu’na göre Auburn Üniversitesine gitmek üzere bursun altı aylık verildiği bildiriliyordu. “Orada bursu ya uzatırdım, uzatamadığım takdirde çocukların okulundan dolayı kendi imkânlarımla üç veya dört ay daha kalırım.”
düşüncesiyle bursu kabul ettim. Burs 1996 yılının Ağustos ayında başlamak üzere verilmişti.
Bölüm Başkanı olduğum zaman Amerika’ya göndermiş olduğum üç öğrenciden biri Ümit
Demir (Atatürk Üniversitesinde professör), Auburn Üniversitesinde doktora çalışmalarını
tamamlamak üzereydi. Ümit aracılığı ile Auburn Üniversitesi organik kimya hocalarından
Prof. Dr. Philip Shevlin ile bağlantı kurmuştum. Benim bursu alabilmem için bir proje yazmam gerekiyordu. Ben Gerilimli Siklik Allenler üzerine hazırlamış olduğum projeyi Fulbright’a
sunmuştum. Shevlin’e de oraya geldiğim zaman benim laboratuvara girip çalışma yapmamı
beklememesini, kendi makalelerimi yazacağımı ve onun öğrencilerine danışmanlık yapacağımı bildirmiştim. Shevlin de bunu makul karşılamıştı ve benden de zaten bir laboratuvar
çalışması beklemiyordu.
Biz Ağustos 1996 başında ailece eşim Jale, kızım Gülşah ve oğlum Berkay ile Amerika’ya
gittik. Ümit bizi Atlanta Havalimanı’nda karşıladı (Auburn’a 180 km). Daha önce Ümit’in bizim için tutmuş olduğu eve yerleştik. Bu vesile ile kendisine de teşekkür etmek istiyorum.
İlk işimiz çocukların okul işini ayarlamaktı. Bu tarz konularda Amerikalılar bize çok yardımcı oldular. Kızım Türkiye’de ortaokulu, Berkay ise ilkokul birinci sınıfı bitirmişti. Gülşah’ın
kaydını liseye, Berkay’ın kaydını ilkokula yaptırdık. Berkay İngilizce bilmiyordu. Gülşah ise
Erzurum’da bir devlet ortaokulundan mezun ve ortaokul İngilizcesi vardı. Okul Gülşah’ın
İngilizcesini sorgulayabilirdi. Hiç sorun yapmadılar ve Gülşah’a o dönem daha çok fizik, kim-
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ya matematik gibi sayısal dersler verdiler ki dil hususunda çok zorluk çekmesin. Berkay’ın
okulu tam gündü. Berkay için sabah birinci sınıfa, öğleden sonra ikinci sınıfa devam etmesini
istediler. Zaten ilkokul genelde oyun oynamakla geçiyordu. Okulun açıldığı ilk gün ben Gülşah’ı okula götürdüm. Ortaokul lisanı ile o sınıfa girdiği zaman yüzündeki tedirgenliği hiç
unutamıyorum. Gülşah çok zeki bir çocuktu. Çok kısa zamanda adapte oldu. Aldığı notlar hiç
90’nın altında olmadı. 1997 yılının Ocak karnesinde not ortalaması 96.7/100 ile sınıfın en iyisiydi. Berkay daha küçük olduğu için aklı hep oyundaymış. O da ikinci dönem adapte olmaya
ve yavaş yavaş İngilizce konuşmaya başladı. Senenin sonunda her ikisi de sınıflarını geçtiler.
Bu 10 aylık dönemde ben ne yaptım? Hocaların katında bana bir ofis verdiler. Çalışmalarımı ofisimde sürdürmeye başladım. Erzurum ile internet bağlantımız vardı. Öğrencilerimin
çalışmalarını sürekli olarak internet aracılığı ile takip ediyordum. İlk aşamada Erzurum’da
birikmiş makalelerimi yazmaya başladım. 10 ay boyunca tam 12 makale yazdım. Ayrıca bazı
yazdığım makalelerde hesap yapmaya ihtiyacım vardı. Shevlin deneysel çalışıyordu. Fakat
teorik hesaplamalar da yapıyordu. Kendisi çok yardım severdi. Bana teorik hesap yapmayı
öğretti. Bu benim çok hoşuma gitti. Kendisine bir şey sorsam hemen işini bırakır, gelir bana
bilgisayarda nasıl yapacağımı anlatırdı. Erzurum’da yapmış olduğum bir çalışma için beraber
hesaplar yaptık ve Journal of Organic Chemistry dergisinde yayımladık. Sonra ben de teorik
çalışma yapmaya başladım. Shevlin’in öğrencileri ile de yakından ilgileniyordum. Bir taraftan
bir öğrencisinin NMR spektrumları üzerinde çalışıyor diğer taraftan da çalışmasını yönlendiriyordum. Çıkan sonuçları Journal of American Chemical Society dergisinde ortak yayımladık.
Auburn Üniversitesinde kaldığım süreç içerisinde 24 Ekim 1996 tarihinde Gerilimli Allenler
ve Piramitleşmiş Çift Bağlar üzerine 16 Şubat 1997 tarihinde ise Polihidroksi Bileşikler üzerine
Türkiye’de yapmış olduğum çalışmalar üzerine Kimya Bölümüne iki kez seminer verdim.
Benim yan odamda teorik kimya yapan Prof. Michael McKee oturuyordu. Onunla başka
bir odada teorik çalışmalar yapıyorduk. Ben Shevlin’e ait olan bilgisayarı ve programı kullanıyordum. Bu vesile ile McKee ile de yakın bir bağımız oluştu. Ben ona siklobutadien konusunu önerdim. İkimiz bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya başladık. Elde etmiş olduğumuz
sonuçlardan Journal of Physical Chemistry A dergisinde iki makale yayımladık. Makalede bir
diğer isim ise teorik ve sentetik organik kimyanın duayenlerinden Prof. Dr. Paul von Schleyer’di. 2014 yılında kaybettiğimiz Schleyer, dünyada sentez ve hesap işini ilk kez müşterek
yürüten kişiydi. Nobel Ödülü’nü en çok hak edenlerden birisiydi. Nobel Ödülü alanlarla çok
ortak çalışmaları vardı. Kanımca Schleyer’e büyük haksızlık yapıldı.
Burada McKee’den biraz bahsetmek istiyorum. Ben Türkiye’ye dönüp ODTÜ’ye geçtikten sonra 1999 yaz ayında McKee’yi TÜBİTAK kaynaklarından faydalanarak ODTÜ’ye davet
ettim. McKee eşi Nida ile üç aylığına Türkiye’ye geldi. ODTÜ’de yaz okulunda ders verdi,
ortak çalışmalar yaptık. O dönem yapmış olduğumuz çalışmalardan iki ortak makale daha
yayımladık. McKee’yi, Türkiye’yi daha yakından tanıması için, Samsun’a Kimya Kongresi’ne
götürdüm. Atatürk Üniversitesinde seminer ayarladım. Sonra Malatya, Antalya ve İzmir’e git-
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mesini de sağladım. Neredeyse hergün bizim ODTÜ’deki evimize gelirlerdi. Kendileri ODTÜ
Misafirhanesi’nde kalıyorlardı. Sonraları McKee’nin grubuna Hacettepe öğretim üyelerinden
Fatma Düz’ün (Hacettepe Üniversitesinde Profesör) katılmasını sağladım. Proje Gerilimli Siklik Allenler üzerine benim yazdığım bir projeydi. Bu konuyu orada devam ettirmediler, yine
benim Hamdullah Kılıç ile beraber yürüttüğümüz bir proje üzerine kaydırdılar. Bizim deneysel bulgularımız doğrultusunda hesaplar yapmak üzere Hamdullah’ın doktora tezini onlara
gönderdik. Sonra çalışma American Chemical Society dergisinde yayımlandı. Bizi bu işe hiç
dahil etmediler. McKee’nin bu davranışını çok yadırgamadım. Çünkü Auburn’da aynı odada
hesap yaparken ben ne zaman McKee’ye bir soru sorsam aldığım tek bir cevap vardı: “I don’t
know.” Hiçbir zaman bir bilgiyi başkasıyla paylaşmazdı. Ama Shevlin tam tersiydi. O bizi
birkaç kez evine davet etti. Özellikle Christmas gecesi Shevlin’in tüm ailesinin beraber olduğu
gece biz de evinde misafirdik. Çocuklar için çorapların içerisinde hediyeler hazırlamışlardı.
Çocuklar o geceyi hiç unutamıyorlar. Biz de kendisine Türkiye’den getirmiş olduğumuz bir
kilim hediye ettik.
Tekrar Auburn’a geri dönelim. O yıllarda Shevlin’in yıllık brüt maaşı 110.000 dolar civarında, McKee’nin ise 60.000 dolar civarındaydı. İkisi de profesör ve aynı bölümde görev yapıyordu. Biri bölüme ciddi projeler getirirken diğeri ise fazla proje getiremiyordu. İşte Türkiye
ne zaman bu uygulamayı gerçekleştirirse, o zaman ayağa kalkar. Çalışan ile çalışmayanın,
üniversiteye projelerle para getiren ve getirmeyenin aynı kefeye konulduğu bir ülkede insanlar çalışma şevklerini de kaybederler. Rekabet ortamı da oluşturamazsınız. Eğer buna “adil
davranış” deniyorsa, varsın olmasın.

Eşim Jale, oğlum Berkay, Prof. Dr. William M. Jones ve Ben, Gainesville/Mart 1997

174

Doğudan Yükselen Bilim

Auburn’da yılbaşında ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Şiddetli bir bel ağrım vardı. Ertesi gün Almanya’da babamı aradım. Durumumu anlattım. Babamım teşhisi çok kuvvetliydi.
Bana bazı sorular sorduktan sonra benim acil bir doktora gitmemi önerdi ve bana büyük bir
olasılıkla apandisit olabileceğimi söyledi. Bir doktora gittim. Tetkikler yapıldı ve babamın teşhisi doğruydu. Acil ameliyata alınmam gerekiyordu. Beni bir hastaneye sevkettiler. Auburn
Üniversitesinde Su Ürünleri Bölümünde doktora yapan Hüseyin Küçüktaş, aile dostumuz,
beni 13.00 sularında Auburn’da bir hastaneye götürdü, tekrar tahliller yapıldı ve ameliyata
alınacağım söylendi. Saatlerce acıdan kıvrandım. Bana hiçbir müdahale yapılmıyordu. Herhalde ameliyatı yapacak olan doktor hastanede değildi. Belki de başka yerde görevliydi. Saat
18.00 olmuştu. Hüseyin içeri gitti ve oradaki yetkililere “Hastamızın durumu malum, acı çekiyor, hiçbir müdahale yapılmıyor, biz Montgomery’ye gidiyoruz.” Montgomery 80 km’lik bir
mesafadeydi. Orada bulunanlar büyük bir panik yaşamaya başladılar. Biz oradan çıkıp başka
bir yere gidince yolda başıma gelecek bir felaket, doktorların belki de sonunu getirirdi. Hemen gitmemiz engellendi ve beni derhal ameliyata aldılar. 19.00 sularında ameliyat oldum.
İki gece hastanede kaldıktan sonra taburcu ettiler. Belli sürelerde de beni evden aradılar ve
durumumu sürekli takip ettiler. Böylece ağrılarımdan kurtulmuş oldum. İnsan sağlık konusunda Amerika’da bu ve benzeri durumlarla karşılaşabiliyordu. Fulbright’tan sigortalı olduğum için 8300.00 dolarlık faturadan bana 25.00 dolar yansıttılar, şanslıydım. Altı aylık sürem
henüz dolmamıştı. Yoksa o parayı benim ödemem gerekecekti.
Auburn’da bulunduğum zaman, 1980 yılında yanında postdoc olarak çalıştığım Prof. Jones beni Florida Üniversitesine davet etti. Gainesville’e gittik, 6 Mart 1997 tarihinde Allenler üzerine bir seminer verdim. Jones bizi çok iyi ağırladı. Orlando yakın
olduğu için çocukları Disney World’a götürdük. Böyle bir yeri
görmek ve orada eğlenmek, yalnız çocuklar için değil bizim için
de muhteşemdi.
24 Mart 1997 tarihinde Texas Fort Worth’da bulunan Texas
Christian Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. William Watson’ın
daveti üzerine Teksas’a gittik. Otelimize yerleştik. Watson ve eşi
iki ayrı arabayla geldiler. Watson’un eşi, eşimi ve çocuklarımı aldı
götürdü ve birçok yeri gezdirdi. Watson ile ben Bölüme gittik.

Prof. Dr. William Watson,
Texas Christian Üniversitesi

Watson’ı ben literatürden tanıyordum, birlikte ortak çalışmalar yaptık. Genel olarak gerilimli bileşiklerin X-ışınları analizini yapıyordu. Biz de gerilimli
bileşiklerle çalıştığımız için yıllarca bizim analizlerimizi Watson yaptı. 25 Mart 1997 tarihinde
Gerilimli Allenler üzerine bir konuşma yaptım. İki gün sonra oradan Denton’da bulunan North
Texas Üniversitesinde aynı konu üzerine başka bir konuşma yaptım. Bu konuşmayı Watson
ayarlamıştı. Watson ile 1991-2007 yılları arasında 13 ortak makale yayımladık. Watson Erzurum’a gelip bize seminer de verdi. Kendisini evimizde ağırladık.

175

Prof. Dr. Metin BALCI

Watson bir konuşmasında dikkatimi çeken bir noktaya değindi. Kimya Bölümünde yaş
ortalamasının 68 olduğunu ve orada bulunan 35-40 yaşlarında bir hocayı da işaret ederek “Bu
adam bizim yaş ortalamamızı düşürüyor.” diye de bir espri yaptı. Bizde ise hocalar 67 yaşına
gelince zorunlu olarak emekli oluyorlar.
Yurt dışında çalışan ve X-ışınları analizi yapan hocaların görevi yalnız yapı çözmek değildir. Onlar benzer yapıya sahip olan bileşiklerin yapı analizlerini yapar ve elde edilen sonuçlardan yeni bilgiler üretirler. Kendileri aynı zamanda teorik çalışmalar da yaparlar. Yurt
dışında, X-ışınları analizi yapanlar yapı çözmeyle bir derece alamazlar. Ülkemizde birkaç
yapı çözme ile elemanlar doçent de oluyor profesör de. Bu da ülkede bilimin ne kadar ucuz
olduğunun bir göstergesidir. Yapı çözümü elbette bilime bir yenilik getirir. Ancak yurt dışında yapı çözme, yapıyı çözenin derece almasına katkı sağlamaz. Almanya’da benim hocamın
grubunda akademik danışman kadrosunda çalışan Dr. Lenz vardı. Görevi X-ışını analizlerini
yapmaktı. İki yüze yakın makalesi vardı. Ancak bu kadar makale ile hiçbir zaman akademik
bir derece alamazdı. NMR danışmanı için de aynı şey geçerliydi.
Fulbright bursum altı aylıktı, 1997 yılı Şubat ayı sonunda bitiyordu. Çocuklar okula gidiyor, bahar dönemi de Haziran’ın ilk haftasında bitiyordu. Bizim üç aylık bir uzatmaya ihtiyacımız vardı. Ben Fullbrigt’a üç aylık bir uzatma için başvurdum. Fakat olumlu bir cevap alamayınca, parasız bir uzatma istedim. Bu kez benden, bankada üç ay yaşayabilecek kadar bir
paramın olduğunu kanıtlayan bir belge istediler. O belgeyi gönderdim, fakat uzatma gerçekleşmedi. Benden sağlık sigortası için bir belge istediler. Onu da gönderdik, yine sonuç alamadık. Bu kez Auburn Üniversitesi devreye girdi. Bütün sorumlulukları üzerlerine alacaklarını
taahhüt ettiler. Yine sonuç alamadık. Sonra beni tanıyan hocalar devreye girdi. Auburn’dan üç
hoca, ayrıca diğer üniversitelerden Watson, Jones, Marchand ve başka bir iki hoca daha benim
hakkımda Fulbright’a mektuplar gönderdiler. Buna rağmen sonuç alamadık. Ben kendilerine
Mart ayında Türkiye’ye döndüğüm takdirde her iki çocuğum da eğitimlerini tamamlayamayacakları için birer yıl kaybedeceklerini bildirdim. Bu durum bile onları etkilemedi ve yine bir
sonuç alamadık. Durumu Türkiye’de Fulbright komisyonuna ve YÖK’e bildirdim. Onlardan
da bir cevap alamadım. Bu nedenle Türkiye’ye döndükten sonra Fulbright bursiyerlerinin
oluşturduğu derneğin hiçbir toplantısına katılmadım ve ilişiğimi tamamen kestim.
Çok sıkıntılı günler geçirmeye başladık. Gayriresmî Amerika’da üç ay daha kalabilirdim.
Fakat çıkışta bu belli olacak ve belki de sonraları benim Amerika’ya tekrar geri dönmem zorlaşacaktı. Onun için bu yola da başvurmak istemedim. Herkes bana bir yol göstermeye çalışıyordu. Artık en son baş vuracağım kapı bir avukat aracılığı ile mahkemeye gitmekti. Tam
bunları düşünürken, CIES’ten (Council for International Exchange of Scholars) 18 Şubat 1997
tarihli bir mektup aldım. Bu mektupta şöyle bir ibare vardı: “Sayın Balcı, vize işlemleriniz
Auburn Üniversitesine devredilmiştir.” Bu şu anlama geliyordu. Benim vizem uzatılacak ve
bu uzatma işlemlerini artık Auburn Üniversitesi yapacaktı. İşlemler başladı ve biz 15 Haziran’a kadar vizemizi aldık ve rahatladık. O dönem Türkiye’den ne kadar Fulbright bursiyeri
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varsa hepsi geri gönderildi. Çocuklar olmasaydı, ben de geri dönmüş olacaktım ve ne olup
bittiğinin farkına bile varamayacaktım. Vize uzatılmamasının gerçek nedenini bugün dahi
bilmiyorum. Fakat duyumlarımıza göre o dönem Türkiye’den Abdullah Gül Başkanlığında
bir heyet Washington’a gelmişti. Sayın Abdullah Gül o yıllarda TBMM’de Dışişleri Komisyonunda üye olarak görev yapıyordu. Necmettin Erbakan ise Başbakan olarak görevdeydi. Her
konuşmasında Amerika’ya kafa tutardı. Bunlar, Washington’da Amerikan heyetiyle yaptıkları
konuşmada, her halde bir yerlerden almış oldukları destekle çok sert tavır takınmışlar. Amerika’da belki o zaman gerekeni yapmıştı. Elbette birçok şey kısıtlanmış olabilir. Bunlardan
birisi de tüm Türk bursiyerlerin sürelerinin uzatılmadan ülkelerine geri gönderilmesiydi. Bu
durum bir süre sonra normalleşti, bunu bana bir mesajla bildirdiler ve vize işlemlerini üniversiteye devrettiler. Bugünlerde de Amerika ile vize konusunda benzer hatta daha vahim
şeyler yaşıyoruz.
Fulbright komisyonunun bölgesel temsilcileri bulunmaktadır. Auburn ve çevre üniversitelerin temsilcisi Dr. Emily Melvin’di. Bu kadın, 10 Nisan 1997 tarihinde çevre üniversitelerde
görev yapan tüm bursiyerleri bir toplantı amacıyla Auburn’a çağırdı. O toplantıya benimle
birlikte Kimya Bölümünden Prof. Shevlin de katıldı. Ben vize sorunu yaşarken durumu yazılı
olarak Bayan Melvin’e de iletmiş ve destek istemiştim. Ancak hiçbir destek alamadığım gibi
cevap da alamamıştım. Bu toplantıda artık her şeyi söylemeye hazırdım. Çocuklarımı nasıl
mağdur etmek için uğraştıklarını dile getirecektim. O gün toplantıya 15-20 civarında bursiyer
katılmıştı. Kadın, herkese tek tek söz verdi. Benim Fulbright’ı şiddetli bir şekilde eleştireceğimi düşündüğü için bir tek bana konuşma hakkı tanımadı. O toplantıda canımız çok sıkılmıştı.

Auburn Üniversitesi Rektörlüğünün
vermiş olduğu Teşekkür Belgesi

Fulbright Komisyonunun
vermiş olduğu Katılım Belgesi

Özellikle Shelvin bana “Bunların yaptığı aşağılamadan başka bir şey değil.” dedi. Shevlin
Bölüme gelir gelmez, Dr. Melvin’e çok ağır bir mektup gönderdi ve mektubunda benimle
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ilgili çok iyi şeyler yazmıştı ve özellikle Auburn Üniversitesine katkımın ne kadar önemli
olduğunu vurguluyordu. Mektubun sonunu şöyle bağladı: “Eğer siz böyle yapmaya devam
ederseniz, Prof. Balcı’ya hakkını vermek size değil, bize düşüyor.” Bu mektubu aynı zamanda
Dekana da gönderdi. Bunun üzerine olsa gerek (Çünkü verilen Belge 10 Nisan 1997 tarihliydi)
Auburn Üniversitesi Rektörü William V. Muse imzalı bir teşekkür belgesi bana Rektörlük
tarafından verildi.
Amerikadan Ayrılışım: Biz Amerika dönüşü önce Ankara’ya uğradık, Ankara’da birkaç
gün kaldık. O sıralar benim ODTÜ’ye atama işlemlerim de bitmek üzereydi. Sonra Erzurum’a
geçtik. Erzurum’da ayrılık hazırlıklarına başlamıştım. Onlarla uğraşıyordum.
Auburn’da kaldığım zaman internete daha rahat girebiliyordum ve Web of Science ile
taramayı da orada gördüm. Üniversitelerin yayın sayılarını vs. tarıyordum. Atatürk Üniversitesi için de detaylı bir tarama yaptım. Erzurum’a geldiğimde bunları anlatınca benden bu
konuda bir seminer vermem istendi. Erzurum küçük bir yer olduğu için gazeteciler haber
bulabilmek için sürekli üniversiteye gelir hatta kapımı çalar “Hocam bir şey var mı?” diye
sorarlardı. Mühendislik Fakültesinde yapmış olduğum bu konuşmanın başlığı onların da çok
ilgisini çekmiş olacak ki konuşmam esnasında birkaç gazeteci de oradaydı. Konuşmamın sonunda gazetecinin biri bana şu soruyu sordu: “Hocam, Rektör Erol Oral’ın bilimsel makalesi
var mı?” Ben de kendisine “Benim yapmış olduğum taramada Rektör Bey’in uluslararası bir
yayınının olmadığını tespit ettim.” cevabını verdim. Ertesi gün Milliyet gazetesinin Türkiye
genelindeki baskısında benim adımı da kullanarak Rektör’ün makalesi olup olmadığı haberi
“Tembel Rektör” başlığıyla duyurulmuştu. Hâlbuki ben bu kelimeyi kullanmadım, kullanmam da. Bu haber Rektör’e iletilince aramızdaki ipler iyice koptu.
Biz 1997 Haziran’ın ikinci haftası Türkiye’ye döndükten sonra Erzurum’da iki ay daha
kalıp, sonra ODTÜ’ye geçtim.

178

Doğudan Yükselen Bilim

5. BÖLÜM
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ’ye Geçişim Nasıl Oldu?
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışan hocaların çoğunu tanıyordum ve zaman zaman
Ankara’ya geldiğimde ODTÜ’ye de uğruyordum. ODTÜ hocalarından Prof. Ersin Yurtsever
1994 yılında bir gün bana “Rektörümüz seni ODTÜ’de görmek istiyor” dedi. Ben Rektör Bey’i
tanımıyordum. Meseleyi çok ciddiye de almadım. Çünkü Erzurum’da ekibim gayet güzel
çalışıyor, 200 MHz NMR cihazını da kurmuştuk. ODTÜ’de o zaman böyle bir cihaz yoktu.
Neden o kurulu düzeni bırakıp ODTÜ’ye geçeyim?
Aradan epeyce zaman geçmişti. 1995 yılı Eylül ayı olabilir. Yine Ankara’dayım, ODTÜ’ye
uğradım. Özellikle rahmetli Ayhan S. Demir’e uğrardım. ODTÜ’de bir gelenek vardır. Rektör
her ayın ilk perşembe günü akşam öğretim üyeleri için Birlikte Olalım toplantısı organize eder.
Yiyecekler rektörlükten içecekler ise katılımcılardan. Orada birkaç saat sohbet edilir. Rektör
Bey ve ekibi de orada olurlar. O gün bir perşembe günüydü. Ayhan bana “Bu akşam Rektörlüğün toplantısı var, sen de gel.” dedi. Biz kalkıp oraya gittik. O zaman Kültür ve Kongre
Merkezi açılmamıştı, toplantı Sosyal Binadaydı. O toplantıda beni Rektör Prof. Süha Sevük
Bey ile tanıştırdı. Süha Hoca memnun oldu ve hemen konuya girdi “Metin sana Ersin ile
bir teklif yolladım, sen bugüne kadar bu konuda cevap bile vermedin.” dedi. Hâlbuki ben
Ersin’le olan o konuşmayı çok da ciddiye almamıştım. Rektör Bey etrafında oturan yardımcılarını da göstererek bana “Seni ODTÜ’de görmek istiyorum, eğer kararını verirsen senin için
şunları yapacağıma yardımcılarımın yanında söz veriyorum.” dedi. Rektör Bey benim Erzurum’a, hiçbir üniversitede olmayan bir cihazı, NMR cihazını kurduğumu biliyormuş. Kendisi
şöyle devam etti:
-Senin NMR cihazının alım işlemlerini ODTÜ’ye geldiğin gün başlatacağım,
-Araştırmalarına başlayabilmen ve altyapıyı oluşturmak için başlangıçta sana maddi destek sağlayacağım,
-Erzurum’dan beraberinde birkaç öğrenci getirebilirsin,
-Çocuklarını ODTÜ Koleji’ne kaydettireceğim,
-Sana hemen bir lojman tahsis edeceğim, (O yılda toplam 60-70 civarında lojman vardı)
-Senin Erzurum’daki maaş farkını (mahrumiyetten dolayı) kapatacağım,
-Amerika’ya gideceğini biliyorum. Gel işlemleri hemen başlatalım, sen ODTÜ’den Amerika’ya git.
-Bu teklif 1996 Ağustos ayına kadar geçerlidir, çünkü benim görev sürem o tarihte bitiyor.”
Benim için hemen karar vermek kolay değildi. Ben kendisine “Hocam bu konuyu Amerika dönüşü düşünsek.” dediğimde bana “Onu garanti edemem, çünkü tekrar seçileceğimi
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bilemem.” dedi. Bu aralarda Ersin Yurtsever Koç Üniversitesine geçmek üzereydi. Ersin bana
“Metin kararını hemen verme, Koç Üniversitesini de düşün.” dedi. Bu konuda Ersin’in çok
samimi olduğuna inanıyorum. Beni Koç Üniversitesinde bir seminer vermek üzere davet ettiler. 7 Kasım 1995 tarihinde İnsani ve Beşeri Bilimler Fakültesinde Organik Kimyada Gerilim
başlıklı bir konuşma yaptım. O zaman Dekan Prof. Dr. Atilla Aşkar’ın da katıldığı bir toplantı
yaptık. Ben Koç Üniversitesine gelmeyi ancak bir NMR cihazı alınırsa kabul edebileceyimi
söyledim. Bana yıllık araştırma harcamalarımın ne kadar olabileceği vs. soruldu. NMR cihazı için de 200-250.000 dolar talep ettim. Atilla Bey benim öğrenci bulmak konusunda sorun
yaşayabileceğimden bahsetti. Ben de kendisine “O benim sorunum, siz hiç merak etmeyin,
ben başka üniversitelerden epey öğrenci bulurum.” cevabını verdim. Onlar benim teklifimi
yönetim ile görüşeceklerdi. Fakat anladığım kadarıyla Atilla Bey bu işe çok sıcak bakmıyordu.
Ben oradan ayrıldım.
Amerika’ya gitmeden önce, 1996 Haziran ayında ODTÜ’ye uğradım ve Süha Hoca ile görüştüm. Kendisine Amerika dönüşü ODTÜ’ye geçebileceğimi söyledim. Süha Hoca da bana
“Metin, o zaman şöyle yapalım, sen dönüşüne iki ay kala beni ara, ben kadro ilanını vereyim.
Sen döndüğünde bürokratik işlemleri bitirmiş oluruz.” dedi. Ben de bunu kabul ettim ve oradan ayrıldım, biz Ağustos ayında Amerika’ya gittik.
Önümde iki seçenek vardı. Biri ODTÜ, diğeri Koç Üniversitesi idi. ODTÜ garantiydi.
Süha Bey bu arada tekrar seçilmişti. Koç’a, daha doğrusu Atilla Bey’e güvenemiyordum. 1997
yılı başlarında Ersin ve Atilla ile yazıştım. Özellikle Atilla’dan tatmin edici cevap gelmiyordu. Nihayet 1997 Nisan ayında Atilla’ya bir e-mail gönderdim ve mesajımda şunu söyledim:
“Lütfen kararınızı verin ki ben de ona göre ne yapacağıma karar vereyim.” Kısa bir zaman
sonra Atilla’dan cevap geldi. Teklifim üst yönetime götürülmüştü! Bu kadar pahalı bir cihazı
alamayacaklarını bildirdirmişlerdi. Madem teklif üst yönetime götürülmüş, o zaman bana
neden haber vermiyorsunuz. Bana bu durum çok inandırıcı gelmedi. O an Koç işi benim için
bitti. Arkasında kocaman Koç gibi bir Holding bulunan bir üniversite NMR cihazı alamayacak durumda imiş! Yeri geldiği zaman kendilerini dünya üniversiteleri ile yarışa sokarlar ama
bir NMR cihazı alacak durumda değiller. Tabii ki olayın başka bir yönü daha vardı. Acaba
benim teklif gerçekten üst yönetime götürülmüş müydü? Yoksa karar Atilla’nın kararı mıydı?
Çünkü bir yıl önceki konuşmalarından tavrını anlamıştım. Koç bana “evet” demiş olsaydı,
ben kararımı Koç Üniversitesi için vereceğimi de burada itiraf etmek istiyorum. Burada kimse
hakkımda “ikili oynadın” şeklinde bir düşünceye kapılmasın. Nasıl ki bir kadroya birden fazla kişi müracaat eder ve onlardan biri alınırsa ben de birkaç yeri araştırır en uygun olan yere
karar veririm. Bu profesyonel bir davranıştır ve dünyanın her yerinde de geçerlidir.
Bu olaydan sonra kararımı artık ODTÜ için vermiş oldum. 15 Haziran 1997 tarihinde Türkiye’ye dönecektim. 15 Nisan’da, dönüşüme iki ay kala Süha Hoca’yı aramam gerekiyordu.
Karmaşık duygular yaşıyordum. Erzurum ne olacaktı? Sistem sürecek miydi? NMR cihazı
çalışmaya devam edecek mi? Bana kaçtı gitti derler mi? ODTÜ’ye uyum sağlayabilecek miy-
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dim? Bu duygular içinde
elim bir türlü telefona,
Süha Hoca’yı aramaya gitmiyordu. Ben sıkıntıdan
o gece uzun bir süre bırakmış olduğum sigarayı
tekrar içmeye başladım.
Nihayet Süha Hoca’yı aradım “Hocam ilana çıkabilirsiniz, ben iki ay sonra
Türkiye’ye dönüyorum.”
dedim. Kısa bir süre sonra
ilan çıktı. Ben evraklarımı

Prof. Dr. Ayhan Sıtkı Demir, Prof. Dr. Siméon Arseniyadis ve ben

hazırladım, kargo ile rahmetli Ayhan Sıtkı Demir’e gönderdim. Böylece işlemler başlamış oldu. Bu işlerden Bölümün
hiç haberi yoktu. Bu işi Süha Bey tamamen kendi insiyatifi ile yürütüyordu. Bir iki hafta sonra
ben Bölüm Başkanı Erdal Bayramlı’ya bir yazı göndererek durumun nasıl geliştiğini anlattım.
Onların, benim ODTÜ’ye baştan bir müracaatımın olmadığını, davetin tamamen Rektör Bey
tarafından yapıldığını bilmelerini istedim.
Haziran ortalarında Amerika’dan İstanbul’a geldik ve ay sonuna doğru Ankara’ya uğradık. Süha Hoca ile görüştükten sonra Erzurum’a geçtik. İşlemler bayağı uzamıştı. Biz Eylül
başı Ankara’ya gidiyorduk. Ben vedalaşmak için birçok yere uğruyordum. Her ne kadar Atatürk Üniversitesi Rektörü ile aramız çok iyi olmasa da 17 yıl görev yaptığım bir üniversitenin
makamına da uğramam gerekirdi. Şahıslar her zaman değişir, ancak makamlar kalıcıdır. Bir
sabah erkenden Rektörlüğe gittim. Rektör Bey henüz gelmemişti. Sekreterine vedalaşmaya
geldiğimi söyledim. Biraz bekledikten sonra, Rektör Erol Oral geldi ve makamına geçti. Sekreter, vedalaşmak için geldiğimi söylemek üzere içeri girdi ve dışarı çıkınca bana “Hoca bugün çok meşgulmüş, zamanı yokmuş.” cevabını verdi. Ben orada fazla değil birkaç dakika
kalacaktım. Atatürk Üniversitesine 17 yıl hizmet etmiş, Üniversitenin adını uluslararası platforma taşımıştım. ODTÜ’ye, çok daha iyi bir üniversiteye gidiyordum. Rektörün bir öğretim
üyesinine üç beş dakika ayıracak zamanı yoktu. Ben hemen oradan ayrıldım ve biz ailece
Ankara’ya gittik. Sevgili öğrencilerim, bize Ilıca’ya kadar arabalarıyla refakat ettiler.
Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Atatürk Üniversitesinde o dönem görevde
olan yöneticilerden hiçbiri bana “Metin sen nereye gidiyorsun? Burada kalmalısın vs.” demedi. İnanıyorum ki yönetim benim Erzurum’dan ayrılmamdan mutluydu. Çünkü ülkemizde
bugün dahi yöneticiler, konuşan kişileri sevmezler. Hele hele konu eleştiri ise hiç tahammülleri yoktur. Çünkü onlar her şeyi daha iyi bilirler.
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Bir ay sonra bir öğrencimin sınavı nedeniyle tekrar Erzurum’a geldim ve bir basın toplantısı düzenledim. Gazetecilerin tamamı beni çok yakından tanırdı. Sürekli hakkımda yazılar
yazarlardı. O toplantıya neredeyse hepsi gelmişti. Bu arada Rektörün beni kabul etmediğini
duymuş ve buna da çok sinirlenmişlerdi. Halk da beni gerek basından gerekse ailemizden
tanırdı. Toplantı esnasında bir gazetecinin bana birşey sormak istediğini, fakat kendisini tam
ifade edemediğini anladım. Aslında ben onun ne sormak istediğini ve çekindiğinden soramadığını anladım. Kendisine Erol Bey’in beni makamına kabul etmediğini mi soracaksın dediğimde “Evet Hocam” cevabını aldım. Onlara şunu söyledim: “Ben Erol Bey ile değil, 17 yıl
çalıştığım üniversitenin rektörlüğü ile vedalaşmaya gittim. O koltukta Erol Bey de olabilir,
başka birisi de. Erol Bey beni kabul etmemekle kendisinin o koltuğu dolduramadığını ortaya
koydu ve bir Rektör’e yakışmayan bir davranış sergiledi. Metin Balcı, değerinden hiçbir şey
kaybetmedi, kaybeden kendisi oldu.” cevabını verdim. Bu sözlerim ertesi gün lokal basında
yayımlandı.
Aradan yıllar geçmişti. Yaşar Sütbeyaz Rektör olmuştu. 2007’de Atatürk Üniversitesinin
50. yılı kutlanıyordu. Erol Bey de davet edilmişti. Rektörlük makamında oturuyoruz, ben
Yaşar’ın yanındayım. Beni makamına kabul etmeyen Erol Oral karşımda oturmuş, acz içerisinde bir görünüm sergiliyordu. İçimden şunu düşündüm: “Şu adamın yerinde olmak istemezdim.”
ODTÜ’ye geldim, atamam tamamlandı. Yalnız Erzurum’dan dosyamın ODTÜ’ye gelmesi
gerekirdi. Süha Bey hemen Erol Oral’ı aradı. O da “Tamam hemen gönderiyorum.” cevabını
verdi. O dosya nasıl olsa gelecek. Onu geciktirmekle eline bir şey geçmedi Sayın Erol Oral.
Süha Hoca bana vadettiği gibi bir lojman verdi. ODTÜ kampüsünün içinde İş Bankası’nın
arkasındaki 27 nolu lojmana yerleştik. Biz Erzurum’dan gelirken büyük eşya getirmemiştik.
ODTÜ Kent lojmanları bitmek üzereydi. Bir iki aya teslim olur denildi. Biz de bir-iki ay bekler
yeni dubleks villalara geçeriz diye düşündüğümüz için eşya da almadık. Sağ olsun, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ural Akbulut, bize geçici eşya temin etti. ODTÜ Kent lojmanlarının bitişi sürekli ertelendi. Önce Kasım ayına, sonra Ocak, Nisan vs. derken, lojmanlar 1998 Eylül
ayında teslim edildi. Biz bir yıl o toplama eşyalarla oturduk. Hatta paketlerimizin çoğunu
da açmamıştık. Biz ODTÜ Kent’e taşınan ilk aileydik, taşındığımız lojmanda 18 yıl oturduk.
Maalesef bana hemen bir laboratuvar verilemedi. Ancak bir yıl sonra laboratuvar tamamlandı. Bana gelen bazı lisans öğrencileri ile başka laboratuvarları kullanmaya başladım. İlk
yıllar benim için bayağı sıkıntılı oldu. Erzurum’da tecrübeli, oturmuş bir grubum vardı. Yeni
bir öğrenci başladığı zaman, o öğrenciyi ya tecrübeli bir master ya da bir doktora öğrencisinin
yanına verirdim. Gelen kişi laboratuvar tekniklerini ilgili kişiden öğrenirdi. Kimyada zaten
gelenek böyledir. İşler usta-çırak ilişkisi gibi yürür.
Süha Bey bana yapmış olduğu teklifte “Erzurum’dan birkaç öğrenci getirebileceğimi” söylemişti. Maalesef benim Erzurum’dan getirebileceğim birkaç öğrencim yoktu. Çünkü hepsinin yabancı dil sorunu vardı. İçlerinde gelebilecek bir tek öğrencim vardı, o da Hamdullah
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Kılıç’tı (Atatürk Üniversitesinde Profesör). Ben Amerika’ya gitmeden durumu Hamdullah’a
açıklamıştım. Kendisini de beraberimde götürmek istediğimi söylemiştim. Bir öğrencimin
bile ODTÜ’ye gelmesi yeterliydi. Çünkü tüm yeni öğrencilerle kendisi ilgilenecekti. Hamdullah doktorasını yaklaşık olarak bir veya birbuçuk yıl sonra bitirecekti. ODTÜ’deki gelenek
şöyledir: ODTÜ, doktorasını bitiren elemanlarla ilişiğini keserdi. Bu durumu Süha Bey’le de
konuştum. Hamdullah doktorasının önemli bir kısmını Erzurum’da yaptığı ve doktora esnasında da yurt dışına gittiği için doktora bittikten sonra Hamdullah’ın ODTÜ’de kalmasına
da sıcak bakmıştı ki bu benim için ve Hamdullah için çok önemliydi. Hatta Hamdullah’a
bir de küçük bir lojman verilecekti. Benim ODTÜ ile görüşmemi, Amerika dönüşü ODTÜ’ye
geçeceğimi Hamdullah’tan başka kimse bilmiyordu. Haziran 1997'de Van’da yapılan Kimya
Kongresi'nde -ki o zaman atama işlemleri başlamıştı- Ayhan S. Demir, Erzurum grubuna benim ODTÜ’ye geçeceğimi söyledi.
1998 yılı güz döneminde Hamdullah için kadro ilanı verildi. Hamdullah müracaatını yaptı, Atatürk Üniversitesi 26 Ekim 1998 tarihli yazısında muvafakat verdi ve ODTÜ’de ataması
yapıldı. Hatta Hamdullah’ın sicil dosyası da ODTÜ’ye ulaşmıştı. Hamdullah gelip ODTÜ’de
göreve başlayacaktı. Fakat Hamdullah bana 4 Aralık 1998 tarihinde göndermiş olduğu bir
mesajda çeşitli nedenlerden dolayı (askerlik, maddi, ailevi nedenler vs.) gelemeyeceğini hatta
eşiyle de bu konuda ters düştüğünü yazmıştı. Sonra Hamdullah, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne göndermiş olduğu 25 Aralık 1998 tarihli dilekçesinde atamasının ailevi nedenlerden dolayı durdurulmasını talep etmişti. Gerçi atama yapılmıştı. Bunun üzerine Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne göndermiş olduğu 30 Aralık
1998 tarihli yazısında Hamdullah’a ait olan sicil özeti ve gizli sicil belgelerini iade ettiğini
bildirdi. Böylece Erzurum’dan bir öğrenci getirmem maalesef gerçekleşmedi. Bu konuda ben
fazla yorum yapmak istemiyorum. Aradan tam 20 yıl geçti. Kanımca Hamdullah ve eşi burada böyle bir fırsatı değerlendirmedikleri için ciddi bir hata yaptılar. Gerçi kendisi Erzurum’da
başarılı çalışmalar yapıyor. Şu an Kimya Bölüm Başkanı, umarım Bölümü daha ileriye taşır.
ODTÜ’de göreve başladıktan birkaç ay sonra İstanbul’da bir toplantıya katıldım. O toplantıda İTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Gülsün Sağlamer Hoca ile tanıştım. İlk kez karşılaşıyorduk. Benimle bir konuyu konuşmak istedi. Bana şunu dedi: “Metin Bey, ben sizin Amerika’da
olduğunuzu biliyor ve sizin geri dönüşünüzü bekliyordum. Sizi İTÜ’ye almak istiyordum.
Fakat sizin ODTÜ’ye geçtiğinizi duyunca çok şaşırdım. Ama yine de ben size teklifimi yapıyorum. İTÜ’ye gelin, size Boğazı gören bir de lojman vereceğim.” Ben kendisine çok teşekkür
ettim ve şunu söyledim: “Hocam, ben İTÜ’ye de gelirdim. Ancak, şu aşamadan sonra gelemem. Çünkü ODTÜ’de başladıktan birkaç ay sonra ODTÜ’den ayrılır, İTÜ’ye geçersem Süha
Hoca’ya karşı çok ayıp etmiş olurum ki bunu asla yapamam.” cevabını verdim. Yaklaşık bir
yıl sonra Gülsün Hoca ile tekrar karşılaştım, bana tekrar teklifini yineledi. Hatta şunu söylemişti: “Bak, şu anda tam da lüfer zamanı.” Ben de kendisine “Hocam, ben Erzurumlu’yum
lüferden anlamam, anladığım iki şey var, alabalık ile sazan balığı, başka bir şey bilmem.”
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cevabını vermiştim. Ben Gülsün Hocama da buradan teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı kendisine iletirim.
Bana bir teklif de o yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Tüdeş
Hocam yapacaktı. 15 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon’da Di-π-Metan Düzenlenmesi: Mekanistik
İncelemeler ve Sentetik Uygulamalar başlıklı bir seminer vermek için davet edilmiştim. Rektör
Bey ile görüşmemizde bana söylemişti. Fakat benim Erzurum’dan Karadeniz Teknik Üniversitesine geçmem o günkü koşullarda uygun olmazdı.

Rektörlük Teklifi
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde göreve başlayalı daha bir yıl olmamıştı. Atatürk Üniversitesindeki yönetimden YÖK çok mutlu değildi. Bana YÖK tarafından şu bilgi verildi:
Cumhurbaşkanı rektörü görevden almak istiyor ve yerine başka birisini atayacaktı. Ancak
rektörün yerine atanacak kişinin görev süresi en fazla altı ay olacaktı. Dolayısıyla altı ay sonra
üniversite genelinde rektörlük seçimi yapılacaktı. Atayacakları kişinin altı ay sonra yapılacak olan bu seçimi de muhakkak kazanmasını istiyorlardı. Burada en güçlü aday olarak beni
görüyorlardı. Sayın Gürüz beni ikna etmeye çalıştı. Hatta eşimle de konuştu. Gerçi eşim, bu
konularda alacağım kararlarda bana her zaman destek olurdu. Çocuklar Ankara’da okula
başlamışlardı. Onları tekrar Erzurum’a götürmek söz konusu olamazdı. Eşim ve çocuklar Ankara’da kalacak, ben ise gidip gelecektim. Bu da bana çok ters geliyordu. Bu konuyu çevremde saygın kişilerle de görüştüm. Bana vermiş oldukları ortak cevap şuydu: Atatürk Üniversitesi
için senin atanman çok iyi olur, fakat sana da yazık olur. Ben nihai kararımı verdim ve bu görevi
kabul etmedim. Zamanımı daha çok araştırmaya ayırmalıydım. Ben rektör olsaydım, araştırmadan yine de kopmazdım. Ancak öğrencilerimle birebir iletişimim ciddi bir şekilde azalırdı.
Aradan yaklaşık olarak bir yıl geçmişti. Afyon Kocatepe Üniversitesine rektör aranıyordu.
Sayın Gürüz bana Afyon’a rektör olarak gidip gitmeyeceğimi sordu. Hatta Afyon’un daha yakın olduğundan ve çok fazla sorun yaratmayacağından bahsetti. O zaman şöyle düşündüm:
“Afyon Kocatepe Üniversitesi çok yeni bir üniverste. Ben oraya gidersem müteahhitlik yapacağım.” Bu teklife de sıcak bakmadım. Bilimi tercih ettim. İyi mi yaptım kötü mü elbette tartışılır.

ODTÜ’ye NMR Alımı
Süha Hoca’nın bana vermiş olduğu en önemli söz “Geldiğinde hemen NMR cihazının alımına başlayacağız.” oldu. Ben kendisine hem minnettarım hem de saygım sonsuzdur. Bana
vermiş olduğu sözlerin hepsini yerine getirmiştir. NMR alım işlemlerini de geldikten kısa
bir süre sonra başlattı. Bir komisyon kuruldu. Komisyonda Kimya Bölümü Başkanı Erdal
Bayramlı, Saim Özkar, Cihangir Tanyeli, Mühendislik Kimyadan Deniz Üner ve ben vardım.
Biz zaman zaman toplanıyoruz, cihazları tartışıyoruz. Satın alabileceğimiz iki marka vardı:
Brucker ve Varian. Ben Erzurum’da Varian cihazını almıştım. Onun hikâyesini NMR bölü-
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münde detaylı olarak anlattım. Her iki cihazın da spesifikasyonları aynı, aralarında bir fark
yok. Yalnız Varian cihazının kullanımı diğerine göre daha rahattı. Elbette ki karar aşamasında firmaların vereceği fiyat teklifi de çok önemli bir rol oynayacaktı. Ben hep servis işini
ön plana çıkardım. Erzurum’da Varian firmasından aldığımız servisten ben memnundum.
Bu nedenle Varian taraftarıydım. Cihangir Bey de Varian’ı destekliyordu. Diğerleri tamamen
Brucker diyorlardı. Fakat ciddi ve tutarlı bir gerekçeleri yoktu. Bu tartışmalar uzun zaman
alıyordu. Artık cihaz için ihale zamanı yaklaşmıştı. Bir gün bölüme geldiğimde Cihangir Bey
ile benim alım-satım komisyonundan çıkarıldığımız bildirildi. Bunu yapan Bölüm Başkanı
Erdal’dı. Belki benim ODTÜ’ye geliş şeklim onun dışında geliştiği için bunu onur meselesi
de yapmış olabilirdi veya Brucker almak için kararlıydılar. Yapılan işlem etik değildi. Ben
Türkiye’de NMR ile en çok haşır neşir olan kişiydim. Yurt içi ve yurt dışında yazmış olduğum
NMR kitaplarım vardı. Türkiye’de büyük üniversitelerin satın almaya cesaret edemedikleri
bir dönemde ben Erzurum’a altı yıl önce NMR cihazını kurmuşum. Ayrıca benim ODTÜ’ye
gelmemin nedeni Süha Bey’in bana NMR sözü vermiş olmasıydı. Ben ODTÜ’ye gelmemiş
olsaydım, ODTÜ’ye NMR alınmayacak mıydı? Elbette alınacaktı. Ancak ne zaman onu şu an
tahmin edemem, herhalde o yıl değil. Bu olay beni hem üzmüş hem de çok ağrıma gitmişti.
Kimya Bölümüne alınacak bir NMR için oluşturulan komisyonda Deniz Üner’in ne işi vardı?
Bunu anlamak mümkün değildi. Ayrıca Erdal hayatında NMR kullanmış biri değildi. Haydi
onun Bölüm Başkanı sıfatıyla komisyonda olduğunu varsayalım. Nitekim NMR komisyonundan en çok NMR’ı kullananlar çıkarıldı ve diğerleri karar verecekti. O aşamada ben ODTÜ’den ayrılıp İTÜ’ye geçmeyi kafama koydum. Bunu önce Süha Bey ile görüşmem gerekirdi.
Hemen Süha Bey’e gittim ve durumu anlattım. Süha Bey, bu durumda Bölüme müdahale
etmek istemedi ve beni başka bir yolla ikna etmeye çalıştı. O yıllarda ODTÜ Merkezi Laboratuvarı kurulmak üzereydi. Merkezi Laboratuvar’a da iki NMR cihazı alınacaktı. Süha Bey
bana “Metin sen bunları kafana çok takma, ben sana söz veriyorum, Merkezi Laboratuvara
alınacak olan o NMR’lardan birini senin laboratuvarına kuracağım” dedi. Bu kısmen beni
rahatlatmıştı. Fakat bana yapılan olayı yıllarca hazmedemedim. Nitekim grubun istediği,
Brucker alındı ve bölüme kuruldu. Ben Erzurum’da NMR cihazının her şeyi ile ilgilenirdim.
ODTÜ’deki cihazla yıllarca kasıtlı olarak hiç ilgilenmedim. “Madem bu işi benden daha iyi
bilenler var, varsın onlar ilgilensin.” diye düşündüm. Sonra bir sorun da NMR cihazını çalıştıracak eleman alımında yaşadım. NMR cihazının başına Kimya Mühendisliğinde doktora
yapmış bir elemanı almak istediler. Eş dost ahbap ilişkileri vardı. Doktora yapmış bir kişi
gelip de NMR cihazını çalıştırmak üzere müracaat ediyorsa, onun kapasitesini sorgulamak
gerekir. Bizim öğrencilerden birisini aldık. Orada artık bana karşı fazla direnmek istemediler.
Burada, yıllar geçmiş olmasına rağmen şu soruyu soruyorum? Beni ve Cihangir Bey’i neden
komisyondan çıkardınız ve neden Brucker’i tercih ettiniz?
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Merkezi Laboratuvar projesi çok uzadı, alımlar gerçeleştirilemedi. Yaklaşık olarak iki-üç
yıl cihaz alımları ertelendi. Sonra Merkezi Laboratuvara cihaz alımları başladı ve iki tane 300
MHz NMR alımı vardı. Alım safhasında Süha Bey Rektörlük görevinden ayrılmıştı. Rektörlüğe bizim Bölümden Prof. Dr. Ural Akbulut atanmıştı. Ben Ural Bey’e gittim. NMR cihazlarından birinin (benim laboratuvarıma değil) bizim bölüme kurulmasını ve Süha Bey’in de böyle
bir niyetinin olduğunu söyledim. Ural Bey maalesef buna sıcak bakmadı. Bana verdiği cevap
şu oldu: “Biz o cihazı şimdi bu aşamada Kimya Bölümüne kurmaya kalkarsak bu örnek teşkil
edecek ve bazıları da başka cihazların kendi bölümlerine kurulmasını talep edeceklerdir ki bu
da bize ciddi sorunlar yaratır.” Bu aşamada vazgeçmek mecburiyetinde kaldım. O iki cihaz
Merkezi Laboratuvara kuruldu. Verimli çalıştırıldı mı? Hayır. Cihazın biri katı NMR için ayrıldı. Diğer cihazla da sıvı NMR çekiyorlardı. Biz bölüm olarak bu cihazlardan hemen hemen
hiç faydalanamadık. Bir ara bizim bölümde bulunan cihaz arıza yapmıştı. Üç hafta kadar o
cihazı kullandık. Bana 8,500.00 lira civarında bir hesap çıkardılar. Bana bu parayı ödemek çok
ters geliyordu. Ben bu konuyu tartışırken hep şu örneği veriyordum. Neden tıp fakültelerindeki hocalar milyarlar harcanarak alınmış cihazları kullanınca onlar para ödemiyor da neden
araştırma için kullandığımız cihazlardan para talep ediliyordu?
Merkezi Laboratuvarlar: Üniversitelerimizde Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının
kurulması, cihazların herkes tarafından kullanıma açık olması ve büyük cihaz alımlarının
dublikasyonunu önlemek amacıyla çok iyi niyetle başlatılmış bir girişimdir. Üniversitelerin
araştırma altyapısını kısa zamanda oluşturmak için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Kalkınma Bakanlığı tarafından Merkezi Laboratuvarlar için milyon dolarlar harcanmaktadır.
Tahsis edilen bu ödeneğin önemli bir kısmı (birkaç milyon lira) merkezi laboratuvar binası
için harcanmaktadır. Bu binalar; lüks, gösterişli konferans salonları, toplantı odaları, müdür
ve müdür yardımcısı odaları vs. ile donatılmaktadır. Gereksiz bir şekilde neredeyse her bir
cihaz için ayrı ayrı odalar inşa edilmektedir. “Üniversitelerde birçok konferans salonu vs.
varken merkezi laboratuvar binalarında bu salonlara ihtiyaç var mıdır?” sorusunu sormak
gerekir. Bunlar gerekli midir?” Hâlbuki bugün bu binalar için harcanan paralarla daha fazla
cihaz alınır ve kişilerin hizmetine sunulabilir.
Diğer önemli bir husus merkezi laboratuvarlarda görevlendirilen kişilerin önemli bir kısmının aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıyla ilgilidir. Bu kişiler genel olarak iş
buluncaya kadar merkezi laboratuvarları bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktadırlar. Merkezi laboratuvarlarda bakım ve onarımdan anlayan kaliteli elemanların istihdam edilmesi gerekir. Bugünkü koşullarda, uzmanlara ödenen ücretlerle, kaliteli elemanları bu gibi yerlerde
tutmak mümkün değildir.
Merkezi laboratuvarlarda cihazlar öğretim üyelerinin hizmetine para karşılığında sunulmaktadır. Nedenini anlamak zordur. Çünkü, aynı kaynaklardan alınan cihazlar, eğer bölüme
kurulmuş ise, kimse para ödemez, merkezi laboratuvara kurulmuş ise yüksek ücret talep
edilir ve böylece cihazın kullanılması kısmen de olsa azalır veya engellenir.
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Bazı cihazların araştırmacılar tarafından da kullanılmasına olanak sağlanması gerekir.
Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek özel sektör zihniyeti ile devlet zihniyetini
arasındaki farkı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ankara’da bulunanlar bilir, Bilkent Üniversitesi Merkezi Laboratuvarları herkesin kullanımına açıktır. Randevu usulüne göre çalışır.
Siz önceden randevu alırsınız, cihazı birkaç saat için kiralarsınız. O süreç içerisinde istediğiniz kadar ölçüm yapabilirsiniz. Bu işlemler o cihazdan sorumlu uzman kontrolünde yapılır.
Bilkent Merkezi Laboratuvarında yapmış olduğum bir ölçüm için ben yaklaşık olarak 15 lira
öderken aynı ölçümü bir devlet üniversitesi laboratuvarında 100 lira karşılığında yaptırabilirim. Sonuçların da ne zaman verileceği belli olmaz. Ben bu şartlarda elbette özel sektörü
tercih ederim.
Merkezi Laboratuvarlar çoğu zaman üniversitelerin bir “show room”u olarak ziyaretçilere gösterilir. Pırıl pırıl odalarda sergilenen cihazları misafirler görürler ve kendilerine gerekli
bilgiler aktarılır. Cihazlar sergilenmeden önce bazı odaların anahtarları aranır, bazen de bulunamaz. O arada bir bahane de uydurulur.
Cihaz alımına kim nasıl karar veriyor? Merkezi Laboratuvarlara alınacak cihazların belirlenmesi ise çoğu zaman sorumsuzluğun, başıboşluğun ve bilgisizliğin bir göstergesidir.
Bu konuda Kalkınma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına veya TÜBİTAK’a
önemli bir görev verilebilir. Bu kurumlar üniversitelerden, cihaz konusunda uzman kişilerden oluşan komisyonlar kurabilir ve alınacak cihazlar için nihai kararlar bu komisyonların
oluruna sunulduktan sonra gerçekleştirilebilmelidir.
Merkezi Laboratuvarlar, genelde araştırıcılara, arzu edilen hizmeti kısa bir sürede ve istenilen şekilde vermedikleri için, beni hep rahatsız etmiştir. Merkezi Laboratuvarların sorunlarını dile getirmek üzere 10 Mayıs 2013 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji Eki’nde
“Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Sorunları” başlıklı bir makale yayımladım. Bu makaleden
çok mutlu olanlar olduğu gibi, çok rahatsız olanlar da oldu. Benim bu yazımın kısmen de olsa
etkili olduğu kanaatini taşımaktayım ki Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (DÜBTAM) tarafından 06-08 Mart 2014 tarihleri arasında 2023 Vizyonunda
Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları başlıklı bir Çalıştay Prof. Dr. Hamdi Temel tarafından
düzenlendi. Bu Çalıştaya bir bildiri sunmak üzere beni de çağırdılar. Yukarıda bahsetmiş
olduğum makalenin içeriği doğrultusunda bir sunum yaptım. Bu sunumdan rahatsız olanlar
vardı. Özellikle Türkiye’de iki üniversiteye, Çankırı ve İnönü Üniversitelerine hangi amaçla
600 MHz NMR alındığının gerekçesini sordum. Çünkü bugün bir 600 MHz NMR cihazına
harcanan para ile üç 400 MHz NMR cihazı alınabilir. İnönü Üniversitesi Merkez Laboratuvarlar Müdürü (Fizikçi bir öğretim üyesi) önce benim öğrencilerimin bu cihazı aldırttığını söyleyince kendisine benim İnönü Üniversitesinde öğrencim olmadığını söyledim. Sonra Sayın
Müdür, 600 MHz NMR cihazı ile dört kanser hastasının hayatını kurtardıklarını, tüm komşu
ülkelere hizmet verdiklerini ve cihazın üç-dört ay sonrasına kadar dolu olduğunu ileri sürdü.
Kendisine kanser hastalarının nasıl kurtarıldığı formülünün bize de verilmesini rica ettim ve
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bizim de 400 MHz NMR cihazı ile belki yılda bir hastayı kurtarabileceğimizi ifade ettim. Tabi
ki bunlar hep hikâyeydi.
Aradan bir yıl geçmişti, İnönü Üniversitesi öğretim üyelerinden aziz dostum Prof. Dr.
Hasan Küçükbay beni bir öğrencisinin doktora yeterlik sınavına davet etmişti. Sınav sonrası
öğrenciye kadrosunun olup olmadığını sorduğumda, bana Merkezi Laboratuvar’da çalıştığını ve 600 MHz NMR cihazından sorumlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine kanserli hastaların hayatlarının nasıl kurtarıldığını sorduğumda öğrenci şaşırdı. Elbette ki böyle bir şey
yoktu. Komşu ülkelere hizmet verip vermediklerini sorunca aldığım cevap hiçbir ülkeden bir
numune gelmediğini söyledi.
Türkiye’de maalesef yöneticiler, başında bulundukları kurumlar için toz pembe bir tablo
çizmek için yarışa girerler. Hâlbuki iyi bir yönetici kurumun aksayan taraflarını dile getirir
ve onların nasıl düzeltileceği üzerinde durur. Ancak bu şekilde bir kurumu daha ileriye taşıyabilirsiniz. Gerçek dışı ifadelerle kurumu savunmak kuruma yarardan çok zarar veriyor,
Sayın Hocam.

Projelerim
DPT Projelerim: ODTÜ’de ilk başlarda ciddi sıkıntılar yaşadım. Çünkü benimle yeni başlayan öğrencilere laboratuvarda çalışma tekniklerini bizzat benim öğretmem gerekiyordu.
Bu sıkıntılı dönem yaklaşık olarak beş yıl devam etti. Çünkü master öğrencilerinin çoğu ayrılıyordu. Doktoraya kalanların sayısı azdı. Bir doktoralı elemanın yanına birisini vermek benim işlerimi rahatlatırdı. Öğrenci sayısı her geçen gün artıyordu. Proje yazmam gerekiyordu.
Yıllarca TÜBİTAK’tan projeler aldım ve araştırmalarımı genel olarak o projelerle yürüttüm.
Fakat bazı cihazların alımı için daha büyük projelere ihtiyacım vardı. Büyük projeleri de o yıllarda ancak DPT’den almak mümkündü. Ben ODTÜ’ye geldikten sonra devamlı DPT (Devlet
Planlama Teşkilatı) projesi yazdım. Maalesef DPT’den tek bir proje dahi alamadım.

Prof. Dr. Şahin Gülaboğlu, Prof. Dr. Orhan Güvenen, Ben ve Prof. Dr. Ziya Yurttaş, Atatürk Üniversitesi
ARAMA Konferansı / 2-4 Şubat 2018
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ODTÜ’de DPT projeleri için uygulama şöyleydi: Projeler rektörlüğe gönderiliyor, Rektörlük de o projelerden bazılarını seçip DPT’ye iletiyormuş. Yalnız ODTÜ’nün burada yaptığı
benim asla kabul edemediğim bir uygulama, bize hangi projelerin DPT’ye iletildiği veya hangilerinin iletilmediği hususunda bilgi verilmemesiydi. Belki başkaları bu bilgiyi bir şekilde
edinebiliyordu. Fakat ben bilmiyordum.
Prof. Dr. Orhan Güvenen’in DPT Müsteşarı ve aynı zamanda Erzurumlu olduğunu öğrendim. Kendisiyle yüz yüze görüşmek üzere bir randevu talep ettim. Bana 21 Haziran 1999
tarihinde saat 17.00’ye randevu verdi. O saatte DPT’ye gittim. Nitekim bir Müsteşar ile görüşeceğim, zamanının çok kısıtlı olacağını düşünerek içeri girmeden sekreterine “Görüşme
zamanım ne kadar?” diye sorunca, Sekreter bayan bana “Hocam size özellikle bu saatte randevu verdi ki uzun uzun konuşabilesiniz.” deyince ben hayret ettim. İçeri girdim, kendisi ile
ilk defa karşılaşıyordum. Orhan Bey’i tanıyanlar bilir. Kendisi çok kibar, çok nazik, kelimenin
tam anlamıyla tam bir beyefendidir. Biz sohbete başladık. Beni yakından tanıdığını işitince
hayret ettim. Erzurum’da yıllarca çalıştığımı, şimdi ise ODTÜ’ye geçtiğimi biliyordu. Kendisi
de öğretim üyesi olduğu için herhalde akademik camiadan bu bilgileri edinmiş olmalıydı.
Ben kendisine durumu anlattım. Bir yetkiliyi çağırdı ve ODTÜ’den gelen projeler arasından
Metin Balcı’nın projelerini çıkarın dedi. Bir müddet sonra o kişi içeri geldi ve bana ait olan
hiçbir projenin olmadığını söyledi. Ben o zaman projelerin ODTÜ’den bir ön elemeden geçtiğini ve benim projelerimin ODTÜ Rektörlüğüne takıldığını anladım. Kendisi de benim adıma
üzüldü. Bana “Sen projeni hazırla ve bana ver. Ben gereğini yapacağım, istediğin desteği sana
vereceğim.” sözünü verdi. İnanamadığım bir olay, Orhan Bey benimle aşağı kata kadar indi,
park yerine geldi ve beni arabamın kapısına kadar uğurladı. Ben ısrarla “Sayın Hocam, lütfen
rahatsız olmayın.” dememe rağmen bana “Siz bilim yapıyorsunuz, bu kişiye değil, bilime
yapılan davranış.” cevabını verdi. Bir insanın bu kadar mütevazı ve bilime de o kadar saygılı
olabileceğini düşünemezdim.
Ben oradan büyük umutlarla ayrıldım. Aradan bir veya iki ay gibi bir zaman geçmişti.
Basında Orhan Güvenen’in, başında bulunduğu kurumu eleştiren söylemleri yayımlandı. Bir
konuşmasında DPT’nin olmayan bir ekonomi bakanlığının sekretaryası görevini sürdürdüğünü ve planlamayı bu hale getirenlerin de siyasiler olduğunu ve DPT’yi yönlendiren yönetmeliklerden utandığını ifade etmişti. Böyle bir konuşmanın sonucunda Türkiye’de gereği
yapılır. Maalesef Orhan Bey 7 Eylül 1999 tarihinde görevinden alındı. Benim böylece DPT’den
büyük bir proje alma hayalim de uçup gitmiş oldu. Sonraki yıllarda yazmış olduğum projelerden de bir sonuç alamadım. Ne kadar doğru olduğunu kanıtlayamam ama duyumlarıma
göre benim projelerim için “O başka yerlerden de proje alabilir.” düşüncesiyle ODTÜ Rektörlüğünden DPT’ye gönderilmemiş.
TÜBİTAK Projelerim: ODTÜ’de bulunduğum süreç içerisinde projelerimin hepsini TÜBİTAK’tan aldım. Burada TÜBİTAK’a da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de o
yıllarda başka alternatifimiz de yoktu. Son yıllarda TÜBİTAK bütçesinin artırılması bir rahat-
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lık sağladı. Ancak yine son zamanlarda proje değerlendirmelerinde zaman zaman adil olmayan uygulamalara şahit oluyorduk. TÜBİTAK’ın burada yapmış olduğu hatalardan birisi herkesi proje değerlendirmeye çağırmasıydı. Bazı panellere katılanlar, kasıtlı olarak projelerin
geçmemesi için bir gayret içerisine giriyorlardı. Umarım şu anda bir çeki düzen verilmiştir.
Projelerle ilgili iki anımı burada sizlerle paylaşmak istiyorum.
Proje Ara Raporum Kabul Edilmiyor: TÜBİTAK’dan destek aldığım en son proje başlığı
Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyot-Katalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı’dır. Bu projenin 3. raporu hakem tarafından kabul edilmedi. Hakemin gerekçesi “Proje konusundan sapma var” şeklindeydi. Henüz tamamlanmamış
bir projenin 3. raporunda proje ile ilgili organik kimyanın en iyi dergilerinde Organic Letters
ve Journal of Organic Chemistry üç makale yayımlıyoruz ve rapor kabul edilmiyor. Olacak iş
değildi. TÜBİTAK projelerinde bir B-planı vardır. Proje yürümediği takdirde, başvurulacak
yöntemdir. Peki, B planı da yürümediği zaman ne olacak? Bunun cevabını merak ediyorum.
Burada TÜBİTAK’ın dikkate alması gerekli noktalardan biri de bir projede B-planının yanı
sıra C, D, E vs. planlarının olması gerektiğidir. Projenin gidişatına göre proje çerçevesinde
başka yollara da başvurabilirsiniz ve de projedeki hedeften daha iyi hedeflere de kayabilirsiniz. Zaten bilimsel araştırmanın en güzel yanı da budur. Araştırmalar sizi başka bir yola
kanalize edebilir ve siz de daha mükemmel şeyler yapmaya başlarsınız. Böyle bir durumu
TÜBİTAK’ta maalesef dikkate alan kimse yok. Bu da panellere seçilen kişilerin önemli bir
kısmının bir proje tecrübesinin olmamasından, bilgisizliğinden ve zaman zaman da kaprislerinden kaynaklanmaktadır. Çoğu, bu projelerde şunu bekliyor. Araştırıcı projesinde şunu
yazacak: A maddesinden şu kadar alacak, diğerinden de bu kadar, karıştıracak ve sonuçta
C çıkacak. Araştırma zaten böyle yürümüş olsaydı, bir esprisi de kalmazdı. Yönetmeliklerin hazırlanmasında, sahasında tecrübeli, büyük projeler yürütmüş kişilerin fikirlerine başvurulması gerektiği kanaatini taşımaktayım. Ayrıca hayatında hiç proje yazmamış ve proje
alamamış kişilerin kesinlikle o panellerde olmaması gerekir. Onlar bilinç altındaki hırslarını
başkalarının projelerini engellemekle dışa vurmaya çalışıyorlar. Raporu geçmeyen bu projeden 10 civarında tez ve en iyi dergilerde de 10'un üzerinde makale yayımlanıyor, ama rapor
reddediliyor! Trajikomik bir vaka değil mi?
Etik Kuruluna Sevk Ediliyorum: Ben yıllardır bu ülkede etik üzerine çalışan, yazılar yazan, etik kurullarında görev yapan ve etik üzerine sürekli konferanslar veren bir kişiyim. 20072015 yılları arasında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Etik Komisyonunda da aktif görev yaptım.
TÜBİTAK başarılı projeleri, tamamlandıktan sonra ödüllendirmek üzere Proje Performans
Ödülü adı altında bir program başlattı. Ben de 2013 yılında tamamlanan bir projem için Eylül
2015 tarihinde müracaat ettim. Bu projeden de 10 civarında bilimsel makale yayımlandı ve 8-10
kişi de tez yaptı. Bugün itibariyla (Mart 2018) aradan 32 ay, neredeyse üç yıl geçmiş olmasına
rağmen henüz sonuçlanmadı. Haziran 2017 tarihinde Etik Kurul'a sevk edildiğimi öğrendim.
Proje çerçevesinde yapılan tezlerin üçünde master öğrencilerim TÜBİTAK’a teşekkür etmemiş.
Bu da benim gözümden kaçmış. Ancak makalelerin tamamında TÜBİTAK’a teşekkür edilmiş.
Burada ben cezalandırılıyorum.
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Etik kelimesi anlam olarak ülkemizde çok ciddiye alınan bir kelime değil. Keşke işin başından bu kelime yerine “ahlak” kelimesi kullanılmış olsaydı. Vakit çok geç değil, şu aşamada
dahi değiştirilebilir. Eğer bir kişi etik kurallarına uymadığı için suçlanıyorsa, o kişinin Türkçesi “ahlaksız” olduğu (etik dışı davranış yaptığı) ortaya konuyor. Bir kişi herhangi bir şeyi
yapmayı veya yazmayı unutuyorsa ve bu kişi etik kuruluna gönderiliyorsa, herkesin her zaman bir şeyler unutabileceği tezinden hareket ederek toplumun tamamına (TÜBİTAK’ın etik
anlayışına göre) “ahlaksız” da diyebiliriz. Şimdi bu kuralları koyanların ve uygulayanların
oturup düşünmeleri gerekir.
Bir diğer husus, TÜBİTAK logosunun kullanılmasıyla ilgilidir. Eğer bir proje bir yerde
örneğin poster olarak sunuluyorsa ve kişi de posterin üst tarafında bir yere proje TÜBİTAK
tarafından desteklendiği için TÜBİTAK logosunu koyuyorsa, TÜBİTAK’ın bununla iftihar etmesi gerekir. Kimse bir postere gidip en alt köşeye sıkışmış teşekkür kısmını okumaz. Ancak
en üstte duran TÜBİTAK logosonu hemen görür. Sözlü sunum için de aynı şey geçerlidir.
TÜBİTAK neden son zamanlarda bu yola başvurdu anlamak mümkün değil. Belki
TÜBİTAK logosunu istismar eden kişiler ve/veya firmalar olmuş olabilir. Bu gibi durumlarda TÜBİTAK’ın ilgili kişi ve kurumların üzerine bireysel olarak gitmesi gerekir. İşin kolay
tarafı bir yönetmelik çıkarıp herkesi aynı potanın içine koymaktır. Bu maaslesef ülkemizde
uygulanan yöntem olup, doğru değildir. Ben kendi kendime soruyorum: Acaba TÜBİTAK,
TÜBİTAK rozetini takanları da etik kuruluna sevk ediyor mu veya onların da rozet taşımadan
önce TÜBİTAK’tan izin almalarını bekliyor mu? Bu yıl içerisinde TÜBİTAK Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. Yukarıdaki sıkıntılarımı kendisine yazılı olarak bildirdim.
Hasan Hocam yakın bir zamanda bu sorunların hepsinin çözüleceğini ve kısmen de çözüldüğünü bana söyledi. Kendisine buradan içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
ROKETSAN Projeleri: Son yıllarda artan endüstri-üniversite iş birliği çerçevesinde Roketsan ile ortak projeler yürüttük. En son yürüttüğümüz proje Sentetik Jet Yakıtı (JP-10) Geliştirilmesi projesiydi. Bu projeyi yanımda doktora sonrası çalışma yapan Atatürk Üniversitesi
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yasin Çetinkaya ile beraber minimum düzeyde belki de
komik bir bütçe ile yürüttük ve ROKETSAN’ın arzu ettiği roket yakıtını sentezledik ve projeyi
2015 Haziran ayında tamamladık. Yasin birkaç kez ROKETSAN’a giderek pilot tesis uygulamalarında da yardımcı oldu. Umuyorum şu an büyük ölçekte üretim yapılıyordur. Proje bize
verildiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığında büyük bir tören yapıldı, plaketler verildi. Proje tamamlandıktan sonra iki satır bir teşekkür yazısı dahi maalesef alamadık.
Bir diğer Antioksidan Malzeme İçerik Belirleme Çalışmaları başlıklı projede yurt dışından ithal
edilen bir malzemenin analizi yapıldı ve içinde bulunan kimyasal maddeler tek tek miktarlarıyla birlikte belirlendi. Roketsan’ın isteği doğrultusunda bu karışım tarafımızdan hazırlandı
ve kendilerine teslim edildi. Yapılan inceleme, numunenin aynı özellikleri taşıdığını ortaya
koydu. Bu projeyi doktora öğrencim Serdal Kaya ile müşterek yürüttük.
Üçüncü ve daha küçük bir İçerik Belirleme projesini de öğrencim Nurettin Mengeş ile ortak
yürüttük.
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ODTÜ’de Araştırma Grubum
ODTÜ’ye geliş yıllarım benim için kolay olmadı. Çünkü oturmuş bir grubu Erzurum’da
bırakıp ODTÜ’de sıfırdan başlamam gerekiyordu. Hamdullah Kılıç gelmiş olsaydı, çok rahat
ederdim. Benim ODTÜ’de yeni başlayan öğrencilerimle birebir iletişim içinde olmam gerekiyordu. Erzurum’da bıraktığım grup içerisinde doktoralarını ve yüksek lisans tezlerini (8 Yüksek lisans, 6 doktora) tamamlamamış öğrencim vardı. Onları da geldikten sonra mezun ettim. ODTÜ’de bir yıl boyunca bana laboratuvar verilemedi. Bir öğrenci laboratuvarının elden
geçmesi gerekiyordu. O büyük laboratuvar ikiye bölündü ve yarısı bana verildi. Bu nedenle
ilk master öğrencilerimi ancak 1998 sonu kabul edebildim. ODTÜ’de ilk etapta bana dört öğrenci geldi (Murat Ertaş, Beyhan Bayramlı, Nermin Seda Ünaldı ve Betül Karataş). Sürekli
laboratuvara gitmek ve öğrencilerimle ilgilenmek zorundaydım. Çünkü bizim eğitim sistemimizde, öğrencilerimiz lisans seviyesinde maalesef iyi yetişmiyorlar. Özellikle laboratuvar
tekniklerini öğrenemiyorlar. Hatta basit bir vakum destilasyon sistemini dahi kuramıyorlar.
Ancak, dört beş yıl sonra bazı öğrenciler (Fatih Algı, Nihal Öztürk, Recep Özen) yüksek lisans tezlerini tamamlayıp doktoraya başlayınca ben kısmen rahatlamaya başladım. Çünkü bu
öğrenciler tecrübe edindikleri için yeni gelenleri bunların yanına verebiliyordum. Kimya hep
böyledir. Yeni başlayanlar usta-çırak ilişkisiyle yetişirler. Grup biraz büyüyünce öğrenciler
arasında gruplaşmalar başladı. Bir dönem beni huzursuz etmeye bile başladılar. Bir ara 10
gün boyunca ne laboratuvara uğradım ne de onların bana gelmesini istedim. Kendi başınıza
ne biliyorsanız onu yapın dedim. Bu tavrım bu kez onları rahatsız etmeye başladı.
Tamamı ODTÜ’de yapılmış çalışmaları, 2001 yılından sonra yayımlamaya başladım.
2000’li yılların başlarında gruba Atatürk Üniversitesi doktoralı benim kendi öğrencilerim;
Murat Çelik ve Serdar Gültekin geldi. Özellikle Murat gruba çeki düzen vermeye başladı.
Çalışan gruplarda
bir hiyerarşi vardır ve olmalıdır.
Yeni gelenlere de
o tecrübeliler çeki
düzen
Özellikle

verirler.
Murat

ile Serdar bir yıl
boyunca

gece

gündüz çalıştılar.
Birçok

makale

yayımladılar. Çalışmalarının karşılıklarını aldılar.
Bir grup öğrencim ile birlikte; Seda, Benan, Sevil, Dilem, Ben, Nihal ve Raşit

192

Doğudan Yükselen Bilim

Daha sonra post-doc olarak Arif Baran ile Emine Salamcı gruba katıldı. Akın Azizoğlu ve
Benan Kılbaş doktora öğrencisi olarak çalışmalarına benimle başladılar. Raşit Çalışkan, Ankara Üniversitesi doktora programına kayıtlıydı, ben ikinci danışmanıydım. Tüm çalışmalarını
ODTÜ’de yaptı. Raşit’in ve Fatih’in de gruba katkısı çok olmuştur. Sevil Özcan dışarıdan
geldi ve doktoraya başladı. Sevil ile yeni bir konuya, heterosiklik bileşiklerin sentezine girdik.
Heterosiklik bileşikleri hiç sevmezdim. Fakat araştırmanın gelişimi gerçekten ilginç oluyor,
yeni buluşlar başka sahalara girmeyi tetikliyordu. Yıllarca siklitoller üzerinde çalışırken çalışmalarımızı aminosiklitollere kaydırdık ve amin gruplarını asitlerin Curtius Düzenlenmesi ile
sentezlemeyi hedeflerken birden
kendimizi heterosiklik bileşiklerin
içerisinde bulduk.
Sevil’in etrafında çok iyi çalışan altı kişilik bir grup (Çağatay,
Kadir, Berk, Alper, Burak) oluşturdum. Bu çocuklar çok başarılı
oldular ve güzel işler yaptılar. Çalışmaların bayağı bir yol aldığı bir
zamanda doktorasını İngiltere’den
alan Gani Koza grubuma post-doc
Soldan sağa: Kadir, Sevil, Alper, Ben, Mert ve Çağatay

olarak katıldı ve o da çalışmaları
daha ileri bir noktaya taşıdı.

ODTÜ’nün bazı avantajları vardır. Öğrencilerin, zorunlu olmasa da aldıkları 499 kodlu bir
ders var. Bu dersi alan öğrenciler bir dönem boyunca bir hocanın laboratuvarında araştırma
yaparlar. Bunların çoğu da genelde o hoca ile yüksek lisans çalışmasına devam ederler. Bunun
yanı sıra bir de çok yetenekli ve hevesli öğrenciler vardır ki bunlar gönüllü olarak daha ilk yıllarda bir hocanın grubuna entegre olurlar ve boş vakitlerini kantinlerde değil hep o hocanın
laboratuvarında geçirirler. Çağatay Dengiz ve Murat Deliömeroğlu ikinci sınıfta iken bana
geldiler ve çalışmak istediklerini bildirdiler. Kendilerine çalışma konularını verdim. Kadir bir
lisans ögrencisi olarak benimle üç bilimsel makale yayımladı. Sonra yüksek lisans için Amerika’ya gitti. Çağatay yüksek lisansa devam etti ve kendisiyle sekiz ortak makale yayımladık.
Çağatay sonra ETH’da (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) doktorasını bitirdikten sonra İsviçre Hükûmetinin bursuyla MIT’de post-doc olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Bugünlerde de ataması ODTÜ’de yapıldı. Böyle yetenekli lisans öğrencileri ile de çalışmak
insana bir başka zevk veriyor. Çünkü bunlar bir şeyler öğrenmek için çırpınan öğrencilerdi.
Sevil ile başlatmış olduğum Heterosiklik Bileşiklerin Yeni Yöntemlerle Sentezinde bisaçil
azidleri çıkış bileşikleri olarak kullanıyorduk. Bu bileşikler genelde tehlikeli bileşiklerdir. Bu
bileşiklerle çalışırken bazı kazalar oldu. Bu kazalardan en önemlisi doktora öğrencim Zeynep’in açil azidlerle yapmış olduğu bir çalışma esnasında meydana gelen patlamadır. Kimya
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laboratuvarlarında bir patlama olunca, en tehlikeli durum, bir cam balonun küçük parçalara
ayrılması ve bu parçaların kişinin vücuduna saplanmasıdır. Zeynep’te de benzer bir durum
oldu. Cam parçaları vücuduna saplanmıştı. Epey kan kaybetmişti. Yan derslikte Cihangir Bey
hemen dersten fırlayarak ilk müdahaleyi yapmıştı. Zeynep ile lisans öğrencisi Metin acil hastaneye kaldırıldılar. Zeynep’in elinden ve kolundan cam parçaları çıkarıldı. Metin’in durumu
daha iyiydi. Zeynep yaşadığı şoku atlatmak için çalışmalarına uzun bir süre ara vermek zorunda kaldı. Koruma gözlüğünün olması onu daha büyük bir felaketten kurtarmıştı.
Bu kazaların oluşum nedenini incelediğimde hepsinin arkasında yatan gerçek şuydu:
“dikkatsizlik ve acelecilik”. Öğrencilerimiz, alınması gereken önlemleri almış olsalar bu kazaların çoğu olmazdı.
Bu kazadan sonra ben yavaş yavaş açil azidlerden uzak durmaya karar verdim. Birden
herkesin konusunu değiştirmek mümkün değildi. Yavaş yavaş farklı bir alana kaymaya başladık. Bunu yaparken sentezini hedeflediğimiz moleküllerimizden vazgeçmedik. O hedef
bileşiklerini sentezleyebileceğimiz yöntemi değiştirdik. Hedef moleküllerimizi, açil azidlerin siklizasyonu yerine alkinlerin siklizasyonu ile sentezlemeyi planladık. Son yıllarda alkin
bileşikleri ile çok önemli çalışmalar yaptık. Bu sahaya en büyük katkı sağlayanlar, doktora
öğrencilerimden Nurettin Mengeş, Serdal Kaya, Selbi Keskin ve doktorasını Almanya’dan
alan post-doc olarak grubumda çalışan Sinan Başçeken’di. Bunların yanı sıra; Sultan Taşkaya, Sinem Güven, Merve Sinem Özer, Erol Can Vatansever, Kübra Kılıç, Selin Ceyhan, Emre
Hoplamaz, Işıl Yenice, Uğur Başak Öztürk, Dilgeş Baskın, Ali Fatih Şeybek, post-doc Yasin
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Çetinkaya ve post-doc Kıvılcım Şendil de bu sahaya önemli katkılarda bulundular. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Doktora öğrencim Özlem Sarı, alkin siklizasyonu
üzerine yapmış olduğu teorik çalışmalarla, gruba önemli katkılar sağladı. Özlem bilgiyi ileri
seviyede paylaşan birisiydi. Herkese teorik çalışmanın nasıl yapıldığını öğretti. Bazı öğrencilerim ondan edindikleri bilgiler doğrultusunda teorik hesap yapmaya başladılar.
Akademik kariyerimin son yıllarında grubum 20 kişi olmuştu. Öğrencilerimin hepsi aynı
laboratuvarda çalışıyordu. Normal koşullarda öyle bir yer cadı-kazanı gibi kaynar. Fakat hiç
öyle olmadı, bu çocuklar birbirlerine karşı son derece saygılı, sevgi dolu ve yardım severdiler.
Beni akademik kariyerimin son yıllarında bu davranışları ile çok çok mutlu ettiler.

ODTÜ’de Lojman Süresi
ODTÜ’ye gelmeden önce Rektör Süha Bey bana bir lojman tahsis edeceği sözünü vermişti
ve sözünde durdu. Gelir gelmez bir lojmana yerleştik. ODTÜ’de lojman sayısı sınırlı olduğundan öğretim üyeleri lojmanlarda yalnızca beş yıl oturabilirdi. Ancak idari görevi olan hocalar,
idari görevleri boyunca lojmanda otururdu. ODTÜ’de idari görevinden dolayı 20 yılı aşkın
süre lojmanda oturan hocalar vardı. Beni ODTÜ’de rahatsız eden noktalardan birisi de idari
görevi olanların neden ön plana çıkarıldığı ve onlara görev süreleri boyunca lojmanda oturma hakkı tanımalarıydı. Özellikle Anadolu Üniversitelerinde idari görevde olanlar hep ön
plandadır. Özellikle rektör, yardımcıları ve dekanlar üniversitede kral gibidirler. Ben şahsen
ODTÜ’de idarecilere bu ayrımın yapılmasını beklemezdim. Bu davranış beni hayal kırıklığı-
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na uğratmıştı. Bir ara ODTÜ lojmanlarında süresini aşıp da lojmanda oturanlar iki kat lojman
kirası ödemeye başladılar. Ben de bu şekilde birkaç yıl daha oturdum. Sonra bu uygulamanın
usulsüz olduğunun farkına varan bazı hocalar dava açtılar. Ödediklerini geri aldılar mı bilemiyorum. Ben bir ara Rektör Bey’e gittim ve durumu izah ettim. Benim ödediğim miktarda
bir indirim yapıldı. Bu indirim yasal ödemem gereken miktarın kesinlikle altında değildi.
30 Haziran 2009 tarihinde Genel Sekreter Tanju Mehmetoğlu imzasıyla iki ay içerisinde
lojmanı boşaltmamı isteyen bir yazı aldım. Yeterli lojman olmadığı için oturma süresinin beş
yıl ile sınırlanmasına bir itirazım yoktu. Ancak, yöneticilerin devamlı oturması beni rahatsız
ediyordu. Rektör Bey’e çok detaylı bir yazı yazdım. Yazı özet olarak şunları içeriyordu:
Sayın Prof. Dr. Ahmet Acar,
Çeşitli platformlarda ODTÜ’nün dünya üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda olduğunu
büyük bir övgü ile vurgulamaktasınız. Bu da sizin doğal hakkınızdır. Ancak şunu unutmamak gerekir
ki ODTÜ’yü o seviyeye taşıyan, sizin bu kadar değer verdiğiniz, lojmanda idari görevi boyunca oturma
hakkı tanıdığınız yöneticiler değildir. ODTÜ’yü belli bir çizgiye taşıyan 50-60 civarında öğretim üyesidir. Bugün mevcut yöneticileri görevden alın, ertesi gün hepsinin belki de onlarca alternatifi vardır.
Ancak ODTÜ’yü sırtlayan ileri bir çizgiye taşıyan öğretim üyeleri olmadığı takdirde, alternatiflerini
hemen bulmanız mümkün olmadığı gibi, yenilerini getirmek yıllarınızı alır. Ancak görüyorum ki bu
hocalar o kadar değerli değil, değerli olanlar yöneticilerdir. Ben sizden yöneticilik istemiyorum. Ancak,
o yöneticilere sağlanan hakkın bana da sağlanmasını talep ediyorum. Ayrıca bugüne kadar bana teklif
edilen iki rektörlük ve birkaç dekanlık görevini kabul etmememin nedeni bilime daha çok değer vermem
olmuştur. Şimdi siz beni bunun için mi cezalandırıyorsunuz?
Aslı çok daha detaylı olan bu yazıyı Rektör Bey’e gönderdim. Sonraları Rektör Bey ile
iki kez karşılaştığımda yazıma cevap vereceğini söyledi. Fakat Rektör Bey bu yazıma hiçbir
zaman vevap vermediği gibi bana Genel Sekreterlikten lojmanı boşaltmam için de bir yazı
gönderilmedi. Ben de emekli oluncaya kadar lojmanda oturdum. 01 Temmuz 2015 tarihinde
emekli olduğumdan dolayı tekrar lojmanı boşaltmam için bir yazı gönderildi. Biz de hemen
taşınamadık. ODTÜ’nin TOKİ ile müşterek yaptırmış olduğu evimizin bitmesini bekledik.
Ancak arzu edilen tarihte evler teslim edilemeyince, tekrar bir oturma süresi talep etmeden,
2016 Şubat ayında ODTÜ-TOKİ evlerinin bulunduğu Yapracık’ta geçici olarak bir eve taşındık.
Maalesef ülkemizde hangi devlet teşkilatında olursanız olun yönetici konumundaysanız
çok avantajınız var. Bu durum elbetteki üniversiteler için de geçerlidir. Örneğin, üniversite
protokolü tamamen yöneticilerden oluşur. Her zaman onlar sahnededir. Acaba üniversite
protokolünde ileri seviyede araştırma yapan o üniversitenin adını dünyaya duyuran hocalar
için de bir kontenjan ayrılamaz mı? Üniversitede bir ödül töreni olur. Ödül alanlara ödül verileceği zaman ödül verecekler hemen protokole göre belirlenir. Rektör, Yardımcıları, Dekan
vs. şeklinde devam eder. Neden üniversitenin önde gelen bir bilim insanına ödül verdiril-
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mez? Hâlbuki o ödülleri vermek onlara yakışır. Onlara böyle bir imkân tanınmaz çünkü onlar
protokolde yoktur. Tanınmış bir bilim insanının elinden ödül almak, bence bir dekanın veya
rektör yardımcısının elinden ödül almaktan daha değerlidir ve anlamlıdır. Tanınmış bilim
insanlarının yöneticiler kadar değerleri yok mudur? Ayrıca kimse, kimseyi yönetici olmak
için zorlamıyor. Yöneticiliğe genelde kendileri talip oluyorlar. Onlar da önemli görevler icra
ediyorlar. Bunu inkâr edemem. Ancak şu unutulmamalıdır ki iyi bilim insanlarının olmadığı
bir üniversiteyi, dünyanın en iyi yöneticilerini de getirseniz, belli bir çizginin ötesine taşıyamazsınız. Ama bunun tersini yapmak mümkündür.
Bildiğim kadarıyla üniversitelerde yasalara göre yalnız rektöre tahsis edilen makam arabası vardır. Şöyle bir üniversitelerimize göz attğımızda ücra bir kasabada bulunan Meslek
Yüksek Okulu Müdürüne kadar makam arabası tahsis edilir. Bir de o arabayı kullanacak
şoför istihdam edilir. Türkiye bu kadar lüksü ve savurganlığı kaldıracak bir ülke değildir.
Türkiye’deki makam arabalarının sayısının, gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman, kat kat
fazla olduğunu görürüz.

NİTROSAN’da Yönetim Kurulu Üyeliğim
ODTÜ’ye gelmeden önce Rektörümüz Süha Hoca bana şöyle bir vaatte bulunmuştu. Senin
Erzurum’daki maaş farkını burada kapatacağım. Bir gün kendisine bu konuyu açınca nasıl
bir vaatte bulunduğunu hatırlayamadı. Gerçekten Ankara’ya gelmek beni ilk yıllarda maddi
açıdan zorladı. Nedenine gelince, eşim çalışmıyordu, her iki çocuğum da ODTÜ Koleji’ne gidiyordu. Onların okul taksitleri vs. bizim taksitlerimiz derken maaş ayın onuna kadar ancak
yetiyordu. İlk başlarda üzerimde öğrenci vs. de yoktu ki ek ders ücreti alayım. Ben ODTÜ’ye
başlarken Ayhan S. Demir Amerika’ya gitti. Üzerinde çok öğrenci vardı. Geçici olarak o öğrencileri Ayhan gelinceye kadar ben üstlendim. Oradan aldığım ek dersle ay sonunu getirmeye çalışıyorduk. O sıralarda yeni bir yasa çıktı. Bu yasaya göre; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı KİT’lerin Yönetim Kurullarına üniversitelerden bir hocanın atanması mecburiyeti
getirilmişti. Bu bağlamda üniversitelere yazılar gönderilmiş ve hoca isimleri istenmişti. Süha
Hoca benim adımı da vermiş. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sanayi ve
Ticaret Odası Bakanlığı’nın 27 Ekim 1997 tarihli yazısında Kırıkkale’de bulunan Nitroselüloz
Sanayi ve Ticaret A. Ş. (NİTROSAN) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığım
bildiriliyordu. NİTROSAN’da her ay toplantıya katılıyordum. Yönetimde olan insanlar ülkeyi seven, milliyetçi kimlikleri ön plana çıkan insanlardı. Araştırmalarımıza da kısmen katkı
sağladılar. NİTROSAN eter üretiyordu. Resmi yazışmalarımız sonucunda bize zaman zaman
100 lt eter hibe olarak veriyorlardı. Ben o eteri kendi arabamla Kırıkkale’den Ankara’ya taşıyordum. Ne kadar tehlikeli bir iş yaptığımı bugün daha çok anlıyorum. Eter buharları beni
direksiyon başında uyutabilirdi veya bir trafik kazası felaket ile sonuçlanabilirdi. Bütün bu
tehlikeleri ve sıkıntıları hep bilim için göze alıyordum. NİTROSAN’da yönetim kurulu üyeliği
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görevim bir buçuk yıl sürdü. 17 Haziran 1999’da görevimin sona erdiği bildirildi. Zaten atamalar da birer yıllık yapılıyordu. Daha sonra bu uygulamaya, hocaların yönetim kurullarında
görev almalarına son verildi.
NİTROSAN’da yaşadığım bir olayı burada anlatmak istiyorum. Orada öğrendiğim kadarı ile devlete ait olan fabrikalarda üretimde bir iyileştirme yapılırsa, bu katkıyı sağlayan
ilgili kişi fabrikanın yapacağı kâra kısmen ortak olabiliyormuş. Bunu benim anlamam çok
zor. Çünkü zaten orada çalışan kişiler maaşlarını bunun için alıyorlar. Önemli bir katkı sağlayana da ödül verilir. NİTROSAN’da bir teknisyen üretimde bir iyileştirme gerçekleştirdiğini
ileri sürmüş ve hak talep etmek için mahkemeye başvurmuştu. Adı bende saklı olan bir üniversitemizin hazırladığı rapora göre teknisyen haklı bulunmuştu. Fakat bir üst mahkemeye
itiraz edilmiş, üst mahkeme de yeniden bir jüri kurulmasını talep etmişti. NİTROSAN Genel
Müdürü benden “ODTÜ’den bir jüri kurulmasını” rica etti. Ben de ağırlıklı olarak Kimya
Mühendisliği Bölümünden bir jüri kurdum. Bu jüri durumu inceledi, fabrika lehine, yani teknisyen aleyhine karar verdi. Sonra tekrar itiraz edildi. Tekrar yeniden jüri kurulması istendi.
Bu davayı takip eden Kırıkkale Savcısı bir gün fabrikaya geldi, kendisi de Erzurumluydu. “Bu
davada haksızlık yapıldığını Devleti soymak isteyenlerin olduğunu vs.” anlattı. Gerçekten
ülkesini seven bir kişiydi. Biz tekrar ODTÜ’den yeni bir jüri kurduk. Bir gün ODTÜ’de benim
odama üç bayan avukat geldi. Bunlar teknisyenin başvurmuş olduğu Avukatlık Bürosunda
çalışan avukatlardı. Benim bu meselenin üzerine bu kadar titizlikle gitmemem gerektiği, bu
olayın çok büyütülmemesi, bu davanın emsal gösterileceği vb. bir sürü laf ettiler. Benim görevim, burada savcının ve yönetimin isteği doğrultusunda düzgün ve güvenilir bir jürinin
kurulmasıydı. Yoksa ben meselenin üzerine giden birisi değildim. İkinci jüri de raporunu
fabrika lehine vermiş oldu. Sonra duyduğum kadarıyla dava fabrika lehine sonuçlanmış. Raporlardan çıkan sonuç şuydu: İşletmede ürünün sentezinde bir iyileştirme söz konusu değildi. Prosesin başında yapılan bir hata son kademelerde düzeltiliyordu. Bu olay beni mutlu
etti. Burada davanın fabrika lehine sonuçlanmasının ötesinde beni mutlu eden başka bir olay
daha vardı. O da şuydu: Bugün özellikle siyasiler ODTÜ’ye çok yükleniyor. Fakat dışarıdan
edindiğim izlenim ODTÜ hocalarına ve onların hazırlamış oldukları raporlara aşırı bir güvenin olmasıydı. O zaman gurur duydum. Bunu ODTÜ’lü yıllarımda birkaç kez daha yaşadım.
ODTÜ’lü hocalar doğru işler yaptıkları için bu güveni sağlamışlardı. Doğru iş yapanlar her
zaman doğruları söylerler. Ülkemizde doğruları söyleyenler de çevreyi rahatsız eder. Meşhur
bir atasözümüz vardır: “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” diye.
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Kongreler ve Yaz Okulları
Atatürk Üniversitesinde olduğum dönemde Türkiye’de birincisini başlatmış olduğumuz
Kimya Kogresinden detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Türkiye’de bu sahada yapmış olduğumuz işler hep ilk oldu. Erzurum’da iken yapmış olduğumuz ilklerden biri de ilk Öğrenci
Sempozyumuydu.
İlk Öğrenci Sempozyumu: Bu Sempozyumu Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Atatürk
Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencileriyle organize ettik. Gazi Üniversitesinden de katılım
oldu. ODTÜ Koordinatörü Ayhan S. Demir’di. İlk Öğrenci Sempozyumu olduğundan sahayı
biraz dar tuttuk ve adını 1. Organik Kimya Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu koyduk. Sempozyum 6-9 Haziran 1996 tarihinde Atatürk Üniversitesinde yapıldı. ODTÜ’lü hocalardan Prof.
Dr. Tuğmaç Sayraç, Prof. Dr. Okan Tarhan, Prof. Dr. Ayhan S. Demir, Prof. Dr. İdris Mecidoğlu, Doç. Dr. Cihangir Tanyeli ve Yrd. Doç. Dr. Metin Zora ile Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü organik kimya hocalarından Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz, Prof. Dr. Nihat Akbulut, Doç. Dr.
Hasan Seçen, Doç. Dr. Abdullah Menzek, Yrd. Doç. Dr. Yunus Kara, Yrd. Doç. Dr. Arif Daştan
ve ben, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Basri Atasoy ile Dr. Fatma Bayramoğlu katıldı. Açılış
konuşması Fransa’dan gelen Prof. Dr. Simeon Arseniyadis tarafından yapıldı. ODTÜ’den 21,
Atatürk’ten 22, Gazi’den 4 ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 3 olmak üzere toplam 50 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı ve toplam 44 sözel sunum gerçekleştirildi.
Sunum ve oturum başkanlıkları tamamen öğrenciler tarafından yapıldı. Dikkatimizi çeken
en önemli nokta, konuşmacıların ve oturum başkanlarının süreye azami derecede önem vermeleriydi. Bugün dahi kongrelerde birçok hocamız maalesef zamana dikkat etmezler. Bizim
amacımız burada öğrencileri bu doğrultuda eğitmekti. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu
kongreyi ODTÜ’de devam ettirmek ve kapsamını daha genişletmek arzusu içerisindeydik.
Maalesef devamı gelmedi. Gelmiş olsaydı, inanıyorum ki bugün yapılan öğrenci kongrelerinden daha başarılı olurdu. Hocaların dinleyici olarak orada bulunmaları öğrenciler açısından
çok önemliydi.
NMR Yaz Okulu: Yıllarca çevreden bir NMR Yaz Okulu organize etmem için baskı geliyordu. Nihayetinde ilk kez bir NMR Yaz Okulu organize etmeye karar verdik. Ben ODTÜ’de
olduğum zaman bu ve benzeri organizasyonları hep Erzurum’da yapmayı tercih ettim. Çünkü Atatürk Üniversitesinden çok daha büyük destek alıyordum. Ayrıca orada yetişmiş bana
yardımcı olabilecek benim öğrencilerimden çok öğretim üyesi vardı. Özellikle 2017 yılında,
29. Kimya Kongresi Başkanı dostum Changir Bey’in ODTÜ yönetimiyle para konusunda yaşadığı sıkıntıya birebir şahit olan birisi olarak geriye dönüp baktığımda, doğru karar verdiğime inandım. Tarih olarak derslerin olmadığı bir zamanı, 12-26 Temmuz 2005’i seçtik ve
ilan ettik. Kontenjanı 50 kişi ile sınırlı tutmuştuk. Bize 160 kişi kişi müracaat etti. Müracaat
edenlerden 60'ı yardımcı doçent ve doçent’ti. Belki profesörlerden de müracaat eden çıkardı,
herhalde çekindiler. Biz öncelikle lisansüstü öğrencilerini tercih ettik. Baskılar sonucu kon-
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tenjanı 60’a çıkardık. Öğrencileri mümkün olduğu kadar farklı
üniveristelerden seçtik. Öğrenciler sabahları benden ders aldılar. Öğleden sonra Atatürk
Üniversitesinde görev yapan organik kimya hocalarından ders
alıp, uygulama yaptılar. Ayrıca
cihaz başında da öğrencilere
bazı şeyler gösterildi. İki sınav
yaptık. Başarılı öğrencilere sertifika verdik. Bazı enstitüler

NMR Yaz Okulu'na katılan bir grup öğrenci ile

bu belgeleri kabul etti ve ders
olarak saydılar. Sosyal faaliyetlerimiz de çok oldu. Katılan öğrenciler unutamayacakları çok
güzel zaman geçirdiler. Bana burada yardımcı olan Atatürk Üniversitesindeki öğrencilerime
içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Yıllar boyu bana bu yaz okulunu devam ettirmem için
baskılar yapıldı. Maalesef çok yoğun olduğum için yapamadım. Şimdi emeklilik döneminde
bu yaz okulunun ikincisini 26 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gerçekleştirdik.
Uluslararası Organik Kimya Sempozyumu: International Conference on Organic Chemistry.
Bu kongreyi 5-9 Haziran 2007 tarihinde Erzurum’da organize ettik. Yaşar Sütbeyaz’ın o dönemde Rektör olması bize büyük avantaj sağladı. Gerçi kongre, üniversite içinde olmadı. Palandöken kayak tesislerinin bulunduğu bölgede yer alan Palan Oteli kongre merkezi olarak
seçildi. Fiyatları çok aşağı çektik. Hatta araştırma görevlilerine ekstra maddi destek sağladık.
Bu nedenle herkes aynı otelde kaldı. Böylece katılımcılar arasında iyi bir kaynaşma oldu.
Kongre ilanını en az bir yıl önce yapmıştık. Erzurum doğuda olduğu için yurt dışı katılımın ne
kadar olabileceğini önce tahmin etmemiz zordu. Fakat tahminimizin ötesinde Hindistan’dan
Güney Amerika, Kanada ve Amerika’ya kadar yurt dışından 95 kişi katıldı. İki yüz civarında
da yurt içinden katılım vardı. Açılış sunumları Amerika’dan Albert Padwa (JOC Editörlerinden) ile Almanya’dan Armin de Meijere tarafından yapıldı. Kanada’dan Tomas Hudlicky,
Hindistan’dan Goverdhan Mehta, İsviçre’den Piere Vogel, Manfred Schlosser, Ürdün’den Sultan Abu-Orabi, İngiltere’den Richard J. K. Taylor (Tetrahedron Editörü), Bilkent’ten Engin U.
Akkaya, Ankara Üniversitesinden Ender Erdik, ODTÜ’den Cihangir Tanyeli, Almanya’dan
Emanuel Vogel, Hans J. Altenbach, Avusturya’dan Udo H. Brinker, Amerika’dan Waldemar
Adam, Philip Garner, İhsan Erden, İtalya’dan Ottorino De Lucchi gibi sahalarında tanınmış
kişiler çağrılı konuşmacı olarak davet edildiler. Ayrıca 37 sözel sunumun yanı sıra 150 poster
sunumu yapıldı.
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Kongrenin en can alıcı noktalarından birisi de Prof. Dr. Emanuel
Vogel’a Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen fahri doktora unvanı oldu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Azeri
Hocalarının muhteşem bir müzik
dinletisinden sonra Albert Padwa
ile ben birer konuşma yaptık. Daha
sonra Rektörün konuşması vardı ve
Vogel’a cübbe giydirildi ve kendi-

Prof. Dr. Emanuel Vogel, Prof. Dr. Albert Padwa, Prof. Dr. Richard J. K. Taylor ve Ben

sine “Doktora Diploması” takdim
edildi. Vogel’un sunumu ile tören sona erdi. Bildiğim kadarıyla bu fahri doktora unvanı Atatürk Üniversitesi tarafından siyasilar ve iş adamları haricinde ilk kez bir öğretim üyesine veriliyordu.
Kongre sonrasında İshak Paşa
Sarayı ve Karadeniz Sümela Manastırı’na olmak üzere paralel iki ayrı
gezi organize edildi. Ben bu kongrede yardımcı olan ve destek veren
herkese canı gönülden teşekkür
etmek istiyorum. Özellikle yükün
önemli kısmını taşıyan Kongre Sekreteri Hamdullah Kılıç’a, Ramazan
Vogel, öğrencileri ile; Prof. Dr. Frank-Gerrit Klärner, Vogel, Prof. Dr. Udo H.
Brinker ve Ben

Altundaş’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Herkesin çok mutlu bir şe-

kilde ayrılmış olmalarında onların katkısı çok büyüktür. Elbette ki Kimya Bölümünün diğer
elemanlarının katkısını da unutmamak gerekir.

Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz tarafından Prof. Dr. Emanuel
Vogel’a cüppesi giydirilirken

Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz, Prof. Dr. Emanuel Vogel ve
Eşi Christiana Vogel, Prof. Dr. Hans. J. Altenbach,
Dr. Emin Balcı, Prof. Dr. Udo H. Brinker
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TRAMECH VIII Kongresi: Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry. Bu
kongre, Akdeniz ülkelerinin ortaklaşa organize ettikleri bir kongre olup ilki 2000 yılında
Fransa’da yapılmıştı, her iki yılda bir yapılan bu kongre için Tunus’ta 2013 yılında gerçekleşen TRAMECH VII’de 2015 yılında yapılacak kongreye biz talip olduk. Bu kongreye Türkiye
Kimyagerler Derneği destek verdi. Burada da yükün önemli bir kısmı yine Hamdullah Kılıç’ın üzerindeydi.
Kongreye 15 çağrılı konuşmacı davet edildi. Türkiye’den, Ramazan Altundaş, Turan Öztürk, Canan Ünaleroğlu ve Metin Zora, İtalya’dan Florio Saverio, Alberto Brandi,
Renzo Luisi, Fransa’dan Janine Cossy (Org. Lett. Editörü),
Belçika’dan Norbert de Kimpe, Slovenya’dan Branko Stanovnik ve Uros Grošelj, Hindistan’dan Hiriyakkanavar Ila,
İspanya’dan Carmen Najera, Portekiz’den M. V. D. Pinho e
Melo ve Artur Silva çağrılı konuşmacı olarak sunumlarını
gerçekleştirdiler. Kongre çok başarılı geçti. Tramech IX’u
İtalya veya İspanya üstlenmek istiyordu. Fakat bizim sunmuş olduğumuz koşullarda yapamayacaklarını açıkca ifade
ettiler. Dolayısıyla bu kongreyi üçüncü kez Fas üstlendi. Yabancıların dikkatini çeken en önemli nokta her şeyin dakik
olması, hatta bir iki dakika bile aksamanın olmamasıydı. Genel olarak Avrupa’nın doğusunda
organize edilen toplantılarda zamana hiç dikkat edilmezdi. Bu da kongrenin ciddiyetini son
derece etkilerdi.
Epeyce kongre organize etmiş olduğumdan dolayı bu vesile ile kongre organize edenlere
naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kongre öncesi yapılan yazışmalarda aynı gün
cevap vermek gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde karşı tarafta hemen olumlu bir intiba bırakırsınız. Çoğu kongrelerde cevap vermezler, katılımcılar sinirlenir. Kişi kongreye önyargılı
gelir. Bunu da düzeltemezsiniz. Ancak iletişimle karşı tarafı memnun ederseniz o kişi sizin
bazı hatalarınızı da görmemezlikten gelir ve hoşgörü ile olaylara yaklaşır. Bu en önemli ve
dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Elbetteki kongre esnasındaki zamana uyma da
bunun kadar önemlidir. Organizatörlerin katılımcılarla birebir ilişki kurması, onlarla ayaküstü de olsa kısa sohbet etmeleri katılımcıları çok mutlu edecektir.

ÖSYM’de Ankara İl Sınav Yöneticiliğim
2001 Mart ayında ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut beni ofisine çağırdı ve bana
ÖSYM Ankara İl Sınav Yöneticiliği teklif etti. O zamana kadar ÖSYM Ankara İl Sınav Yöneticiliğini yürüten ODTÜ Kimya Bölümünden Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz ÖSYM Başkan
Yardımcılığına atanmıştı. Ondan boşalan görev bana teklif ediliyordu. ÖSYM Ankara İl Sınav
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Yöneticiliği kolay bir görev değildi. Hem zaman alıcı hem de çok sorumluluk isteyen bir görevdi. Önce “Bu görev benim ne kadar zamanımı alacak?” diye düşündüm. Çünkü ÖSYM’nin
yapmış olduğu sınavların bir kısmı yalnız Ankara’da yapılıyordu. Örneğin, büyük illerde yılda yapılan sınav sayısı 15-20 civarında iken Ankara’da yapılan sınav sayısı 40-45 civarındaydı.
Önce Savaş Bey’e gittim ve kendisinden neler yapmam gerektiği hususunda detaylı bilgi aldım. Kolay bir iş değildi. Yılda iki-üç ay haricinde her hafta sonu cumartesi ve pazar sınavlar
yapılıyordu. Bu da benim hafta sonlarımın tamamını ÖSYM sınavlarına ayırmam gerektiğini gösteriyordu. Elbette ki bir de bu sınavların ön hazırlıkları vardı. Bir süre düşündükten
sonra bu görevi kabul ettim. Bu görevi kabul etmemin önemli nedenlerinden biri de bana
sağlayacağı maddi destek oldu. Rektörümüz Ural Bey’in bu görevi bana teklif etmesinin bir
nedeninin de bana sağlayacağı destek olduğunu düşünüyorum. İtiraf edeyim, Erzurum’dan
Ankara’ya geldiğimiz zaman benim iki ev dışında hiçbir maddi birikimim yoktu. Erzurum’da
olduğumuz zaman çocuklar daha küçüktü ve devlet okullarına gidiyorlardı. O yıllardaki birikimimizi Antalya ve İstanbul’da girmiş olduğumuz iki kooperatife yatırmıştık. Ankara’da
çocuklarım ODTÜ Koleji’ne gidiyorlardı. Her ikisi için de ciddi bir ücret ödüyordum. Eşim de
çalışmıyordu. Ay sonunu ancak ek ders ücretleriyle getirebiliyorduk. Bu durumları dikkate
alarak bu görevi kabul ettim. Bir de bu sınavların ciddi bir şekilde yürümesi için de ben tercih
edilmiş olabilirdim.
Göreve başladığım zaman ODTÜ İstatistik Bölümünde bir ÖSYM Bürosu ve üç eleman
vardı. Bu elemanlar çok ilkel koşullarda çalışıyorlardı. Yaptığım ilk iş, İstatistik Bölümünden
bir oda daha almak ve iki odayı birleştirerek elemanlarıma daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak oldu. Çalışanlardan biri, etik dışı davranışlarından dolayı, ÖSYM tarafından Ankara İl
Sınav Yöneticiliğine sürgün edilmiş birisiydi. İlk işim bu kişinin buradan bir an önce uzaklaştırılması oldu. Sınavları hazırlamam için büro elemanları yanında akademisyenlere de ihtiyacım vardı. Savaş Bey zamanında çalışan ve tecrübe sahibi olan iki kişi ile devam etmeye karar
verdim. Bunlardan birisi Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Ahmet Ali Öcal diğeri ise ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Turgut Fakıoğlu’ydu.
Kendileriyle 10 yıl boyunca beraber çalıştım. Büyük sınavlarda ÖSYM’nin bana tahsis ettiği
yardımcı sayısı bazen dokuza kadar çıkabiliyordu. Bu sınavlarda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Davut Anteplioğlu ile Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cihangir
Tanyeli’ye görev veriyordum. Organizasyon işlerinde bana çok yardımcı olan Cumhur Can’a
da zaman zaman yardımcılık görevi veriyordum. Hepsine buradan teşekkür ediyorum.
Sınav için yapmış olduğumuz giderler; soruların dağıtımı için araç kiralanması, kırtasiye,
ek eleman çalıştırma vs. METEKSAN tarafından karşılanıyordu. Biz de çok dikkatli davranmaya çalışıyorduk. Rica minnet bazı taleplerimizi iletiyorduk. Büyük sınavların birinde ilave bir harcamaya ihtiyacımız oldu ve METEKSAN yetkilileri bana “Hocam bütçeyi aştınız.”
dediler. Ben de kendilerine “Ne bütçesi?” diye sorunca. Bana her sınav için belli bir bütçenin
olduğunu söylediler. Benim iki yıl boyunca, her sınav için bana tahsis edilen bir bütçenin var-
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lığından haberim bile yoktu. İyi ki bütçeyi aşmışız, yoksa böyle bir bütçenin varlığını hiç
öğrenemezdim. Biz de harcama yaparken sıkılarak yapıyorduk. O tarihten sonra her sınavda
ayrılan bütçe bize bildirildi ve önceden de bütçe yöneticiliğe gönderildi.
Bütçemiz çerçevesinde yöneticilik konusuna biraz daha çeki düzen vermeye başladık. Öncelikle bilgisayar altyapısını düzelttik. Asıl hedeflerimden birisi kapsamlı bir atama programının yazılmasıydı. Fizik Bölümü öğrencilerinden birine bir program yazdırdık. Sonra isteğimiz
doğrultusunda atama programına ilaveler ve atama esnasında karşılaştığımız problemleri de
göz önüne alarak iyileştirmeler yaptırdık. Yaklaşık olarak toplam 4.000 dolar harcayarak mükemmel bir programa kavuştuk. Bu program aracılığı ile tüm sınav atamalarını, kimlerin ne
sıklıkta görev aldığını ve kimlerin göreve gelmediğini vs. görebiliyorduk. Program ayrıca
öğretmenlerin ev adreslerini de dikkate alarak yakın okullara atama yapabiliyordu.
Her sınavda, bütçemizi bildiğimiz için, bütçeye göre o sınav için ilave eleman görevlendirebiliyorduk. Örneğin görev kartlarının dağıtımını, büyük sınavlarda 20 kişilik bir gruba yaptırıyorduk. Bu bütçeden her zaman artan miktarlar olurdu. Biz bunları hep iade ediyorduk.
Benim görev yaptığım süreç içerisinde iade ettiğimiz bütçe yüzbinler civarındadır.
Sınav sorularını ODTÜ Kampüsünde saklıyorduk ve dağıtımını da ODTÜ Kampüsünden
yapıyorduk. Sınavın büyüklüğüne göre sabah saat 04.00’te görev başında oluyorduk. Küçük
sınavlarda ise sabah 06.00 sularında göreve geliyorduk. Her sınav çok heyecanlıydı. Çünkü
bizden kaynaklanan bir hata tüm ülke genelindeki sınavları etkileyebilirdi. O nedenle genelde çok stresli bir görevdi.
Bir gün üniversite giriş sınavı yapılacaktı. Ankara’nın sorularını yaklaşık olarak 150 minibüs ile dağıtıyoruz. Soruların minibüslere yüklenmesi yaklaşık dört saat sürüyordu. Yükleme
işine sabah saat 03.00 sularında başlıyorduk. Sorular yüklendikten sonra arabalar bir bölgede
toplanıyordu. Minibüslerin anahtarları şoförlerden alınıyor ve minübüsler Jandarma tarafından gözetleniyordu. Minibüsler, iki kurye ve emniyet görevlileri eşliğinde dağıtıma çıkıyordu. Kuryelere verdiğimiz en son talimat, hareket etmeden önce soruların olduğu kutuları,
sayılarını ve okul adreslerini kontrol etmeleriydi. Saat 06.30’da kuryenin biri bana geldi ve
kutulardan birisinin açık olduğunu söyledi. Böyle bir şey kesinlikle olamazdı. Hemen kutuyu
kontrol ettik. Kutunun içinde yalnız üç plastik poşet vardı. Aklımıza takılan tek şey gerçekten
bu kutuda kaç poşet olduğuyla ilgiliydi. Yoksa bir veya daha fazla poşet alınmış mıydı? Bunu
biz bilemezdik. Bunu ancak METEKSAN bilirdi. Hemen kutulardan sorumlu kişiyi aradık
ve durumu anlattık. Kendisinin acilen matbaaya gidip oradan evraklara bakıp bu açık olan
kutuda kaç poşetin olduğunu bize söylemesi gerekiyordu. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürdü.
Bir taraftan polis bana zaman daraldığı için minibüsleri çıkaralım diye baskı yapıyordu. Ben
ise onları çeşitli nedenlerle oyalamaya çalışıyor, METEKSAN’dan gelecek haberi bekliyordum. Gelecek olan haber üç poşet ise sorun yoktu ama dört veya daha fazla poşet ise Türkiye
genelinde Üniversite Giriş Sınavı iptal edilecekti. Nihayet METEKSAN’dan o kutuda olması
gereken plastik poşet sayısının üç olduğu cevabını alınca dünyalar benim oldu. Hayatımda
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o 45 dakika boyunca yaşadığım stresi tarif edemem. Bize binlerce kutu geliyordu. Kutunun
METEKSAN tarafından uygun bir şekilde kapatılmadığı anlaşıldı. Bu olaydan sonra bir ekiple gelen kutuları daha detaylı olarak tek tek kontrol etmeye başladık.
Bir diğer olay, yine Üniversite Giriş Sınavı’nın yapılacağı bir Pazar sabahı yaşandı. Benim
yanımda doktora sonrası çalışmalar yapan Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Murat Çelik’e görev vermiştim. Kendisi ODTÜ içinde bizim oturduğumuz lojmanlara yakın bir yerde oturuyordu. Kendisini saat 03.45’te alıp sınav merkezine gideceğimi önceden söylemiştim. Ben o sabah 3.00 sularında kalktım ve 3.15’te duşa girdim. Aradan birkaç
dakika geçmişti ki telefonum ard arda çalmaya başladı. Bir ara kesildi fakat tekrar çalmaya
başladı. O an çok önemli bir olay olduğunu düşündüm. Önemli olay, olsa olsa soruların çalınması olabilirdi. Telefonum bir alt kattaydı. Hemen bornozumu aldım ve hızlı bir şekilde
aşağı kata inmek üzere banyodan dışarı fırladım. Merdivenler ahşaptı, ayaklarım da ıslak.
İlk adımımı hızlı bir şekilde merdivene atınca kendimi birden havada buldum, yedi-sekiz
merdiven aşağıya düştüm, bu arada merdivenin kenarına belimi vurdum. Sonra kayarak alt
kata kadar indim. Eşim gürültüye uyandı. Eşime seslenmek istiyordum, fakat sesim bir türlü
çıkmıyordu. Biraz kendime geldim, beni hemen hastaneye götürdüler. Film çektiler ilk önce
bir kaburgada çatlak olduğumu, sonra tekrar gittiğimde iyi olduğumu söylediler. Murat o sabah kalkmış, belki uyur kalırım diye beni aramıştı, ben de cevap vermeyince aramaya devam
etmişti. Hâlbuki beni aramamış olsa böyle bir olay başıma hiç gelmeyecekti. O gün çok zor
koşullarda sınavı gerçekleştirdik. Ancak çok şanslıydım, belimi kırabilir veya başımı merdivenin yanındaki demirlere, beton duvara vurabilirdim.
3000-5000 kişilik küçük sınavları yalnız ODTÜ kampüsünde yapıyorduk. Böylece sınavları daha iyi kontrol altına alıyorduk. Ekibimle büyük özveriyle çalışıyorduk. Bu görevi ben 10
yıl boyunca sürdürdüm. Sınavlarımızda hiçbir zaman ciddi bir sorun yaşamadık. Her türlü
önlemi sınavlarda alıyorduk.
2010 yılında ciddi sorunlar yaşadık. Bu sorunlar bizim yöneticiliğimizden kaynaklanan
sorunlar değildi. Bunlardan birisi Temmuz 2010’da yapılan memur sınavında soruların dışarı
sızmış olması ve öğretmenlerle ilgili oturumun tamamen iptal edilmesiydi. Binlerce kişi tam
puan ve tam puana yakın puan almıştı ki bu durum çok anormaldi. Hatırladığım kadarıyla
290.000 kişi, bu iptal edilen sınava girmişti. Kasım 2010’da bu sınav tekrar edildi. Ancak bu
kez sınava girenlerin sayısında 60.000 civarında bir azalma vardı. Bu sınava giren adayların
başka alternatifleri yoktu, bunlar neden sınava girmemişti? Bu çok ilginçti. Bizim büroya fakslar gelmeye başladı. “Anılan sınava rahatsızlığım nedeniyle giremeyeceğim, doktor raporum
ektedir.” Görev yaptığım süreç içerisinde sınava giremeyecek olan bir kişi hiçbir zaman bize
mazaret bildirmemiştir. Bu, büyük bir olasılıkla, yüksek puan almış kişilerin bu sınavda o
yüksek puanı alamayacakları için ve bu sınava tekrar neden girmedikleri sorgulandığında
bir gerekçe olarak ortaya koyabilmek için başvurdukları bir yöntem idi. Aynı yıl polis sınavı
yapılmadan iptal edildi. Pazar günü yapılacak olan sınavın soruları ve onlara benzer sorular
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Perşembe günü bir şekilde ÖSYM’ye ihbar edildi. Bu bilgiyi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal
Yarımağan benimle paylaştı. ÖSYM’de durum iyiye gitmiyordu.
Eylül 2010’da Ünal Hoca ÖSYM’den ayrıldı ve İTÜ hocalarından Prof. Dr. Ali Demir ve
ekibi iş başına geldi. Ali Demir ile yaklaşık beş ay beraber çalıştık. Bu ekibin yaptığı icraatlardan birisi sınavlarda ciddi önlemler almaktı. Sınava giren adaylar ciddi bir şekilde aranıyor,
kalem, anahtar, bozuk para, cep telefonu, saat, küpe vs. gibi objelerle adaylar sınava alınmıyordu. Örneğin TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) yalnız Ankara’da yapılıyordu. Adaylar Türkiye’nin çeşitli illerinden geliyordu. Bu doktorlar anahtar, cep telefonu, kalın metal çerçeveli
gözlük, bozuk para vs. gibi objelerle sınava giremiyorlardı. Peki bu insanlar bunları nereye
bırakacaklardı? Sınavlar kameralarla kayda alınıyordu. Bence bunlar göstermelik alınan tedbirlerdi. Kamuoyu nezdinde şu intibayı yaratmaya çalıştılar: “Bakın bugüne kadar bunlar
yapılmıyordu, şimdi bunlar geldi her türlü önlemi almaya başladılar.” Adaylara kalem, silgi,
şeker, su vs. dağıtmaya başladılar. Bunların dağıtımı dahi ciddi bir sorun yaratıyordu.
Ali Demir ve ekibinin uygulamak istediği bir diğer husus ise her öğrenciye farklı sınav kâğıdı vermekti. Bu çok zor bir olaydı. Sorular bir algoritma yardımıyla hazırlanmalıydı. Bu konuda Ali Demir ile bazen ters düşüyorduk. Gerçi benim müdahale etme şansım yoktu, ancak
İl Sınav Yöneticisi olarak fikrimi söylüyordum. Büyük sınavlarda zaten 10 farklı soru kitapçığı dağıtılıyordu. Haydi bunu 20’ye çıkaralım. Neden herkese ayrı kitapçık? Erzincan’da sınava girenin Ankara’da sınava girenden kopya çekecek hali yoktu. Başka bir sınavda soruların
cevaplarının bir şifre doğrultusunda çözüldüğü ortaya çıktı. İşler iyice karıştı. Ben bu ekipten
son derece rahatsız olmaya başlamıştım. Çevreme, özellikle grubumda çalışan öğrencilerime
şunu söylüyordum: “Ya bunlar beni bu görevden alır, ya da ben ayrılırım.” diyordum.
Ali Demir, Ankara’da tüm İl Sınav Yöneticileri’nin katıldığı bir toplantı organize etti. O
toplantıda almış oldukları tedbirlerden bahsetti. Konuşmasında vermiş olduğu bir örnek hatırımdam hiç çıkmıyor. Antalya’da bir sınavda bir bayanın küpesi çıkarılamayınca bir kesici
alet temin edildiğini ve küpenin kesilerek çıkarıldığını vurguladı. Şunu söylemek istiyordu:
“Bakın biz bu işi ne kadar ciddiye alıyoruz.” Toplantıya katılanlar arasında belki 15 civarında
Rektör vardı. Anadolu üniversitelerinin birçoğunda İl Sınav Yöneticiliklerini de Rektörler yürütür. Kimseye bu görevi devretmezler. Çünkü kendileri hem bu isten nemalanırlar hem de
her şeyi kontrol etmek isterler. Ali Demir’in konuşmasından sonra ben söz aldım ve şunları
söyledim: “Almış olduğunuz önlemler güzel, fakat biraz abartılı olmuyor mu? Bu önlemlerle insanların gururları rencide edilmiyor mu? Bir kadının küpesinin kesici alet ile kesilip,
kadının sınava alınması Afrika’nın kabile ülkelerinde dahi görülmez. Gelin el birliği ile bu
işleri bir tarafa bırakalım, ÖSYM’nin içerisindeki köstebeklerin üzerine hep beraber gidelim.”
Olaylar şunu gösteriyordu: ÖSYM’den sorular bir şekilde dışarıya sızdırılıyordu. Bunların
almış oldukları önlemler belki münferit olayları önlerdi. Kahve arasında sırtımı sıvazlayan
birçok insan, bunların arasında rektörler de vardı, orada beni destekleyici tek bir laf dahi
etmediler. Ben bu korkak insanları buradan kınıyorum.
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2011 yılının Şubat ayında Erzurum’da yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarını izlemek üzere Erzurum’a gitmiştim. Beni, yardımcım Ahmet Öcal aradı ve kendisini ÖSYM’den
çağırdıklarını söyledi. Ben de kendisine “Sen katıl.” dedim. Kış oyunları 6 Şubat 2011’de
sona erdi. Biz ertesi gün Ankara’ya döndük. Ahmet bana bir şey anlatmadı. Sorduğumda
çok önemli bir şey olmadığını, sınavlarla ilgili olduğunu anlattı. Şüphelenmiştim. Ben o
konuşmayı yaptığım zaman Başkan ve ekibi benim hakkımda hemen kararlarını vermişler
“Bundan uzak durmalıyız” diye. Ahmet’e de beni görevden alacaklarını ve kendisi ile göreve
devam etmek istediklerini bildirmişler. Ahmet’e olan kızgınlığım bu olayı benden gizlemesi
olmuştur. Hâlbuki bana gerçeği söylese o gün istifa dilekçemi verirdim ve kendisine de “Sen
tecrübelisin, devam et” derdim. Ahmet bana “Ben üzülürüm” diye söylemediğini ifade etti.
Burada üzülecek bir şey yok. Adamlar zaten beni görevden alacaklar. İki gün geçtikten sonra
ÖSYM’den beni aradılar ve Genel Sekreterin beni ziyaret etmek istediğini söylediler. Genel
Sekreter de bu ekiple göreve gelmişti. Adını şu an hatırlamıyorum. Ben kendisinin bana bir
sarı zarf getireceğini hemen anladım. Genel Sekreter ODTÜ’ye geldi ve durumu anlattı ve
şunu söyledi: “Metin Bey siz o konuşmayı orada yapmamalıydınız, düşüncelerinizi bizimle
paylaşsaydınız çok daha iyi olurdu.” gibi laflar etti. Ben de kendisine “Ben ulu orta bir yerde
konuşmadım. Tüm İl Sınav Yöneticilerinin olduğu bir toplantıda bunları dile getirdim. Bundan daha uygun bir yer olabilir miydi?” cevabını verdim. Daha ilginç olan, Genel Sekreter’in
bana “Başkan biraz da sizin kariyerinizin altında eziliyor.” ifadesini kullanmasıydı. Biz Başkan ile hiçbir zaman ne kariyerlerimizi kıyasladık ne de yarıştırdık. Sonra düşündüm, belki
de bu, Ali Bey’in akademik kariyeri hakkında, eserlerinde etik ihlal olduğuna dair basında o
zamanlar çıkan yazılardan kaynaklanmış olabilirdi.
Genel Sekreter, Başkan’ın imzası ile hazırlanmış olan 9 Şubat 2011 tarihli yazıyı bana iletti.
Yarım sayfalık bir yazıda bana övgüler sıralayıp teşekkür ediliyor ve bundan sonra da desteğim bekleniyordu. Bu yazının üzerine Genel Sekreter’e şunları söyledim: “Benim görevden
ayrılmamı istemeniz benim için bir sürpriz olmadı, beklediğim bir olaydı ve hatta ben de istifayı düşünüyordum.” Çünkü bu ekip ile çalışamayacağımı anlamıştım. Güçlü insanlar genelde çevrelerinde çalışacak güçlü insanları, zayıf insanlar ise çevrelerinde zayıf insanları tercih
ederler. Ali Demir’in adı bu beş ay içerisinde bir sürü skandala karıştı. Burada yapmış olduğu
en doğru iş beni bu görevden alması oldu, kendisine teşekkür ederim. Bu ortam artık bana
yakışmayan bir ortamdı. Bunları Genel Sekreter, Ali Demir’e iletti mi bilemiyorum. Şunu da
ilave edeyim. Bu ekibin o dönemde Türkiye’de görevden aldığı tek kişi bendim. Bu da benim
için bir gururdu. Çok daha sonraları başka illerde de bazı yöneticileri görevden almışlardı.
Böylece ÖSYM’den ayrılmakla gerçekten rahatladım. Hafta sonlarını ailemle geçirmeye
başladım. 10 yıllık serüven böylece bitmiş oldu. Son olarak şunları vurgulamak istiyorum:
Cumartesi, Pazar günleri herkes yatağında mışıl mışıl uyurken, ben sabahın erken saatlerinde yollara düşerdim ve kendi kendime sorardım: “Bu görevi yapmak için organik kimya
profesörü olmak mı gerekli?” Ama şartlar beni bu görevi yapmaya zorlamıştı. Bu vesile ile
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buradan ÖSYM’ye ve çalıştığım yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Bu 10 yıl boyunca yaklaşık bir maaş da ÖSYM’den aldım. Bu parayı hiç çarçur etmedim. Çocuklarımı yüksek lisans
yapmaları için Amerika’ya gönderebildim. Bu imkân olmamış olsaydı, onları kesinlikle gönderemezdim. Bu nedenle teşekkürler ÖSYM... Teşekkürler Ural Hocam...
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6. BÖLÜM: EMEKLİLİĞİM
Emeklilik Törenlerim
Emekliliğim yaklaşınca benim çok sevgili dostlarım ve öğrencilerim 2015 yılının Mayıs ve Haziran aylarında bazı etkinlikler organize ettiler. Kıymetli dostum ODTÜ Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cihangir
Tanyeli, bir ekip kurmuş ve neredeyse bir yıl önce hazırlıklara başlamıştı. Benim, yapılan işlerden hiç haberim olmadı. Kurumsal Emeklilik Sempozyumu adı altında
bir günlük bir etkinlik düzenlediler. Edindiğim bilgiler
doğrultusunda sürekli olarak Erzurum ile de bağlantı
kurmuşlar. Çünkü benim Atatürk Üniversitesinde 17
yıllık bir hizmetim vardı. Erzurum grubu da Erzurum’da ayrı bir etkinlik düzenlemeye karar vermiş.
Kronolojik olarak önce Erzurum’da yapılan etkinlikten
bahsedeyim.
Erzurum’da Tören: Erzurum’da bulunan tüm öğrencilerimin destek verdiği ve organizasyonu üstlenen
Hamdullah Kılıç’a ve tüm öğrencilerime buradan teşekkür etmek istiyorum. Eşimi, kızımı, damadımızı ve beni Erzurum’a davet ettiler. Organize ettikleri töreni de benim gerçek doğum günüm olan (bir ay geç nüfusa yazdırıldığım
için nüfusa kayıtlı doğum günüm 29 Haziran) 29 Mayıs’a denk getirdiler. Kayak merkezinde
bulunan Xanadu Snow Otel’de bizi ağırladılar. 29 Mayıs sabahı 25-30 kişinin katıldığı bir toplulukla nezih bir yerde sabah kahvaltısına gittik. Hoşça vakit geçirdik. Dostlarımızla, öğrencilerimle hasret giderdik. Öğleden sonra aynı otelde yaklaşık 75-80 kişilik bir törene katıldık.
Bu töreni yalnız benim öğrencilerimi kapsayacak şekilde sınırlamışlardı. Bu nedenle çok daha
samimi bir ortam oluşmuştu.

Erzurum Grubu ile kahvaltı; Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, Ben ve Prof. Dr. Yunus Kara
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Benimle çalışan öğrencilerim, üzerinde Organik Kimya Bilimine ve Kimya Eğitimine Yaptığı
Özgün ve Değerli Katkıların Anısına Hocamız Prof. Dr. Metin Balcı’ya en içten Saygılarımızla yazısını içeren çevresi altın kaplamalı büyük bir gümüş tabak hediye ettiler. O hediyeye katkı
sağlayanların adlarını da burada vermek istiyorum: Yaşar Sütbeyaz, Nihat Akbulut, Mansur
Harmandar, Hasan Seçen, Abdullah Menzek, Yavuz Taşkesenligil, Ümit Demir, Yunus Kara,
M. Emin Şengül, Ramazan Altundaş, Zeynep Ceylan, Mustafa Ceylan, Arif Daştan, Nurullah
Saraçoğlu, Emine Salamcı, Murat Çelik, Ahmet Maraş, M. Serdar Gültekin, Hamdullah Kılıç,
Ferhan Tümer, Cavit Kazaz, Mustafa Zengin, Nermin Ş. Kuş, Nurhan H. Kishalı, Raşit Çalışkan ve Ebru Mete... (İsimlerin benimle çalışmaya başlama sırasına göre yazıldığını tahmin
ediyorum.)

Doğum Günü Pastası

Suzan Harmandar, Eşim Jale, Ben ve Prof. Dr. Mansur Harmandar

Toplantıdan Bir Görünüm

Prof. Dr. Serdar Gültekin, Eşim Jale, Ben ve Prof. Dr. Murat Çelik

Bu tabak şu anda benim İzmir’de çalışma odamın en güzel yerinde duruyor ve baktığımda o günü hatırlıyorum. Van’dan gelen sevgili Hasan Genç adımı ve ODTÜ amblemini
içeren bir kilim dokutturmuş. O kilim de şu anda odamda duvarda asılıdır. Teşekkürler Hasan… Sonra adıma bir pasta hazırlanmıştı. Bir ara verildikten sonra yemek faslına geçildi.
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Damadım Onur Erinç, Yrd. Doç. Dr. A. Emin Öztürk, Kızım
Gülşah, Eşim Jale, Ben, Yrd. Doç. Dr. Yasin Çetinkaya ve Yrd.
Doç. Dr. Halis Şakiroğlu

Tortum Şelalesi, 31 Mayıs 2015

Müzik eşliğinde eğlendikten
sonra o günü böylece kapatmış olduk. Buradan tekrar
herkese içtenlikle teşekkür
etmek istiyorum. O zaman
ODTÜ’de grubumda çalışan
öğrencilerimin

tamamına

yakını da Erzurum’a gelmişti. Hatta Çağatay İsviçre’den
katılmıştı.
Kars’ta küçük bir tören:

Törene Ankara’dan Katılan ODTÜ Grubum

Erzurum’dan ayrılarak 2-5
Haziran 2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Haydar Yüksek tarafından organize edilen 2. Ulusal
Hesaplamalı Kimya Kongresi’nde bir konuşma yapmak üzere Kars’a gittim. Sevgili Dostum
Haydar sempozyumun bir kısmını benim emekliliğime ayırmıştı. O kısımda benim çalışmalarından ve özgeçmişimden bahsettiler. Hatta organizasyonunda katkı sağladığım, 5-9 Temmuz 2004 tarihleri arasında Kafkas
Üniversitesinde yapılan XVIII. Ulusal Kimya Kongresinde yapmış olduğum konuşmalardan kesitler gösterildi ve nihayetinde emekliliğimden
dolayı bana bir hatıra plaketi takdim
edildi. Hiç beklemediğim bir olaydı.
Kendisine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Kars’ta Akşam Yemeği, 3 Haziran 2015
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ODTÜ’deki Tören: Yukarıda da bahsettiğim gibi bu tören, Cihangir Bey’in başkanlığında Kimya Bölümünün Organik Kimya Grubu öğretim üyeleri; Özdemir Doğan, Metin Zora,
Akın Akdağ, Salih Özçubukçu ve Görkem Günbaş’ın titiz ve kusursuz bir çalışması sonucunda 10 Haziran 2015 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. O kadar sıkı
ve titiz çalışmışlardı ki bu toplantının sonucunda Changir Bey bir gün bana “Ben bu ekiple
büyük bir kongre de organize ederim.” demişti. Nihayetinde bu ekibin yanına Kimya Bölümünin diğer genç elemanlarını da alarak iki yıl sonra 29. Ulusal Kimya Kongresini ODTÜ’de
başarılı bir şekilde organize etti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar

Prof. Dr. Cihangir Tanyeli

Dekan Prof. Dr. Ersan Akyıldız

Kızım Gülşah Erinç

Emeklilik töreninin adını Bilime Adanmış Bir Yaşam koyarak toplantıya daha farklı bir anlam kattılar. Bir günlük bir toplantıda çok değerli bilim insanları; Prof. Dr. Ayhan Ulubelen,
Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve Prof. Dr. Engin. U. Akkaya davetli konuşmacı olarak katılmışlardı.
Açılış konuşmalarında, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ersan Akyıldız, Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlker Özkan ve Düzenleme Kurulu
adına Prof. Dr. Cihangir Tanyeli, benimle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Kızım
Gülşah Erinç’in Bilime Adanmış Bir Yaşam konulu konuşmasını takiben, Prof. Dr. Hasan Seçen
Hocamız Prof. Dr. Metin Balcı konulu bir konuşma yaptı. Bu konuşmalar ve sunumlar beni çok
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duygulandırdı ve o gün beni ağlatan an ise hiç beklemediğim
bir zamanda oğlum Berkay’ın Amerika’dan Skype aracılığıyla
bağlanıp bir konuşma yapmasıydı.
Sonra serbest konuşmalar kısmına geçildi. Toplantıya katılan dostlarım benimle ilgili anılarını dile getirdiler. Son olarak
bana söz hakkı verildi. Ben de yarım saat kadar hayatımdaki
önemli kırılma noktalarından bahsettim. Bu toplantıya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar,
Başkan Yardımcısı Ahmet Nuri Yurdusev ve Türkiye Kimya
Derneği Başkan Yardımcısının yanı sıra ülkenin her tarafından
Edirne’den Van’a kadar çok sevdiğim, adlarını burada tek tek

Konuşmacılar: Prof. Dr. Hasan Seçen, Prof. Dr. Ayhan Ulubelen, Prof. Dr. Yusuf Yağcı, Prof. Dr. Engin U. Akkaya, Eşim ve Ben

213

Prof. Dr. Metin BALCI

Toplantıya Katılan Öğrencilerim

Toplantıdan Bir Görünüm

veremeyeceğim dostlarım Erzurum’dan ve ODTÜ’den öğrencilerim, dünürlerimiz de katıldı.
Toplantı esnasında ODTÜ Grubu’nun hazırlamış olduğu ve cam içerisine benim sentezlediğim önemli moleküllerden birinin formülü işlenmiş bir plaketin yanı sıra bir saat hediye
edildi. Katılımcılardan hediyeler getirenler de oldu. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum.
Akşam tüm kalan katılımcılara ODTÜ Sosyal Tesisleri’nde güzel bir yemek verildi. Bu
yemeğin giderlerini dahi organizasyon komitesi üstlenmişti. Bu toplantının oluşmasına bazı
firmaların da destek verdiğini sonradan öğrendim. Onlara da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
Törenden bir süre sonra çok sevdiğim ve saydığım Ayhan Ulubelen Hoca benimle ilgili
ve bu törene de değinerek bir köşe yazısını Cumhuriyet Bilim Teknik’te yayımladı. Kendisine
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sevgili öğrencim Hasan Seçen hem Erzurum’da hem
de ODTÜ’de yapılan törenleri içeren kapsamlı bir yazıyı kendi blog’una koydu. Hasan’a da
teşekkür etmek istiyorum.
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Katılımcılarla toplu bir fotoğraf

ODTÜ Öğrencilerimle Yemek: 10 Haziran’da yapılan törenden birkaç gün sonra o günlerde grubumda çalışan ve gruptan ayrılmış, Ankara’da ikamet eden öğrencilerimin organize
etmiş olduğu bir akşam yemeğine katıldık. Onlar özellikle kendileri birşeyler yapmak istemişlerdi. Gerçi her iki törene de katıldılar. Hoş bir vakit geçirmiştik. Bana büyük bir sürpriz
hazırlamışlardı. Benim, elektronik ortamda fotoğraflardan albüm yapıp sonra onları kitap
haline getirdiğimi bildiklerinden dolayı benzer bir şey yapmışlardı. Grup içinde çekilen fotoğrafları ve başka anıları içeren fotoğrafları da toplayarak (bu koleksiyon için bayağı zaman
harcadıkları belli) muhteşem bir albüm hazırlamışlar, ayrıca o fotoğraflarla ilgili bir CD’yi o
gece bana takdim ettiler. Zaman zaman bu albüme göz gezdirirken o güzel günleri hatırlıyorum. Buradan hepinize sesleniyorum. İyi ki varsınız... Size çok teşekkür ediyorum. Hepinizin
gözlerinden öpüyorum...

Ankara’da bulunan öğrencilerimle akşam yemeği
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Emekliliğim
Antalya’da bir tören: Son yıllarda Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ramazan Altundaş ve Prof. Dr. Hamdullah Kılıç tarafından Anatolien Conference on Organic Chemistry adı altında başlatılan ve yurt dışından çok kaliteli öğretim üyelerinin davet edildiği
bu kongre dizisinin dördüncüsü Ekim 2018’de yapılacaktı. Bu kongrenin ilki 16-19 Mart 2015
tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Kongrenin 17 Mart tarihinde yapılan 2. seksiyonu emekliliğimden dolayı bana atfedildi. Bir özgeçmiş sunumundan sonra davetli konuşmacı olarak
bir sunum yaptım. Sevgili öğrencilerim Ramazan ve Hamdullah’a bu jestlerinden dolayı bir
kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Emekli olduğum gün grubumda çalışan 20 kişi vardı. Bunların beşi doktora sonrası çalışmalar yapıyordu. Onlar zamanla ayrıldı. Geriye kalan 15 öğrencinin 14’ü bu zaman zarfında
yüksek lisans tezlerini ve doktora çalışmalarını bitirerek mezun oldular. Şu an benim üzerimde olan ve çalışmaları devam eden tek bir doktora öğrencisi, Nalan kaldı. Bu kitap yayımlandığı zaman eminim o da mezun olmuş olacaktır.
Aktif bir bilimsel hayatın hemen ardından birden emekli olmak kolay değil. Ancak emeklilik de hayatın bir parçası. Umarım bu da herkese nasip olur. Hayatta her şeyin güzel tarafları
var, yeter ki insan o güzellikleri görebilsin. Maalesef ülkemizde emeklilik yaşı şu an 67. Ben
şahsen emeklilik yaşının aşağı çekilmesi kanaatini taşımaktayım. Çünkü akademisyenlerimizin büyük bir çoğunluğu profesör unvanı aldıktan sonra araştırmayı bırakıyorlar. Haftada
verdikleri üç-beş saatlik dersin haricinde hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Evrensel standartlara
uygun bir şekilde yetişmiş bir profesör bilgi, görgü ve deneyimlerini genç araştırmacılara aktarmalı, onların yetişmesini sağlamalı ve ciddi araştırmalar yürüterek genç bilim insanlarına
örnek olmalı. Öğretim üyelerinin araştırma yapıp yapmadığını sorgulayan ve denetleyen bir
mekanizma ülkemizde maalesef yok. Sahip olduğu unvanı hakkıyla taşıyan bilim insanları,
emeklilik sistemiyle cezalandırılıyorlar. Bilimsel araştırmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş
olan aktif ve üretken öğretim üyeleri, mevcut sistemin dışında tutulmalı, onlarla üç veya beşer yıllık sözleşmeler yaparak emeklilik süreleri uzatılmalı. Öğretim üyeleri arasında aktif-pasif ayrımı yapmadan tüm öğretim üyelerinin emeklilik yaşının uzatılması, yakın bir zamanda,
üniversitelerimizin hocaların kahvehanesine dönüşeceği anlamına geliyor. YÖK’ün çıkardığı
yeni yasaya göre öğretim üyelerinin çalışma süreleri bir yıllık sözleşmelerle 75 yaşına kadar
uzatılabilecek. Bu bir yıl yeterli bir süre değil. Ayrıca bu uzatmanın hangi kriterlere göre yapılacağı da belli değil.
Emeklilik yaşının aşağı çekilmesiyle gençlerin önü açılmış olur. Şu an ülkemizde iyi yetişmiş ancak üniversitelerde kadro bulamamış değerli genç elemanlar bulunuyor. Bunların
kadro bulmaları çok zor. Yöneticilerimizin de artık kendi elemanlarını koruma duygularını
bir tarafa bırakıp liyakatı ön plana çıkararak eleman almaları gerekiyor.
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Emeklilikte Ne Yapabilirim?
Bilkent Üniversitesinin Teklifi: Emekliliğime yaklaşık bir buçuk ay gibi bir zaman kala
Bilkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdullah Atalar bir vesile ile benim yakında
emekli olacağımı duymuş ve beni aramıştı. Benim Bilkent’te devam etmemi ve benimle en
kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine “Olabilir, konuyu detaylı görüşelim.” şeklinde bir cevap verdim.
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümünde görev yapan herkesi çok yakından tanıyordum.
Çoğu da ODTÜ’den giden elemanlardı. Bölümün toplam eleman sayısı 10 civarındadır. Küçük bir bölüm olmasına rağmen bölüm içi her zaman huzursuzdur. Çünkü çok sık bölüm
başkanı değiştiriyorlardı. Aldığım duyumlara göre bu huzursuzluklara son vermek için dışarıdan birisinin bölüm başkanı olmasını arzu edenler olmuş ve Rektör Bey de herhalde beni
uygun görmüştü.
Bu konuyu görüşmek üzere Rektör Bey ve yardımcılarından Prof. Dr. Prof. Adnan Akay
ile bir araya geldik. Yaklaşık kırk beş dakika süren bir görüşme yaptık. Ben kendilerine benden ne beklediklerini sordum ve açık olarak fikirlerini söylemelerini istedim. Doğal olarak
benden araştırma bekliyorlardı. Zaten başka birşey de olamazdı. Ben de kendilerine bunun
bugünden yarına olamayacağını, zamana ihtiyacım olacağını özellikle de tecrübeli bir iki elemanımın olması gerektiğini vurguladım. Organik kimyada tecrübesiz bir master öğrencisi
ile işe başlamanın ne kadar zor olduğunu ben hem Erzurum’da hem de ODTÜ’de yaşadım.
Kendilerine şunu söyledim: “Bölüm ile de görüşün sonra beraber bir ortak toplantı yapalım
ve bu konuda nihai karara varalım.” Bana durumu ileteceklerini söylediler. Aradan bir ay
geçti hiçbir haber alamadım. 15 Haziran 2015 tarihinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından organize edilen Singlet Oxygen: Generation and Application to the Synthesis başlıklı bir
toplantıya Bilkent Kimya Bölümü elemanlarından Prof. Dr. Engin. U. Akkaya ile ben çağrılı
konuşmacı olarak katılmıştık. Orada durumu Engin’e anlattım. Engin bana Rektörlüğün böyle bir teklifinden hiç haberinin olmadığını söyledi. Ben de kendisine “Bu konuda bana cevap
vermeleri için bir teşebbüste bulunur musun?” diye rica ettim. Engin bir ara bu işi ihmal etti.
Sonra kendisini tekrar aradım ve hatırlattım. Bunun üzerine 3 Temmuz 2015 tarihinde Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Akay’dan aşağıdaki mesaj geldi.
Değerli Hocam,
Sizinle son görüşmemizden sonra Kimya Bölümümüz ile yaptığımız görüşmeler sonunda, şu anda
Bölümün ihtiyacının değişik yönlerde olduğu kanısına varıldı. Böyle bir durumda sizi gereksiz şekilde
bekletmemek ve başka planlarınız varsa önünde durmamak amacı ile durum hakkında size bilgi vermek
istedim. Bize ayırdığınız ve paylaştığınız düşünceler için size teşekkür ederim.
Saygılarımla
Adnan Akay, Rektör Yardımcısı
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O zaman ben şu soruyu sormak isterim. Siz nasıl yöneticisiniz ki bölümle istişare etmeden, emekli, ülkede belli bir konuma gelmiş bir hocaya böyle teklif yapıyorsunuz ve sonunda
da bölümle görüştük vs. diyorsunuz. Muhatabınız, akademik kariyerine yeni başlayan bir
araştırma görevlisi değil, emekli bir öğretim üyesi.
Ayrıca bölümle de bir görüşme vs. yapılmamıştı. Çünkü çoğunun olaydan hiç haberi yoktu. Büyük bir olasılıkla bölümde bir veya iki kişiyle bu durum görüşülmüştü. Ben de bu e-mail mesajının üzerine kendilerine 5 Temmuz 2015 tarihinde özetle aşağıdaki mesajı gönderdim.
Sayın Prof. Dr. Adnan Akay,
Ben size müracaat etmedim, teklifi siz bana getirdiniz ve size de detaylı olarak düşüncelerimi anlattım. Deneyimli bir Üniversitenin yöneticileri böyle bir teklifi getirmeden önce bölüm ile görüşür
ve sonra teklif yapar. Bu davranışınızın size yakışmadığını ve de şık olmadığını bilgilerinize sunmak
istedim.
Birkaç gün sonra Adnan Hoca’dan tekrar bir mesaj geldi. Ne hikmetse bana teklifi yapan
Abdullah Hoca, topu yardımcısına atıyor ve benimle muhatap olmak istemiyordu. Belki de
sıkılıyordu. Son mesajın bir kısmı aşağıda verilmiştir:
Çok üzüldüklerini ifade ediyorlar. Bölüm Başkanı değişikliklerinden ve o anda da Ömer Dağ’ın
vekaleten Bölüm Başkanlığını yürüttüğünden bahsediyor. Ayrıca Kimya Bölümü üyeleri tarafından
Bölüm Başkanlığı için benim adımın önerildiğinden ve bu durumun bir kısım arkadaşların düşüncelerini biraz karıştırdığından bahsediyor. Sonunda benden özür diliyorlar.
Bölümdeki elemanların bazıları böyle bir tekliften haberleri olmadığını söylerken bazıları
tarafından da adımın önerildiğinden bahsediyorlar. Bu tam bir çelişki değil mi? Ben bu olayı
kiminle paylaştıysam istisnasız herkes tek bir şahsın adı üzerinde durdu. Onun da bu işten
çok rahatsız olacağını vurguladır. Her halde o zat kafası karışmış olan kişi olsa gerek. Burada
bir noktayı vurgulamak isterim. Bir Vakıf Üniversitesi Rektörünün küçük bir bölümde istediği gibi hareket edemediğini veya isteklerini o bölüme empoze ettiremediğini burada vurgulamak istiyorum. Bu da benim açımdan düşündürücü bir olaydı. İyi ki Bilkent işi olmamış,
yoksa orada huzurum kaçardı. Yıllarca huzursuzluğuna çare bulamamış zavallı bir bölüm...
Bezmialem Üniversitesinin Teklifi: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan’ı meslektaşım Prof. Dr. Gülaçtı Topçu benim Ezcacılık Fakültesine gelmem için bir teklif
yaptı. Kendisiyle detayları görüşmek üzere 29 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’a gittim, Eczacılık Fakültesinde N-Propargil Pirol ve İndol Türevlerinin Altin Katalizörlüğünde Siklizasyonu: Yeni
Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi başlıklı bir de konuşma yaptım. Daha sonra Rektör
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ile de bir ortak görüşme yaptık. Ben bu konu üzerine uzun bir
süre düşündüm. Gerek üniversitenin ortamı gerekse üniversitenin yeri benim açımdan çok
iç açıcı değildi. Bundan dolayı bu teklifi kabul etmedim. Buradan Gülaçtı’ya teşekkür etmek
istiyorum.
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İzmir’e Yerleşiyoruz
Emekli olmadan önce kafamızda hep İstanbul’a yerleşme ve orada bir vakıf üniversitesinde devam etme düşüncesi vardı. Ayrıca bir evimizin, çoğu akrabalarımızın İstanbul’da olması
bizi İstanbul’a gitmeye yönlendiriyordu. Ancak, son yıllarda İstanbul’da artan trafik, keşmekeş, başıboşluk bizim fikrimizi değiştirmeye başlamıştı. Ayrıca Ankara’da ODTÜ, TOKİ ile
anlaşarak Yapracık Bölgesinde, ODTÜ’ye yaklaşık 30 km mesafede, ODTÜ öğretim üyeleri için 368 dairelik bir site yaptırıyordu. Biz de üye olduk. Bu kompleks içerisinde herkese
uygun bir ev vardı. Biz de bahçeli, dubleks bir daireye girdik. Evimiz 2015 güz aylarında
teslim edilecekti. Evler bitmeyince biz oturacağımız çevreyi de yakından tanımak için Şubat
2016’da ODTÜ-TOKİ konutlarına 500 m mesafede başka bir TOKİ konutuna taşındık. Mesafe
gerçekten uzaktı. Evin durumunu takip ediyorduk. Niyetimiz kendi evimize taşınmak ve
orada ikamet etmekti. ODTÜ’de bahçeli tripleks bir evde oturduğumuz için bahçeli dubleks
bir eve girmiştik. Eşim hep güzel şeyler hayal ediyordu. Fakat evler maalesef istediğimiz gibi
olmadı. Bizleri tabiri caiz ise resmen aptal yerine koydular. Bahçe olacak olan alan, park yeri
yapıldı. Evin inşaat kalitesi son derece kötüydü. Evlerde kot farkı olduğundan asansör ikinci
kattan birinci kata iniyor, zemin katına inmiyordu. Böyle uyduruk bir proje acaba Türkiye’de
başka bir ilde var mıdır bilemiyorum. Hâlbuki TOKİ çok farklı kalitede evler de yapıyor.
ODTÜ bunlarla kalite konusunda anlaşabilirdi. Bizler biraz daha fazla ödeme yapabilirdik,
ODTÜ’lülere yakışır bir evde otururduk. Ayrıca neden 30 km uzakta bir site yapılıyor? Daha
yakın bir yerde yapılamaz mıydı? Bugün orada oturan ODTÜ’lü sayısı çok az, genelde kiraya
verildi. Gelir seviyesi düşük ailelerin tercih ettiği bir yer oldu. Bu evler bizim çok canımızı
sıktı ve eşimle buraya taşınmama kararı aldık. Kızım Gülşah ile damadım Onur her ikisi de
Ankara’da çalışıyorlardı. Onlar İzmir’e gidince biz de İzmir’e gidelim diye düşünmeye başladık. 2016 Eylül başı İzmir’e geldik ve on gün boyunca Urla ile Balçova arasında ev aradık.
İnsanın içine sinecek bir yer bulmak hiç de kolay değildi. Ev bulamadık ancak muhit olarak
Güzelbahçe’ye karar verdik ve Ankara’ya döndük.
2016 Ekim sonunda tekrar İzmir’e ev aramaya geldik. Bu kez yalnız Güzelbahçe’de ev aradık. Şanslıydık, her ikimizin de çok hoşuna giden bir ev bulabilmiştik. Biz ODTÜ’de dubleks
bir villada oturduğumuz için hep zemin kat ve bahçesi olan bir yer aramıştık. Nitekim bütün
isteklerimizi cevap veren bir ev bulabildik. 2600 m2 bahçe içinde 350 m2 üzerine inşa edilmiş
on dairelik beş katlı bir apartmanın zemin katını satın aldık. Önümüz havuz, arkamızda hobi
bahçeleri ve park yerlerinin olduğu çok saygın ve çok değerli komşularımızla beraber ömrümüzün kalan kısmını burada geçirmeye karar verdik. İyi ki İzmir’e taşınmışız. Her geçen gün
daha da mutlu oluyoruz. Çok kızdığımız TOKİ’ye zaman zaman teşekkür ediyoruz. Ankara’daki evimiz biraz içimize sinmiş olsaydı, biz bugün büyük bir olasılıkla Ankarada’ydık ve
belki de ODTÜ’de ders veriyordum.
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43 y ll k akademik hayat mda ne yapt m?
nsann kendi kendisini zaman zaman sorgulamas lazm. Ben 43 yllk akademik
hayatmda ne yaptm? Bu bölümde kimyac olan meslekda larma bu zaman içerisinde neler

7. BÖLÜM: BEN NE YAPTIM?

yapt m hakknda ksa bilgiler verme e çal aca m. Kimyac olmayanlardan özür dilerim.

43 Yıllık Akademik Hayatımda Neler Yaptım?

Ben bir temel bilimci oldu um için bizler bilgi üretiriz. Bilgi üretirken baz olaylar, ksacas
do ay anlamaya çal rz. Bu bilgiler bir havuzda toplanr. Ancak bu üretilen bilgilerin
İnsanın kendi kendisini zaman zaman sorgulaması lazım. Ben 43 yıllık akademik hayatım-
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Daha sonra Porto Riko’da Waldemar Adam ile ortak bir konu üzerinde çal tk. Waldemar
a rlkl olarak fotooksijenasyon üzerinde çal yordu. Fotooksijenasyon tepkimesini
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Gerilimli bile ikler üzerine yapm oldu umuz çal malar yalnz allen sentezi ile
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Ara trma grubumun büyük bir bölümü, özellikle Erzurum grubu ile yllarca polihidroksi
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bile iklerin sentezi üzerinde çal malar yürüttük. Onlarca bile i in, baz do al ürünlerin
sentezini gerçekle tirdik ve bu bile iklerin sentezi için yeni yöntemler geli tirdik. Genel olarak
fotooksijenasyon tepkimesini kullandk. Bunlar arasnda konduritol izomerlerinin tamamn,
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23 nolu
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ilk kez
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ba l olduğu
oldu u 23
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bile ik oluşmaktadır.
olu maktadr. Böyle
bir tepkime
tepkime ilk
literatürde
tarafımızdan gerçekleştirildi. 24 nolu molekülün singlet oksijen ile tepkimesinde ise singlet

tarafmzdan gerçekle tirildi. 24 nolu molekülün singlet oksijen ile tepkimesinde ise singlet

oksijen bir molekül ile peş peşe üç kez tepkimeye girmekte, sırasıyla 25, 26, ve 27 nolu ürünler

oksijen bir molekül ile pe pe e üç kez tepkimeye girmekte, srasyla 25, 26, ve 27 nolu ürünler

oluşmaktadır. Bir molekülün başka bir molekül ile üç kez tepkimeye girmesi de ilk kez tarafı-
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ba ka bir
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bulunmu tur. Oksijen-oksijen ba larnn krlmas ile çe itli polihidroksi
sentezi
gerçekleştirilmiştir.
bile iklerin sentezi gerçekle tirilmi tir.
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Ara trmalarmz son on yl içinde heterosiklik bile iklerin sentezi üzerine
yo unla trdk. lk etap da yepyeni bir yöntem geli tirdik. Bu yönteme göre aromatik bir
halkaya ba l iki açil azid grubunun kapanmasndan faydalanarak a a da bazlarnn yaps
verilen çok farkl heterosiklik bile iklerin sentezini gerçekle tirdik.
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Alkin siklizasyonu tepkimelerini yaparken ilginç bir tepkime ile kar la tk. Bir oksim
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belirledik.
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Alkin siklizasyonu ile sentezlenen heterosiklik bileşiklerin baz lar
Prof. Dr. Metin BALCI
Alkin siklizasyonu tepkimelerini yaparken ilginç bir tepkime ile kar la tk. Bir oksim
grubunun ayn molekül içerisinde pirol halkasndan ayrlarak alkin grubuna ba land n tesbit
ettik. Böyle bir düzenlenme literatürde olmad  için adn oxime-oxime düzenlenmesi olarak
belirledik.
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yaplan
bir diçalışma
er çal ma
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Grubumdan
Mezun
Olanlar
Grubumdan Mezun
Olanlar

Grubumdan mezun olan öğrencilerimin mezuniyet tarihleri ve şu andaki görev yerleri
aşağıda verilmiştir. Elbette ki yukarıda sıraladığım bu çalışmaları onların üstün gayretleri ile
Grubumdan mezun olan ö rencilerimin mezuniyet tarihleri ve u andaki görev yerleri
gerçekleştirdik. Onlara da tekrar canı gönülden teşekkür ederim.
aAtatürk
a da verilmi
tir. Elbetteki
yukarda
sralad m
bu çal
malar
onlarn
üstün
gayretleriBuileneÜniversitesinde
göreve
başladığım
yıllarda
uzun
süre
öğrenci
alamadım.

gerçekle
tirdik.
Onlara da tekrar
can
gönülden
te ekkür
ederim.
denle
o zaman
doktoralarını
başka
hocalarla
yürüten
Yaşar
Sütbeyaz, Nihat Akbulut ve Mansur Harmandar doktoralarını tamamladıktan sonra, doçentlik unvanını alıncaya kadar tüm
Atatürk Üniversitesinde göreve ba lad m yllarda uzun süre ö renci alamadm. Bu
akademik çalışmalarını uzun yıllar benimle sürdürdüler. Dolayısıyla onların yaptığı çalışmanedenle o zaman doktoralarn ba ka hocalarla yürüten Ya ar Sütbeyaz, Nihat Akbulut ve
lar bir doktora çalışmasının da ötesindedir.
Mansur Harmandar doktoralarn tamamladktan sonra, doçentlik unvann alncaya kadar tüm

akademik çal malarn uzun yllar benimle sürdürdüler. Dolaysyla onlarn yapm oldu u
çal malar bir doktora çal masnn da ötesinde olan çal malardr.
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Texas A&M Üniv. USA

Sultan Taşkaya Aslan

Y. Lisans

2015

ODTÜ

Sultan Taşkaya Aslan
ODTÜ, Kimya Bölümü

Işıl Yenice

Y. Lisans

2016

ODTÜ

Işıl Yenice
Organik Kimya, İstanbul

Emre Hoplamaz

Y. Lisans

2015

ODTÜ

Emre Hoplamaz
Koruma Klor Alkali A.Ş. Kocaeli

Ali Fatih Şeybek

Y. Lisans

2015

ODTÜ

Ali Fatih Şeybek
TÜBİTAK SAGE, Ankara

Selin Ceyhan

Y. Lisans

2015

ODTÜ

Selin Ceyhan
ROKETSAN, Ankara

Selbi Keskin

Doktora

2015

ODTÜ

Yrd. Doç. Dr. Selbi Keskin
Giresun Üniv. Kimya Bölümü

Serdal Kaya

Doktora

2015

ODTÜ

Yrd. Doç. Dr. Serdal Kaya
Giresun Üniv. Kimya Bölümü

Uğur Başak Öztürk

Y. Lisans

2016

ODTÜ

Uğur Başak Öztürk
Polisan, Gebze

Kübra Kılıç

Y. Lisans

2016

ODTÜ

Kübra Kılıç
Argis İlaç San ve Tic AŞ. Ankara

Dilgeş Baskın

Y. Lisans

2016

ODTÜ

Dilgeş Baskın
Yıldız Teknik Üniv.

Tolga Yaman

Y. Lisans

2017

ODTÜ

Tolga Yaman
KU Leuven Üniv. Belçika

Özlem Sarı

Doktora

2017

ODTÜ

Dr. Özlem Sarı
Ahi Evran Üniv. Kimya Bölümü

Furgan Aslanoğlu

Doktora

2018

ODTÜ

Dr. Furgan Aslanoğlu
Muş Alparslan Üniv. Kimya Böl.

Nalan Korkmaz Çokol

Doktora

2018

ODTÜ

Dr. Nalan Korkmaz Çokol

Tolga Kaptı

Yasemin Dinçoflaz

Notlar
1) Danışman:Yaşar Sütbeyaz
2) Danışman: Nihat Akbulut
3) Danışman: Hasan Seçen
4) Danışman: Nurullah Saraçoğlu
5) Danışman: Yunus Kara
6) Kadir, lisans öğrencisi olarak üç yıl laboratuvarımda çalıştı ve üç bilimsel makale yayımladı.
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Grubumda Doktora Sonrası Araştırma Yapan Öğretim
Elemanları
Atatürk Üniversitesinde görev yaptığım yıllarda benden doktorasını alan elemanların
çoğu aynı birimde görevlerine devam ettiklerinden dolayı onların büyük bir kısmı ile doktora
sonrası bir süre daha ortak çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar kısmen Atatürk Üniversitesinde kısmen de ODTÜ’de yürütüldü.
1.

İnci Durucasu (Atatürk Üniversitesi)

2.

Osman Çakmak (Atatürk Üniversitesi)

3.

Abdullah Menzek (Atatürk Üniversitesi)

4.

Hasan Seçen (Atatürk Üniversitesi)

5.

Yunus Kara (Atatürk Üniversitesi)

6.

Yavuz Taşkesenligil (Atatürk Üniversitesi)

7.

Nurullah Sarçoğlu (Atatürk Üniversitesi)

8.

Ferhan Tümer (Atatürk Üniversitesi)

9.

Murat Çelik (ODTÜ’de ortak çalışmalar yaptık)

10.

Serdar Gültekin (ODTÜ’de ortak çalışmalar yaptık)

11.

Recep Özen (ODTÜ)

12.

Raşit Çalışkan (ODTÜ)

13.

Ahmet Tutar (ODTÜ, Sakarya Üniversitesi)

14.

Fatih Algı (ODTÜ)

15.

Arif Baran (ODTÜ, Sakarya Üniversitesi)

16.

Sevil Özcan (ODTÜ)

17.

Gani Koza (ODTÜ, Bangor Üniversitesi/İngiltere)

18.

Yusif Abdullayev (ODTÜ, Azerbaycan Kafkas Üniversitesi)

19.

Yasin Çetinkaya (ODTÜ, Atatürk Üniversitesi)

20.

Nurettin Mengeş (ODTÜ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

21.

Sinan Başçeken (ODTÜ, Paderborn Üniversitesi /Almanya)

22.

Meltem Tan (ODTÜ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

23.

Kıvılcım Şendil (ODTÜ, Kafkas Üniversitesi)

Kongrelerde Yapmış Olduğumuz Sunumlar
Grubumda çalışan öğrencilerimi mümkün olduğu kadar ulusal kongrelere katılmalarını
ve orada sözel veya poster sunumu yapmalarını teşvik ettim. Son yıllarda yurt içinde ve yurt
dışında organize edilen uluslararası kongrelere de katılmalarını sağlamaya çalıştım. Kongrelere katıldılar ve her zaman çok güzel sunumlar yaptılar. Kongreye katılmadan önce sözlü sunum yapacak öğrencilerim grup içerisinde sunumlar yaparlardı. Sunumun özenli bir şekilde
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hazırlanmasına çok dikkat ederdim. Öğrencilerim de bu huyumu bildikleri için gereken özeni
gösterirlerdi. Sunum esnasında herkes not alır ve sunumdam sonra eleştiriler yaparlardı. İlgili öğrenci, varsa hataları görür, önerileri dikkate alır ve gerekli düzeltmeleri yapardı. Gerekli
gördüğümüz durumlarda ikinci bir sunum dahi yaptırırdım. Üzerinde en çok titizlikle durduğum nokta verilen sürenin iyi ayarlanmasıdır. Kongrelerde verilen süreye riayet etmeyen
kişilere benim hiç tahammülüm yoktur. Onlar meslektaşlarının zamanını çalarlar. Bu onları
çok fazla ilgilendirmez. Bu bir zaman hırsızlığıdır. İyi bir araştırıcı belli bir konuyu kırk beş
dakika içerisinde sunuyorsa o konunun on beş dakikaya nasıl indirileceğini de bilmelidir. Bu
da akademik kariyerin önemli bir parçasıdır. Sunumlarda slaytların çok doldurulmamasına
ve seçilen puntoların herkesin okuyabileceği büyüklükte olmasına özellikle dikkat ederdim.
Posterler de aynı şekilde hazırlanır ve son olarak bana gönderilirdi. Ben de posterler üzerinde
gerekli düzeltmeleri yapar ve geri gönderirdim. Bazı posterler, gereksiz, kimseyi ilgilendirmeyecek verilerle, detaylı yazılarla doldurulur. Buna hiç gerek yok. Az ve öz bilgilerin orada
olması gerekir ve de göze hitap etmesi lazımdır. Bu bağlamda ben poster sunan çocukları çok
yadırgamıyorum. Onlar daha çok tecrübesizdir. Burada hocalarına önemli görevler düşmektedir. Ama şunu da itiraf edeyim, her geçen yıl posterlerin albenisi daha da artmaktadır. Bu
da olumlu bir gelişmedir.
Bende doktora yapmış öğretim üyelerinin ve onların öğrencilerinin sunumlarını izlediğim
zaman da büyük bir keyif alırdım. Onlara da hocaları tarafından gerekli eğitimin verilmiş
olması, onların da güzel sunum yapmaları beni mutlu ederdi.
1) Ulusal Kongrelerde Yapılan Sunumlar
a) Öğrencilerimle birlikte 285 sunum
b) 285 sunumun 27’si çağrılı konuşma
2) Yurt İçi Üniversitelerde Yapılan Çağrılı Konuşmalar: 104
3) Yurt Dışı Üniversitelerde Yapılan Çağrılı Konuşmalar: 23
4) Yurt Dışı Kongrelerde Yapılan Sunumlar
a) Öğrencilerimle birlikte 106 sunum
b) 106 sunumun 17’si pleanary lecture
c) 106 sunumun 15’i davetli konuşma

Bilimsel Makalelerimiz
Yapmış olduğumuz araştırmaları çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanması için sunduk. Bu
çalışmalarımız çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayımlandı. Şu ana kadar yayımladığım araştırma sayısı 280 civarındadır. Bu makalelerimize bugüne kadar 4415 civarında atıf yapıldı.
Makalelerin yayımlandığı bilimsel dergi ve kitaplar aşağıda liste halinde verilmiştir.
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Dergi Adı

Makale
Sayısı

Tetrahedron

50

Journal of Organic Chemistry

35

Tetrahedron Letters

33

Turkish Journal of Chemistry

21

Helvetica Chimica Acta

13

Acta Crystallographica Section C

9

Doğa, Turk. J. Chem

9

European Journal of Organic Chemistry

8

Journal of The American Chemical Society

7

Synthesis Stuttgart

7

Synthetic Communications

7

Angewandte Chemie International Edit. Eng.

6

Science of Synthesis

6

Acta Crystallographica Section E

5

Arkivoc

5

Journal of Chemical Crystallography

4

Organic Letters

4

Journal of Physical Chemistry

4

Australian Journal of Chemistry

3

Beilstein Journal of Organic chemistry

3

Carbohydrate Research

3

Chimica ActaTurcica

3

Journal of Chemical Research

3

Canadian Journal of Chemistry

2

Synlett

2

Tetrahedron Asymmetry

1

Advances in Organobromine Chemistry II

1

Chemical Reviews

1

Chemische Berichte

1

Current Organic Chemistry

1

Current Trends in Organic Chemistry

1

Frontiers in Natural Products

1

Heterocycles

1

Jordan Journal of Chemistry

1

Journal of Chemical Physics

1

Journal of Heterocyclic Chemistry

1
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Journal of Physical Chemistry

1

Journal of Physical Organic Chemistry

1

Journal of Spectroscopy

1

Journal of the Chem. Soc. Perkin Transactions

1

Chemical Communications

1

Magnetic Resonance in Chemistry

1

Organic Biomolecular Chemistry

1

Phytochemistry Letters

1

Pure and Applied Chemistry

1

RSC Advances

1

Strained and Interesting Organic Molecules

1

Structural Chemistry

1

Surgical Neurology

1

Zeitschrift Für Kristallographie

1

Journal of Incl. Phen. and Macrocyclic Chem.

1

Diplom Arbeit

1

PhD Thesis

1

Doçentlik Tezi

1

Çeşitli Yayınlar
Bilimsel makalelerin yanı sıra doğrudan üniversiteleri ilgilendiren konular üzerine özellikle yayın etiği, üniversitelerde akademik yükseltilmeler, kongreler vs. çeşitli makaleler yazdım. Bu makaleleri genel olarak Cumhuriyet gazetesinin Bilim ve Teknoloji Eki’nde (daha
sonra Herkese Bilim ve Teknoloji adıyla bağımsız yayınlanmaya başladı) yayımladım. Toplayabildiklerim aşağıda verilmiştir. Bu yayınların birçok yere ulaştığının ve tartışıldığının farkındayım. Ancak bu konuların çok daha sık, birkaç kişi yerine daha büyük kitleler tarafından
gündeme getirilmesi gerekmektedir. Kamuoyu oluşturmak için kritik bir kitleye de ihtiyaç
duyulduğunu unutmamak gerekir. Ben meslektaşlarımdan bu konularda yazılar yazmalarını
istiyorum. Susmamak gerekir. Yanlışları da doğruları da her zaman tartışmamız gerekiyor.
Pek çok kişi ülkemiz üniversitelerinin aksayan taraflarını çok iyi bilir ve bütün bunların nasıl
düzeltileceği konusundada da yeterli bilgi birikimine sahiptir. O halde suskunluğu bırakıp
bu konularda fikirlerimizi ilgililere her platformda iletmemiz gerekir.
1.

Ekim: Doçentlik Terfi Ayı, Kasım: Profesörlük Terfi Ayı
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki 10 Aralık 1994.

2.

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Aksayan Taraflar
14 Ocak 1995, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki
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3.

Türkiye Bilimsel Araştırmalarda Duraklama Devrine Girdi
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki 2001, 725/4

4.

Bilimde Dünya Sıralamasında Gerçek Yerimiz Nerede?
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki 2001, 730/4. Cihangir Tanyeli ile birlikte

5.

Bilimde Hızlı Yükseliş Sürüyor
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki 2002,

6.

Türkiye 2002 Yılında Bilimsel Makale Sayısında 22’nciliğe Yükseldi
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki 2003, 829/8

7.

Doçentlik Sınavları: Akademik Yükseltilmeler ve Atamalar
Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki, 1 Nisan 2006

8.

Türk Mucizesi Değil: Web of Science ile SCOPUS Arasındaki Rekabet, Türkiye Adresli
Yayın Sayısını Artırdı
19 Aralık 2008, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki :

9.

Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Sorunları
Mayıs 2013 Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji Eki’nde

10. Nobel Ödüllü Aziz Sancar Emekli Olmalı Mı?
30 Ekim 2015, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki
11. Kongreler Bilimsel Amaçlı Mı? Yoksa Gezi Amaçlı Mı?
25 Aralık 2015, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki
12. Üniversiteye Derin Bir Neşter Akademik Yükseltilmelerde Sorunlar ve Öneriler
Herkese Bilim ve Teknoloji, 24 Şubat 2017, Sayfa 12-13.
13. Objektif Bir Bakışla YÖK, Tercüman Dizi Yazı 12 Mayıs, 1990
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Son Söz
Bu kitap ile özellikle 43 yıllık (üniversite mezuniyetimden sonra) akademik hayatımda
yaşadığım olayları ve mücadelelerimi anlatmaya çalıştım. Farklı olayların sonunda, yapmış
olduğum yorumlarla da gençlere bazı fikirler vermek istedim. Herkesin hayatında önemli
kırılma noktaları vardır. Bu kırılma noktaları bazen dakikalar kadar bir kısa zaman olabilir.
Ancak bu küçük zaman dilimleri insanın hayat akışını radikal bir şekilde değiştirebilmektedir. Bu noktadan hareket ederek şunu vurgulamak istiyorum. Her şey her zaman planlandığı
gibi yürümemektedir. İnsanın önüne her zaman beklenmedik sürprizler ve olaylar çıkabiliyor
ve hayat akışı birden farklı bir yöne kayabiliyor.
Sırasıyla; 17 yıllık Erzurum’daki çocukluk dönemim, 17 yıllık yurt dışı eğitimim, 17 yıllık
Atatürk Üniversitesi srüvenim, 18 yıllık ODTÜ dönemim ve son olarak üç yıllık emekliliğim
olmak üzere hayatımı beş zaman dilimine bölerek anlatmaya çalıştım. Bütün bu süreç içerisinde yurt dışında bulunduğum ve çok mücadele verdiğim Atatürk Üniversitesinde geçirdiğim zaman dilimi hayatımın en önemli dönemidir diyebilirim. Dolayısıyla kitabımın büyük
bir kısmını hayatımın bu bölümüne ayırdım.
Waldemar Adam ile yaşadığımız kavga ve 12 Eylül İhtilali'nin sonucunda üniversitelerde
yaşanan gergin ortamın ortadan kalkması benim Türkiye’de kalmamı sağladı. Bu iki olay
hayatımın akışını değiştiren önemli kırılma noktalarıydı.
Kendi kendime hep şu soruyu sordum: "Türkiye’ye dönmekle iyi mi yaptım? Yoksa kötü
mü?" Geriye dönüp baktığımda hiçbir zaman Türkiye’ye geri dönmüş olmaktan pişmanlık
duymadım. Yurt dışında yaşadığım dönemlerde de geri dönmeyi hep arzu ediyordum. Ayrıca Doğu Anadolu’ya, Erzurum’a gitmekten ise hiç pişmanlık duymadım. Erzurum memleketim olduğu için mi? Hayır. Doğu’da da kısıtlı imkanlar çerçevesinde güzel şeyler yapılabileceğini göstermiş olmaktan dolayı mutluyum. Yurt dışında kalmış olsaydım, belki de akademik
açıdan daha başarılı, daha çok makale yayımlamış olabilir, uluslararası platformda daha çok
tanınmış olabilirdim. Ancak, o zaman Türkiye’de yetiştirdiğim ve bu ülkeye kazandırdığım
elemanlar olmayacaktı… Bu nedenle hep "İyi ki ülkeme dönmüşüm, iyi ki bu ülkeye hizmet
etmişim." dedim. Keşke üniversite ortamında biraz daha hizmet edebilseydim...
Şu an hizmetime evimdeki ofisimde yürüttüğüm çalışmalarımla devam etmeye gayret
ediyorum. Zamanımın önemli bir kısmını eşimin de desteği ile kitap, makale yazmaya ayırıyorum. Bu arada özel bir firmaya hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti veriyorum. Ayrıca
bundan böyle organize edeceğim yaz okulları ile de farklı üniversitelerin öğrencilerine NMR
bilgilerimi aktarmaya çalışacağım.
Son sözüm gençlere olacaktır. Mutluluğu dışarıda aramayın. Çeşitli zorlukları, sıkıntıları
olmasına rağmen sizin mutlu olacağınız tek ülke burasıdır. Bu ülkeye hizmet ederek ülkeyi
çağdaş medeniyet seviyesine ancak sizler taşıyacaksınız. Bu bağlamda yapacağınız en küçük
katkı sizi çok çok mutlu edecektir. Yabancı bir ülkede hiç bir zaman mutlu olamayacaksınız.
Oralarda siz her zaman “yabancı” ve “öteki”siniz…
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Dizin
A
Aachen Teknik Üniversitesi 21, 22
A. Alper Kılıklı 230
Abdullah Atalar 217
Abdullah Gül 176
Abdullah Menzek 108, 120, 138, 199, 210, 227,
232
Adnan Akay 217, 218
Adnan Özdemir 161
Afganistan 168, 169, 170
Ahmed Yüksel Özemre 163
Ahmet Acar 196, 212
Ahmet Cevat Acar vii, 213
Ahmet Çakır 90, 95, 96, 99, 104, 119, 132, 139,
158, 160, 162, 163
Ahmet Maraş 210, 229
Ahmet Nuri Yurdusev 213
Akın Azizoğlu 193, 229
Alber Bilen 123, 163, 164
Alberto Brandi 202
Albert Padwa 200, 201
Ali Cansız 43
Ali Demir 206, 207
Ali Demirsoy 91
Ali Dönmez 146
Ali Fatih Şeybek 194, 231
Ali Rıza Berkem 94, 95, 97, 165
Aliye Alaylı 228
A. McKillop 124, 125, 126
Angewandte Chemie 51, 53, 62, 63, 68, 69, 92,
105, 120, 138, 234
Arif Baran 193, 232
Arif Daştan 56, 127, 128, 131, 151, 154, 199, 210,
228, 229
Arif Kök 20, 87
Armin de Meijere 50, 59, 103, 135, 136, 200
Armin Kössler 104
Artur Silva 202
Asım Barut 165
Atatürk Üniversitesi v, vi, 7, 42, 61, 73, 77, 78, 82,
84, 86, 87, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 101, 106,
107, 108, 110, 113, 116, 117, 118, 119,
120, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132,
134, 136, 139, 145, 148, 149, 150, 155,
158, 159, 160, 162, 163, 167, 168, 170,
172, 173, 177, 181, 182, 183, 184, 188,
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191, 192, 199, 200, 201, 205, 216, 226,
229, 232, 237
Atilla Aşkar 165, 180
Atilla Yıldız 73, 96
ATÖF 33
Ayhan Çavdar 165, 168
Ayhan Demirtaş 134
Ayhan S. Demir 123, 139, 179, 181, 183, 197, 199
Ayhan Ulubelen 96, 123, 212, 213, 214
Ayşe 7, 9, 28, 74
Aziz Sancar 133, 236

B
Bahar Demirci 228
Bahattin Baysal 96, 123, 137, 160, 161
Barbara Pietrzak 52, 54
Basri Atasoy 86, 101, 108, 128, 139, 199, 227
Bayan Eser 18, 19
Berkay Balcı 84, 85, 156, 172, 174, 213
Berk Müjde 230
Betül Karataş 192
Beyhan Bayramlı 192
Binbaşı Halit Bey 2
Burak Erman 165
Burak Südemen 230
Bülent Keskinler 157

C
Cafer Marangoz 160
Canan Ünaleroğlu 202
Carmen Najera 202
Cavit Kazaz 113, 114, 117, 135, 157, 210, 228,
229
Celal Şengör 165
Celal Tüzün 91, 102
Cengiz Andiç 127
Cengiz Solakoğlu 117
Cihangir Güç 34
Cihangir Tanyeli 184, 185, 194, 199, 200, 203,
209, 212, 236
Cumhur Can 203
C. V. Jefford 126

Doğudan Yükselen Bilim

Ç
Çağatay Dengiz 131, 166, 193, 230
Çakıl Erk 79, 80, 81, 102
Çiğdem Kağıtçıbaşı 165

D
DAAD 104, 135
Davut Anteplioğlu 203
Davut Balcı 7, 28
Demet Demirci 228
Deniz D. Günbaş 230
Deniz Üner 184, 185
DFG 104, 105, 136
Dilem Şengül Doğan 230
Dilgeş Baskın 194, 231
Dinçer Ülkü 168
Diş Hekimliği 21, 23, 24
Dominik Cumhuriyeti 48, 58
Dr. Lenz 175
Dr. Smrekar 68, 69
Dr. Waltz 37, 39, 138
Dupont vi, 149

E
Ebru Mete 210, 228
Emanuel Vogel 26, 29, 36, 37, 38, 43, 47, 48, 51,
68, 71, 73, 103, 135, 136, 138, 141, 200, 201
Emily Melvin 176
Emin Balcı 5, 7, 8, 26, 27, 28, 34, 47, 77, 88, 201,
230
Emine Demir 229
Emine Salamcı 193, 210, 227, 228
Emrah Karahan 230
Emre Hoplamaz 194, 231
Ender Erdik 200
Engin Bermek 143, 165, 168
Engin U. Akkaya 200, 213
Enis Oskay 79, 80, 81
Enver Konukçu 162
Enver Ören 162
Erdal Bayramlı 181, 184
Erdal İnönü 144, 165
Erdoğan Şuhubi 136, 143, 165
Ernest I. Becker 124
Erol Can Vatansever 194, 231

Erol Oral 121, 143, 150, 178, 181, 182
Ersan Akyıldız 212
Ersin Yurtsever 144, 179, 180
Ethem Çımagil 8

F
Faruk Yağız 88
Fatih Algı 67, 166, 192, 229, 230, 232
Fatih Güç 34
Fatma Bayramoğlu 199
Ferhan Tümer 210, 228, 229, 232
Fevzi Köksal 127
Fikret Mani 36
Florida v, 51, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 78,
80, 86, 94, 175, 222
Florida Üniversitesi 51, 63, 64
Florio Saverio 202
Frank-Gerrit Klärner 201
Frederick D. Green 120
Furgan Aslanoğlu 231

G
Gainesville 59, 60, 64, 65, 103, 174, 175
Galip Özer 228, 229
Gani Koza 193, 232
GEBİP 171
Gece Eğitimi vi, 158
General Odişelitze 1
General Projevalski 1
Gerhard Preuß 107
Goverdhan MEHTA 103
Göttingen Üniversitesi 16, 36
Grand Valley State University 66
Gülaçtı Topçu 218
Gülsün Sağlamer 183
Gülşah Balcı Erinç 84, 85, 103, 137, 138, 156,
172, 209, 211, 212, 219

H
Hacettepe Üniversitesi 73, 74, 75, 79, 160, 169
Hafız Davut Efendi 1, 3
Haiti 56, 57
Hakkı Paşa 1
Hamdi Temel 187
Hamdullah Kılıç 130, 135, 157, 173, 182, 192,
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