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Ö N S Ö Z

X V.yüzy l n ilk y llar nda, Bat  Anadolu’da yeni bir devletin kurulu u gerçek
le iyordu. 1299 y l nda Sö üt kasabas nda Osmano ullar  Beyli i, yak n ili ki 
içinde oldu u baz  beyliklerle birle erek büyük bir güç birli i olu turuyordu. 
Selçuklu Devleti adeta yerini ve varl n  bu yeni devlete devrediyordu. Bu ne
denle Osmanl  Beyli i’nin kurulu unda daima, Selçuklu uygarl n n izlerini 
görmek do ald r, kaç n lmazd r. Geleneksel bir çok olu um gibi, e itim ve kül
tür anlay  ve birikimi de bu süre içinde devredilenlerin belki de en de erli
sidir. Bu birikimler aras nda, e itimin kurumla mas  ve uygulamalar  da vard r. 
Bu kitap kaleme al n rken esas amac m z, e itim örgütlenmesi için ba lang ç 
noktas  olarak seçti imiz Selçuklu medreselerinden ba layarak, gelece e dönük 
olarak bunlar n nas l geli ti ini, de i ti ini ve zamana nas l uyum sa lad n  
ara t rmak ve belgelemektir. 600 y ll k Osmanl  Devleti’nde, de i ik zaman ve 
ça larda, nas l farkl l klar ya and n  ara t rmakt r. Bütün bunlar yap l rken 
seçti imiz alan konusu ise Matematik’tir. Genel incelemeler yan  s ra esasa ait 
ayr nt lar, bu bilim alan  etraf nda yo unla acakt r.           

Daha önce telif etti im ve üniversitemizce yay nlanm  ve ancak mevcutlar  
tükenmi  olan 1) Bilim Tarihi ve Felsefesi Matematik [Ve] Tarihi Cilt 4
adl  kitaplar mda bu konulara genel anlamda de inilmi tir. Ancak bu kitapta 
olaca  kadar ayr nt lara inilmemi tir. Ayr ca 2013 y l nda yay mlanan bir yeni 
kitab m ise “ Bilim – Felsefe – T p ve Teknoloji Tarihinden Seçilmi  Konular “ 
ad n  ta makta olup, bu kitapta da yer yer bu konulara de inilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu unda, Osmanl  Devleti’nin mirasç s  olmu tur. 
yi ya da kötü kalm  her sonucu kabullenmi tir. te bu a amada Osmanl  Dev

leti’nden kalan e itim kurumlar  da cumhuriyetin ilk e itim kurumlar  olmu  
ve yeniden te kilatland r larak görevlerine devam etmi lerdir. Bunlar n olu um 
ve i leyi  ilkeleri, geli meleri tek tek incelenecektir. Avrupal la ma sürecinin 
siyasi sonuçlar n n e itime nas l yans d , kurulan yeni kurumlar yard m yla 
e itimin Avrupa düzeyine nas l getirildi i ayr nt l  olarak soru turulacakt r. 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ancak 1933 y l nda kurulan ilk üniversiteden sonra, 
özellikle yüksek ö retimdeki geli meler ve art k sadece Avrupa de il dünya ile 
e  de er bir düzeye gelme çal malar  ayr  ayr  tart lacakt r. Hiç ku kusuz 
bütün bu geli melerin önemli aktörleri alanlar nda yeti mi  olan bilim insanlar  
olup, biz özellikle matematikçileri esas alan bir çal ma yapaca z.   



te bütün bu geli meler, tüm ayr nt lar yla ve tarihi ak  içinde, bir s ra izleye
rek yaz lm  olacakt r. Kitab m z n içeri i bu ekilde olu acakt r. E itim süreci
ile öne ç kan geli meler, okullar n çe itlenmesi, okutulan derslerin ço almas , 
e itim kurumlar n n giderek ça da la mas  ve özellikle 1950 li y llardan sonra 
çok daha geli mi  e itim olanaklar na kavu ulmu  olmas , ülkemizin bilgi dü
zeyi yüksek, uluslararas  standartlara uygun e itim sonucu, her ülkede i  yapa
bilen, üretken, uzman ve donan ml  bireylerin olu turdu u insan gücüne sahip 
olmam z ; bireylerin yetkin ve üstün bilgi birkimi yan s ra yabanc  dile verilen 
önem gibi ba l ca göze batan hususlar dikkate al nd nda, Cumhuriyet Türki
yesi e itim kurumlar n n ba ar s  bu ekilde giderek artm t r. Bu sürecin, ke

Daha önce yay mlanm  kitaplar mda oldu u gibi, bu kitap ile ilgili ara t r
ve çal malarda da, bir çok kaynaktan yararlan lm t r. Bilimsel etik gere ince, 
kullan lan bütün kaynaklar ya dip not olarak ilgili sayfas nda ya da topluca en 
sonda listelenerek yazar  ve ad yla, yay nc s yla ayr nt l  olarak bildirilecektir. 
Böyle bir çal mada bu tür kaynaklar n gerek yazarlar na ve gerekse yay nc la
r na tek tek ula mak olana m bulunmamaktad r. Ancak eme e ve ara t rmaya 
sayg n n gere i olarak, yararland m bütün kaynak sahilerine bir te ekkür bor
cum vard r. 

Umar m kitab m ilgiyle kar lan r ve okunur. Matematik adeta ayna gibidir... 
Nas l ki ayna bak ld nda hiçbir gerçe i saklamadan ya da bozmadan bize 
olan  aynen gösteriyorsa, matematik de di er bilimler için ayn  i i yapar. Onla
r n gerçeklerini ancak o yans t r. Demek ki matematik, her alanda çal an için 
bilinmesi zorunlu, ö renilmesi gerekli ve uygulamas  yararl  olan bir bilimsel 
arenad r. Bundan kaç  yoktur. te bunun için ona ait ayr nt lar n da ö renil

Kitab m n ilgili çevrelerde olumlu kar lanaca n  umar m. Kitaptaki bilgiler 
ve belgeler, Bilim Tarihçileri, Matematikçiler, E itimciler ve Tarihçiler’in bi
rinci derecede ilgi alan na girmektedir. Ayr ca e itim kurumlar n n ve özellikle 
üniversitelerin yararlanaca  bir çok bilgiyi içermesi nedeniyle, bu e itim ku
rumlar n n da ilgisini çekecektir. Son olarak belki, e itim konular yla ilgilenen, 
bu konular n ayr nt lar n  ara t rarak buradan elde edilen bilgileri kullanan 
medya mensuplar  için de ilginç say labilecek bir kaynak olabilecektir. Yararl  
bir çal ma oldu unu dü ünüyorum. Sayg yla sunuyorum.

14 ubat 2015                                                                    
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B Ö L Ü M   1

SELÇUKLU’DAN OSMANLI’YA

01.01. G R

Orta Asya’da Türk uygarl klar n n etkin geli meleri ard ndan kurulan Türk 
Devletleri ile igili süreç, Orta Ça ’ n bu co rafyas nda kendini göstermektedir. 
slamiyetin kabulü ile ba layan tarihlerde, Türk slam sentezi olu turulmu  ve 

bu anlamda, Türkler ve slamiyeti kabul edenler, di er uygarl klarla yak n ili
kiler kurabilmi lerdir. Bunlar n ba nda uzak do u ülkeleri ile Acem ( ran) ve 
Arap uygarl klar  gelmektedir

Kitab m zda, bu ça lardan itibaren ve bu co rafyalarda bilim ve matematik 
ve bunlar n e itimi ad na gerçekle en bir çok konudan söz edilecektir. Türk
lerin bat ya do ru hareketlenmeleri sonucu ortaya ç kan yeni geli meler ve 

topraklar n n Türklere aç lm  olmas , tarihin de i i
mine yenilikler katm t r. Anadolu topraklar nda Selçuklu Devleti, bir büyük 
uygarl k olmu tur. Ad  daha sonra Büyük Selçuklu mparatorlu u olacakt r.
Asya anakaras n n ortalar ndan ba layan ve neredeyse tüm Anadolu’yu kapla
yan bu co rafyaya egemen olmu tur. Bunlar n ayr nt lar yla ilgilenecek de iliz. 
Ancak özellikle Anadolu Selçuklu Devleti, hiç ku ku yok ki ilgimizi çekecektir. 
Çünkü biliyoruz ki Osmanl  Beyli i‘nin kurulu unun ba lang c  bu uygarl n 
tarihi ile do rudan ilgilidir. 

Osmanl  Beyli i kurulurken, Selçuklu’nun, köklü bir uygarl ktan gelen biri
kimlerini bu devlete yans tm  ve katm  oldu u bilinmektedir.. Bu birikim, o 
tarihlerde daha çok ekin (kültür) gelenek (töre) üzerinde yo unla m t r. 
Yeni kurulacak olan böyle bir uygarl kta geli ecek bilim ortam n  en iyi ekilde 
anlayabilmek için o uygarl n kurulu unda var olan birikimi incelemek gere
kir. Bizim incelemelerimiz daha çok bilim ve e itim alanlar ndaki çal malarla 
s n rl  kalacakt r. 

Bu noktada kar m za önemli bir sorun ç kmaktad r. Bilim sözcü ünün kap
sad  evrensel içerik dikkate al nd nda, bunun uyarlamas n n yap lmas nda, 
kullan lacak kriterlerin belirlenmesi…Bu ise a a da daha ayr nt l  ve kar la
t r lmal  bir ekilde aç klanacakt r. 



01.02. K TABIMIZDA K MLER YER ALMALIDIR ?

Öncelikle, kitab m z n ad n n Matematik E itimi ve Matematikçiler 
du u ak ldan ç kar lmadan, bu süreçte yer alacak bilim insanlar n n ve e itim

erin kimler olabilece i tart lmal d r. Öyleyse bu konuya katk da bulunacak 
bilginleri seçmek ve tan mak ; onlar n çal malar ndan yola ç karak, ya ad klar  
ça  itibariyle bu uygarl kta varl  bilinen bilimsel de erlere ula mak ve onlar  

cektir. te burada baz  ku kular olu maktad r. Bunlar  öyle 
s ralayabiliriz : 

Osmanl  Devleti’nde bilim ve dolay s yla matemati e olan yakla m n ölçütü 
nedir ? Yani bu konularda yap lanlardan, ne kadar  ya da hangileri bilimsel ça
l ma olarak al nmal d r ? 

Osmanl , matemati i nas l görmektedir ?
Bu ölçüte göre, bu çal malar  yapanlara ‘bilim adam ’ denilmeli midir ? Aca

ba Osmanl  bu konuda ne demektedir ?
Osmanl  Devleti fütuhatç  karakteriyle s n rlar n  sürekli olarak de i tirmi tir.  

De i ik tarihlerde Osmanl  Devletine kat lan yerlerdeki (co rafyalardaki) bu 
türden çal malar  da Osmanl ’ya maletmek acaba ne kadar do ru olur ? 

Osmanl  Devleti s n rlar nda do an, e itim alan, ancak ba ka uygarl klarda en 
verimli ça n  ya ayan bilginleri de Osmanl ’dan saymal  m d r ? 

Türk slam sentezi içinde, Türk soyundan olmad  halde, Osmanl  Devleti 
bilim ve e itimine katk da bulunanlar nas l de erlendirmelidir ? 

Yaz  ve konu ma dilleri d nda ‘bilim dili’ konusu nas l ya da hangi kriter
ere göre, ‘var’ ya da ‘yok’ say lmal d r ? 
Bilimsel yay n denilince bunun ölçütü ne olmal d r ? Ders kitab  olarak ya

z lan kitaplar da bilimsel yay n kabul edilmeli midir ?
Okulla ma ve e itim kavramlar nda kullan lacak ölçüt ne olmal d r ? Sadece 

r’an  Kerim okutulan bir yerde, ö retim yap ld  kabul edilmeli midir ?
Ku kusuz bunlara benzer sorular üretmek olanakl d r. Hatta konular m z or

taya ç kt kça, bunlara benzer sorular bazen kendili inden olu acakt r. Kitab m
z n temel amaçlar ndan biri, sadece soru üretmek de il, bu sorulara yan t ara
n rken, evrensel de erlerden hareket ederek, konular m za tam ve dürüst bir e
le tiri getirebilmektir. Böylece, yapt m z çal man n ara t rma boyutunda ne
yin ne oldu u san r m çok daha iyi anla lacakt r. 

Yap lacak bir ba ka önemli i  de, ayn  zaman aral klar na rastlayan tarih ke
sitlerinde, ba ta Avrupa olmak üzere di er anakaralarda, matematik ad na olup 
bitenleri kar la t rmak olacakt r. te ‘bilimsel ölçüt’ diye kabul edilen bu gibi 

erlerden yola ç karak, Osmanl  Devleti’nde ortaya konan çal malar n ne 
kadar n n ya da hangilerinin bilimsel kabul edilece i böylece anla lacakt r. 



Osmanl  Devleti’nin siyasi tarihi içindeki de i im süreciyle, ayn  uygarl n 
ve e itim süreçlerinin geli melerindeki de i im, taban tabana z tt r.   

Osmanl  Devleti’nde, Avrupal la ma hareketlerinin ba lat ld  XVIII.yy.dan 
sonraki süreçte, okulla ma ve e itimdeki büyük ve önemli geli meler bir ger
çek olup, bunlar n tüm ayr nt lar na de inilecektir.      

01.03. MATEMAT K KAVRAMI NASIL UYARLANMALIDIR ?

Matemati e en ilkel yakla mlardan ba lanarak, XX.y.y.da ula t  en üstün 
durumuna kadar bütün geli im a amalar , bilimsel de erlendirmelerle gözler 
önüne konulacakt r. XVII.y.y. ortalar na kadar dünyada matematik, insanlar n 
günlük i lerinde kulland klar  bir araç olarak görülmü  ; o tam anlam yla bilim 
bile say lmam t r. Oysa XVII.y.y. ortalar ndan itibaren matematik ba l ba na 
bir bilim olarak alg lanmaya ba land ktan sonra, ondaki geli melerin seyri 
de i mi  ve ça da  anlamdaki yakla mlar sergilenmeye ba lanm t r. Bunlara 
ait ayr nt lar, yazar n adl  kitab n n 3.Cildinde son dere
ce ayr nt l  bir biçimde aç klanm t r. Matemati in kazand  bu ivme, bir çok 
yeni konunun ortaya ç kmas na ve h zla geli mesine neden olmu tur. Bütün 
bunlarda, Orta Ça  ortalar ndan ba layarak, Asya Türkleri’nin ve do u uygar
l klar n n önemli katk lar  vard r. Türk slam uygarl  bilim insanlar n n pek 
çok çal mas  ve kitaplar , sonraki yüzy llarda Avrupa’l  bilim adamlar  taraf n
dan haz r bilgi kayna  olarak kullan lm t r. Örne in El Harizmi’nin cebiri ...

imdi bütün bu olu umlara ‘Osmanl  Devleti’ penceresinden bak ld nda a
caba görülen manzara nedir ? Burada ortaya ç kan gerçekler, daha sonraki 
bölümlerde hayli ayr nt l  olarak i lenecektir. Ba ta e itim kavram ndan yola 
ç karak, Avrupa ile nelerin farkl  oldu unu tart mak gerekmektedir. Osmanl ’ 
da e itim deyimi, terbiye anlam nda kullan l r. Terbiye, “ki ilerin zihni, bedeni, 
duygusal ve toplumsal davran lar kazanmas , yeteneklerinin geli tirilmesi, 
bilgi ve becerilerinin art r larak iyi birer insan olmalar  için yap lan etkinlikle- 
rin tümü” olarak tan mlan r. 

E itim, bilindi i gibi ö retimi apsamaktad r. Acaba ö retim nas l yap l
mal  ; ne gibi a amalar içermelidir ? Bunlar da inceleyece imiz konular aras n
da yer alacakt r. te bu a amada matemati i e itim ve ö retim sürecinde bir 
yerlere koymak gerekirse, o yer neresi olmal d r ?

nl  Devleti’nde, Avrupa’daki düzeyde geli mi  okulla ma, ancak XIX. 
y.y.da görülebilecektir. XVIII.y.y.da kurulan okullar bile, sözü edilen düzeyde 
akademik kurumlar olmay p, bunlar askeri okullar ya da meslek okullar  statü
sünde kurumlard r. Bütün bunlar gözönünde tutularak, Osmanl ’da akademik 
anlamda örgütlenen kurumlar n var olmad  söylenebilecektir. 



Darülfünun ad yla bir yüksek ö renim kurumu düzeyine ancak XIX.y.y.da 
ula acak olan Osmanl ’da, matemati in uluslararas  düzeyde varl k göstermi  
olmas , ancak bu zamandan sonra  söz konusu olabilecektir. Keza Encümen
Dani  ad yla kurulan bilimler akademisi de bu yüzy lda görülebilmi tir. 

Bir ba ka tart lmas  gereken husus, kan mca, konular n da l m  üzerinde 
yo unla acakt r. Orta Asya Türklerinin, o ça lar için ula t  ileri düzeydeki  
matemati in bir k sm n , ancak Fatih Sultan Mehmet zaman nda ülkeye getire
bilen bir anlay , ça n n çok çok gerisinde kalm  say lmayacak  m d r ? Bu 
bilgilere Avrupa, nas l olup da Osmanl ’dan daha önce ula abilmi tir ? Çünkü 
Osmanl , bu gibi pozitif bilimlere kar  olan bir zihniyeti temsil etmektedir. 
Kulland  yaz  dili arapça olmas na kar n, ayn  yaz y  kullanan Araplarda bu 
konularda hayli ileri düzeyde çal malar oldu u görülmü tür.
yaz , karakteri itibariyle matematik için hiç de kullan l l  de ildir. Ancak yine 
de matematik yap labilmesi için, bir özel dilin ya da alfabenin ö retilmesi yö
nüne gidilebilirdi ki bunun örneklerine XVIII.y.y.dan itibaren rastlan lacakt
Demek ki çok geç kal nm t r. Ancak gerçek bu da de ildir ; gerçek bunun 
gerekli oldu una inan lmamas d r. Osmanl ’da say  saymak bile büyük bir be
ceriydi ve basit hesaplar yapabilenler günü kurtar yordu.

Konular i lenirken, ileride öyle örnekler görülecektir ki burada sarf etti imiz 
bu sözlerin ne kadar do ru ve hakl  oldu u kendili inden kan tlanacakt r. 



B Ö L Ü M    2

OSMANLI ÖNCES  TÜRKLERDE B L M 

02.01. G R

Orta Asya’da Türk Devletleri’nin kurulmas ndan ve yerle ik düzene geçil
mi  olunmas ndan sonra, bu Türk Devletleri bilime de yönelmi  ve özellikle 
Astronomi  Matematik’te, bulunduklar  ça lar itibariyle çok ileri düzeyde bi
limsel çal malar yapm lard r. Bunlar n ayr nt lar na ayr ca de inilecektir.

Bu geli melerde en önemli etkenlerden biri kurumlar  kurumla ma’d r. Bu 
inceleme sürecinde bu kurumlardan özellikle e itime yönelik olarak kurulanla
r n  incelemek ilk hedefimiz olmal d r. Bunlar aras nda Medreseler  Rasatha- 
neler ba ta gelmektedir. Selçuklu Devleti zaman nda Anadolu’ya gelen bu tür 
kurumlar, Osmanl  Devleti zaman nda giderek yayg nla acakt r. Bundan sonra
ki Bölümde, Osmanl  Medreseleri ve di er e itim kurumlar  konu edilecektir. 
Bunlar n olu umunda, geçmi ten gelen bir Selçuklu gelene i bulundu una da
ha önce de inilmi tir. Böylece ileride, Osmanl  Devleti’nde, e itim çal mala
r n n dayand  gelenekçi köken ortaya konulacakt r.   

02.02. TÜRK SLAM DÜNYASINDAK  GEL MELER VE E T M

VIII.y.y dan itibaren Türk ve slam dünyas nda ortaya konmu  olan bilimsel 
çal malar, özellikle, Astronomi ve Matematik alanlar nda inan lmaz bulu lar n 
yap lmas na olanak sa lam t r. Avrupa’n n tam bir Karanl k Dönem geçirdi i 
Orta Ça ’ n ilk yar s nda, Do u’daki bu ihti am, adeta göz kama t r c d r. An
tik Ça ’ n ve Do udaki Hind ve Çin Uygarl klar n n neredeyse bütün birikim
lerini elden geçiren Türk alimleri, kendi bulu lar n  yapmay  ba arm lar, bir 
çok eseri Türk bilim dünyas na kazand rm lard r. Gerek pozitif bilimler ve ge
rekse uygulamal  bilimlerde ula lan ba ar lar, daha sonraki yüzy llarda, çe itli 
yollarla Avrupa’ya geçtikten sonra, onlar için her konuda yapacaklar  çal ma
larda, referans niteli indeki eserlere, haz r ve kolayca kavu mu  olmaktad rlar.



Matematik ve Astronomi’nin yan s ra Fizik, T p, Felsefe, Mant k alanlar nda 
da çal malar yap lm , eserler verilmi tir. Bu çal malar  yapanlar n ba nda, 

950), bni Sina (980
1051), Ömer Hayyam (1044 1123), Nasirüddin Tu

1274), Kad zadei Rumi (1355 1435), Ulu  Bey (1393
Ku çi (XV.yy.ba 1474) gelmektedir. Bunlar n d nda daha bir çok bilim a
dam  vard r. Bu co rafyada ya anan en büyük talihsizlik Ulu  Bey’in idam 
edilerek öldürülmesidir. Bu olay adeta bir milat görüntüsü vermekte, daha 
sonra gelen Türk Boylar ndaki da lmalar nedeniyle, bu konuda devaml l k so
na  ermi  bulunmaktad r. Bu XV.yy. itibariyle Türk dünyas n n bilimden kopa
r lmas  anlam na gelmektedir. Bunun bir sonucu olarak, bilimle u ra anlar n 
neredeyse tamam , ya bu i le u ra maktan vazgeçmi  (vazgeçirilmi ) ya da uy
gun çal ma ortamlar  bulmak için ba ka ülkelere gitmi lerdir. Böylece VIII. 

.dan itibaren ba layan bu geli meler XV.yy. ortalar na gelindi inde, nere
deyse tamamiyle kesilmi tir. te öyle görülüyor ki, bu tarihlerden sonra bilim
sel çal malar n a rl  Avrupa’ya ve Anadolu’ya geçecektir. Burada Selçuklu 
uygarl n  bir kez daha anal m...

Bu tarihlerde, Avrupa, Orta Ça  karanl ndan ç km , Rönesans ve Reform 
hareketleri ba lam t r. Avrupa’da Ayd nl k Ça  [1450-1650] ya anmaya ba
land  bir zamanda bu tükeni , büyük bir talihsizlik olmu tur.

002. 03. SELÇUKLU DEVLET NDE E T M KURUMLARI 

Osmanl  Devleti’nin Anadolu’da kurulmas  nedeniyle, ilgimizi daha çok A- 
nadolu Selçuklu Devleti çekmektedir. 1071 de Malazgirt zaferi sonras nda Türk 
boylar  ilk kez Anadolu topraklar na ad m atm  olmaktad rlar. Alparslan’ n B
zans mparatoru Romanos Diogenes’i Malazgirt’te yenmesiyle, Anadolu, art k 
Selçuklulara aç lm  olmaktad r. Bir süre sonra Anadolu’nun tamam na yak n  
Selçuklu egemenli i alt na girecektir.

Anadolu Selçuklular na, Rum Selçuklular   Türkiye Selçuklular  
nilmektedir. Bu Türk devleti, Arslan Yabgu kolundan gelmektedir. O’nun toru
nu olan Süleyman ah, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu kabul edilmek
tir. Türkmenler yo un ekilde Anadolu’ya yerle tikten sonra, yeni baz  düzen

ba layacaklard r. 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin yap la mas ndaki örnek, Selçuklu mparator

lu undakiyle tamamen benzerlik göstermektedir. Devletin yönetimi ve devlet 
i lerinin yürütülmesindeki kurumla mada da yine geleneksel yap la ma aynen 

t r. 



Toplum ve onun de er yarg lar  içinde yer alan ekin ve sanat alanlar nda, bir 
hayli geli mi  bir birikim oldu u görülmektedir. Siyasi, askeri ve ticari birlikle
rin sa lanm  olmas , halk n refah n  ve huzurunu etkilemi tir. Özellikle kent 
ya amlar n n geli mesiyle, bilim ve sanat yönünde ilerlemeler görülmü tür. 

Temeli, Gazali felsefesine uygun bir din anlay na dayanan bu devletin res
mi dili Farsça’yd . Resmi i ler için ise ranl lardan yararlan l yordu. slam dün

n n en ünlü din alimleri Selçuklular döneminde yeti mi tir. Bunlar içinde 
en tan nanlar  ise Ku eyri, Gazali, Ebülmeali, Abdülmelik, Cüveyni, ehris
tani, Zamah eri, Fahrettin Razi’dir. Bu gibi alimler din devletinin yerle me
si ve geli mesinde önemli ve etkili görevler yapm lard r. Bunlar n ayr nt lar
na girmeyi elbette dü ünmüyoruz.

Güzel Sanatlar ile ilgili konularda çok de i ik ve üstün eserler yaratm lard r. 
Bu eserlerden bir k sm  saray, cami, mescit, imaret, han, kervansaray, hamam, 

e, medrese, darü ifa, kümbet, türbe gibi mimarl k örnekleri ile ilgilidir. Bu 
tür yap lar zaman ilerledikçe, Selçuklulara özgü bir mimari özellik kazanmaya 
ba layacakt r.

02. 04.  SELÇUKLULARDA MEDRESE ANLAYI I

Karahanl lar n ve Gaznelilerin geni  ve engin kültürel zenginliklerinden en 
çok yararlanan uygarl k olarak Selçuklular görülmektedir. Onlar ayn  zamanda 
slam n dini önderli ini de üstlenmi  Türk Devletleri idi. Bunlar aras nda za

man içinde öne ç kan devlet ise Selçuklular olmu tur. Sürekli sava an bir dev
let görüntüsü vermekle birlikte, bay nd rl n  en iyi sa layan ülkelerdendir.

Ortaya koyduklar  eserler hem nitelikçe hem de say sal bak mdan önemli bir 
kültür birikimi olu turmu tur. Bu ise, Büyük Selçuklu Devleti’nin, s
munun olu mas nda katk da bulunacak kurumlar  örgütlemesini sa lam t r. Bu 
konuda, bir e itim kurulu u olarak medreslerin yeri hiç yads namayacak kadar 
önemlidir. lk medreselerin, X.y.y.da, Maveraünnehir’de ortaya ç kt  görüle

r Büyük Selçuklu Devleti zaman nda, Nizamiye Medreseleri 
rak ekillenecek ve güçleneceklerdir. ‘Ders’ eyleminden üretilmi , ders verilen 
bina  yüksek okul anlam na gelen medrese sözcü ü, slamiyet ile birlikte 
ortaya ç kan cami

Cami okullar , ibadet zamanlar  d nda, camilerin ayn  zamanda okul olarak 
da kullan ld klar  bir mekan anlay n  ça r t rmaktad r. Derslerin tamam  dini 
konular ile ilgilidir. Ancak bunlar n yan nda ahlak ve terbiyeye yö

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 20, Milliyet, 1986, stanbul, s. 10324



de verilmektedir. Ayr ca slam felsefesine uyacak ekilde, gerçek ya ama dair 
konular da i lenebilmektedir. steyen herkes bu cami okullar ndaki derslere ka
t labilmektedir.

Medreselerin ortaya ç kmas yla yeni bir anlay  geli mi  ve art k külliye 
lay  egemen olmaya ba lam t r. Cami okullar  kapanmam , bu külliyeler i
çinde yer alm lard r. Cami ü ifa tipindeki külliyeler ilk 
Selçuklu Külliyeleri’ni olu turmu lard r. Külliye ile bu tür kurumlara gelir geti
ren di er kurumlar da kapsanmaktad r. Bunlar n içinde çar , han ve hamam gi
bi hem hizmet üreten hem de gelir getirenler ba ta gelmektedir. Külliye fikri ve 
uygulamalar , daha sonralar  Osmanl larda da aynen uygulanm t r. 

Medreseler ileri düzeyde ve programl  e itim yapan e itim kurumlar yd . Bu 
gibi kurumlar, ayn  zamanda birer Vak f Kurulu u’
rese açabilir, ve bunun için bir vakfiye kurabilirdi. Böyle bir Vakf n, örnek ola
rak emseddin Altun Baba Medresesi’nin Vakfiyesinin kurulu  senedinden ör
nek olarak baz  sat rlar : 

“ Müderrise (y lda) 800 dinar, mü’ide (y lda) 240 dinar, medresedeki imama 
ar, müezzine 100 dinar, Ferra a ayda 5 dinar, ileri seviyedeki üç talebe

ye ayda 15 dinar, orta seviyede onbe  talebeye ayda 10 dinar, ilk seviyede yir
mi talebeye ayda 5 dinar ödenecek…

Nakdi tahsisattan ba ka, Ramazanda kesilmek üzere bir koyun ve Konya r t
l  ile talebeye günde 80 r tl ekmek sat n al nacak ; tatl  pi irilmesi için her 
gün 3 dinar sarfedilecek… 

…Her y l medrese için 100 dinar de erinde kitap temin edilecek. Be  y l ka
biliyet göstermeyen, derslere muntazam devam etmeyen talebe medreseden ç
kar lacak ; talebe hanefi veya afii mezheplerinden olacak, fakat müderris ile 
imam muhakkak hanefi mezhebinden olacak ; bir kitab n de eri kadar para kü
tüphaneciye ödünç b rak lmak art yla, kütüphaneden kitap al nabilecek…

f n  medrese kar lamak üzere Altun Baba, medreseye yak n bir yerde 
bir han, hana bir yandan on, öte yandan sekiz adet biti ik dükkan, ayr ca ehrin 
muhtelif yerlerinde otuz kadar dükkan ; Konya civar nda baz  köylerde epey de 
bir arazi vakfedilmi tir. “ 

Medreselerde müderris, en üst dereceli ö retim üyesidir ; günümüzde profe- 
sör kar l  olarak görülmektedir. Medreselerde, genellikle bir müderris bulun

(*)    R tl , 317,8 gr’a kar l k gelmektedir. 
Anadolu Medreseleri,Cilt I, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, 1969, Ankara



maktad r. Ancak ö renci say s  fazla olan büyük medreselerde, birden çok mü
derisin bulundu u kurumlar da olmu tur. Onlar, toplum içinde, çok sayg n bir 
konumda bulunmaktad rlar. Müderrislerin hangi ders ya da dersleri verece i, 
vakfiyelerde belirtilirdi. Mu’id ise, müderris yard mc s d r. Mu’id, müderris ta
raf ndan, genellikle k demli ve yetenekli ö renciler aras ndan seçilirdi. Onun 
görevi, ilk seviyedeki ö rencilerle ilgilenmek, onlar n derslerini ezberlemeleri
ne nezaret etmektir. Baz  medreselerde, örne in Anadolu Selçuklu Medresele
rinde iki mu’id birden çal t  görülmü tür. Örne in, Karatay Medresesinde 
bir, sivas Buruciye Medresesinde üç adet mu’id görev yapm t r. Mu’idler
mezhepleri vakfiyede aç kça belirtilmektedir. 

02.05. SLAM  E T M KURUMLARI

Orta Ça ’da, slam E itimi iki s n fa ayr lm t r :
‘Kadim limler’ ad  verilen, slam öncesi var olan yabanc  bilim konular   

tematik, astronomi, geometri, fizik, t p, gramer ve felsefe
olarak s ralanacaklard r.
‘ slami limler’ içinde ise usul, f k h, hadis, tefsir gibi ilahiyat konular  s
ralanacakt r. 

Büyük medreselerde, bu konular bir arada okutulabiliyordu. Örne in Ba dat’ 
taki Muntansariye Medresesi’nde‘ eyhi hadis’ ve ‘ eyhi t p’ ünvanl  iki müder
ris vard . 

Bu sayd klar m z içinde özellikle ‘medreseler’, tek e itim amaçl  yap  tipi o
lup, ilerideki bölümlerimizde bu tür yap lardan s kça ve çok ayr nt l  ekilde 
söz edilecektir. Ancak burada kaydedilmesi gereken husus, Anadolu’nun her 
kö esinde  medereselere rastlan lacak olmas d r. Bu da, e itimin, ne kadar yay
g n bir ekilde uygulanmaya çal ld n n bir göstergesi olmal d r. 
     Medreseler, Anadolu Selçuklu mimarl n n en özgün eserleri aras nda yer 
almaktad r. Bunlarda iki temel yap  biçimi esas al nm t r : 1) kapal  avlulu ya 
da kubbeli medreseler ; 2) aç k avlulu medreseler. Bunlar n ilki, daha çok din
sel özellikler içeren bir yap  türüdür. Bunlar n en eski örne i, 1210 da in a 
edilen, ‘Sincanl  Boyal köy Medresesi’dir. 1224 de in a edilen, ‘Atabey Erto
ku  Medresesi’ biti i indeki kümbetiyle birlikte, daha geli mi  bir örnek olu
turmaktad r. 1251 de in a edilen ‘Konya Karatay Medresesi’, çini süslemele
riyle bir ba ka örnek olu turmaktad r. 1260 1265 de in a edilen ‘ nce Minareli 
Medrese’ ve onu izleyen ‘Çay Medresesi’ ki 1278 de yap lm t r, özel mimari 
ayr cal klar yla gittikçe geli en bir Selçuklu mimarisi ve süslemesinin e
önemli tan klar  olmaktad rlar. 1272 de in a edilen ‘Cacabey Medresesi’ de bu 
türden an tlara kat lm  bir yenisi olarak görülmektedir. 



Konya’dan sonra en çok dikkat çeken Anadolu kenti Kayseri’dir. En eski 
medrese burada bulunmaktad r. 1205 de in a edilmi  olan ‘Çifte Medrese’, bu 
konuda bir ilki temsil etmektedir. Bu yap , medrese ve ifahane olarak 
düzenlenmi  olup, Anadolu Türk sanat n n en eski ve özgün eserlerinden biri

aç k avlulu medrese türünden yap lard r. Bir süre bu tür yap lar 
yayg n olarak uygulanm t r. Bunlara bir ba ka örnek, 1217 de in a edilmi  
olan Sivas’taki ‘Keykavus Darü ifas ’d r. Ad  böyle olmakla birlikte o da 
klasik bir Darü ifa Medrese türünden bir kurumdur. Konya’da dikkati çeken 
bir ba ka medrese ise ‘S rçal  Medrese’dir. Önemli di er Anadolu Medreseleri 
aras nda ‘Huand hatun Külliyesinin Medresesi’, ‘Ak ehir Ta  Medrese’(1250), 
‘Kayseri Seracettin Medresesi’(1237), ‘Sahibiye Medresesi’(1268) yer alacak
lard r.

XIII.y.y. n ikinci yar s ndaki Mo ol istilas ndan sonra, mimari yap larda, es
ki mimariye oranla biraz daha farkl  uygulamalar n ortaya ç kmaya ba lad  
görülecektir. Bu farklar daha çok süsleme ve ayr nt lar üzerinde ortaya ç kmak
tad r. Bu yap la man n ilginç örnekleri, Tokat ve Sivas’taki ‘Gök Medrese’dir. 
Özellikle Sivasta bulunan üç medrese, ‘Gökmedrese’, ‘Buruciye’, ‘Çifte Mina
reli’ medreseleri, görkemli ön cepheleri ve zengin ta  ve çini mozaik süs
lemeleriyle Anadolu Selçuklu sanat n n ahaserleri aras nda zikredilmektedir. 

zurumdaki ‘Çifte Minareli (Hatuniye) Medresesi’ klasik üslupta bir Selçuklu 
medresesi olma özelliklerini ta maktad r.                

Genel olarak Anadolu Selçuklu Medreselerinde ö renci say s  yirmi ile k rk 
aras nda de i mektedir. Örne in, Sivas Buruciye Medreselerinde otuz ö renci, 

Baba Medresesinde otuzsekiz ö renci bulunmaktayd . Bunlar 
burs verilen (bir çe it maa  alan) ö renci say lar d r. 

Ö rencilerin medreselere nas l kabul edildiklerine dair kesinle mi  bilgilere 
sahip de iliz. Daha çok, devletin emir ve izni ile, yani bunlar için kanun düze
yinde emirnameler ç kar larak, kabul edildikleri tahmin edilmektedir. Keza bu 
medreselerdeki e itimin süresi hakk nda da kesinle mi  bilgiler mevcut de il
dir. Ancak ö rencilerin iki ya da üç gruba ayr larak, e itimin süreklili i esas , 
bunlara göre düzenlendi i dü ünülmektedir. Ortalama e itimin üç y l sürdü ü 
görülmektedir. 

slami e itim yap lan bu kurumlarda diploman n kar l  icazet’ tir. cazet, 
Hadis lmi’ne has,“ö retim ruhsat ” anlam na gelmektedir. Müderris taraf ndan 
ö rencinin ad na düzenlenen bir belgedir. Bu belgeye medresenin ad  yaz lmaz 
idi. Esasen bu kurumla mada ilginç olan yakla m, ö rencinin seçiminde kulla
n lan kriterin medereseye ait olmay p, müderrisin ahs  olmas yd . Yani ö ren
ci, okul de il hoca seçerdi. 



Anadolu Selçuklu Medreselerinin baz lar , zamanla, ihtisas medreseleri hali
ne gelmi tir. Yani bu medreselerde tek tip ya da tek bir konuda e itim verilirdi. 

Bu bir çe it uzmanl k e itimi gibi alg lanabilmektedir. Örne in Konya’daki 
nceminerali Medrese bir dar’ül-hadis, S rçal  Medrese ise bir f k h 

olarak çal m lard r. Bir de farkl  olarak Kayseri’deki Çifte Medrese gösterile
bilir ki bunun do u k sm  t p medresesi, bat  k sm  ise ifaiyedir. 

Bu kurumlar n içinde verilen derslerin ayr nt lar na, Osmanl  Medreseleri in
celenirken girilecektir. Yine bir tekrardan kaç nmak üzere, bu tür bilgilenmele
ri ileriye b rakarak, sadece unlar  burada ifade etmekte yarar vard r.

Darül hadis bir lahiyat Fakültesi ; F k h Medresesi ise bir bak ma Hukuk Fa
kültesidir. T p medresesi T p Fakültesi ve ifaiye de T p Hastanesi kar l nda 
kullan lan terimlerdir. 

02. 05. SELÇUKLULARDA EKONOM  VE T CARET

ciddi belgelerden anla ld na göre, Anadolu, XIII.y.y. ba la
r nda, dünyan n en zengin bölgelerinden biri olarak bilinmektedir. K rsal kesim 
her devirde oldu u gibi topra  i lemektedir. Kentlerde ise atölyeler çal mak
tad r. Yap lan üretim her konuda halk n ihtiyac n  kar lad  gibi, fazlas  da ih
raç edilmektedir. Çe itli ticari yollar , bu arada su yollar  için küçük çapta ge
micilik dahi yap lmas n  olanakl  k lm t r. Böylece liman ticareti vas tas yla 
gelen yabanc lar, iç yerle melerdeki Konya, Kayseri, Elaz  gibi yerle im yer
lerini de ziyaret etmektedirler. Bu ziyaretler onlara, bu uygarl  yak ndan tan
ma f rsat n  vermektedir.

Bir çok ‘kervansaray’ bu tür ticari yolculuklar dü ünülerek in a edilmi tir. 
Unutulmamal d r ki o günlerin yolculuklar , deve ya da at s rt nda veya araba
lar  ile yap labilmektedir. 1243 öncesine kadar Anadolu’da otuz kadar kervan
saray yap ld  saptanm t r. Mo ol istilas ndan sonra bunlar n say s nda be
lirgin bir art  görülmü tür. 

Selçuklular, tüm çevresiyle ticaret yapm lard r. Bizansl lar ve Araplar bun
lar aras nda, ba ta gelenlerdir. Ayr ca, deniz a r  ticaret için, Venediklilerle i
birli i yapm lard r. Bu yollarla ülkenin zenginli i hayli artm t r. 

Ülkeye ilk yerle tiklerinde sikke kesmeyen Selçuklular, ticari i ler karma k 
bir hal al nca, sikke kesmeye (madeni para basmaya) ba lad lar. Bu konuda Da
ni mend’lileri örnek alm lard r. Önceleri bak r, sonra gümü  daha sonra da al
t n sikke yapmaya ba lad lar. Bunlar, XIII.y.y.da II.K l ç Arslan dönemine rast
lamaktad r. 

Bu yüzy lda, k sa bir süre için de olsa, tarihin en zengin ve mutlu ülkelerin
den biri durumuna gelebilmi tir. yi ve uyumlu bir düzen kurulmu , topra n 



verimlili i sayesinde ülke kendi kendine yeter hale gelmi tir. Böylece ekono
misi hayli geli mi  bir ülke görünümü vermektedir. Kentleri geli mi  ve halk 
refah içindedir. Bu durum sanata ve bilime de yans yacak, insanlar çok daha 
zarif ve güzel yap larda oturmaya çaba gösterecektir. Bu yönden bak ld nd
Konya, Sivas ve Kayseri en çok geli en kentler görünümündedir. Onlar  Ni de, 

1204 y l nda, IV.Haçl  seferinde Bizans n çökmesiyle, Anadolu Selçuklu’lar  
üzerine bat dan gelecek bir bask  kalmam t r. Onlar da Kiliky
kuzeyde Samsun ve Sinop üzerinde etkin olarak, buralarda bulunan k y lar  de
netimleri alt na alm lard r. Bu dönemlerin en güçlü ve önemli komutan  ve 
hükümdar , I.Alaeddin Keykubad (hükümranl  :1220 1237)’t r.   

Anadolu Selçuklu Devleti sonras nda ortaya ç kan beyliklerden belki de en 
güçlüsü olan Osmanl  Beyli i, yukar da baz  yönleri aç klanm  olan bir uygar
l n içinden ç km  olarak görülmektedir. Kökeni itibariyle bu uygarl kla olan 
ili kisi nedeniyle, kurulu u s ras nda elbette öncesinde var olan de erleri aynen 
benimseyerek devam ettirmek ve var olan kurumlardan örnekler almak en do
al davran lar olarak kabul edilmelidir. Bundan ç kan önemli bir sonuç u ol

mal d r : “Osmanl , öncesini taklit etmemi  ; kökeninde var olan 
p y  ve kurumlar  aynen devam ettirmi tir. “     



B Ö L Ü M    3

OSMANLI DEVLET NDE OKULLA MA
VE E T M ANLAYI I

03.01. G R

Bir önceki Bölümü bitirirken yap lm  olan yorum dikkate al narak, bu çizgi
de devam edilirse, Osmanl  Devleti’nin e itim kurumlar  denilince, Anadolu 
Selçuklu Devleti zaman nda olu an ve varl  devam eden okulla ma türlerinin 
tümü birden anla lmal d r. Bunlara dair tüm ayr nt lar a a da yer alacakt r. 

620 y l süren ve bir mparatorluk haline gelen bir dünya devletinin tüm e i
tim kurumlar  da sadece kurulu  y llar nda var olan kurumlardan ibaret de ildir 
ve olamaz da. Ancak ne yaz k ki, Osmanl  Devleti’nin Gerileme devrine rastla
yan bir süreçte ortaya ç kan ve Avrupa geleneklerine daha çok uyum sa layan 
okul türleri ise, bu alandaki yenile meyi temsil etmekle birlikte, çok geç kal n
m  bir kurumla mad r. Örneklersek ; bu tür kurumlardan olan Mühendishane 
XVIII.y.y.sonlar nda, Mekteb i T bb ye ise XIX.y.y. ba lar nda kurulmu lard r. 
Bunlar n önemli bir k sm  askeriye s n f  için aç lm  okullard r. 

XIX.y.y.ortalar ndan itibaren ilk kez yabanc  dille e itim yap lan liseler, bu 
yüzy l n sonuna do ru da, Medreseleri a an düzeyde e itim yapmas  planlanan   
Darülfünun ad yla kurulmu  olan e itim kurumlar n n varl  görülecektir. 

Osmanl ’n n Kurulu  ve Geli me Devirlerinde, daima de i en bir co rafyas  
olmu tur. Arap ve Afrika dünyas ndan, Avrupa içlerine kadar olu an bu geni  
co rafyada, Osmanl  yönetimine geçen ülkeler ve halklar, köken olarak, çokça 
farkl  uygarl klardan gelen toplumlard r. Bunlar n dinlerinden, dillerine ve ge
leneklerine kadar olan farklar na bak lmaks z n hepsini tek bir ülke insan  gibi 
dü ünerek, bütün bunlara ayn  e itim modelini uygulamaya kalk mak, san r m 
yanl lar n en büyü ü olmal d r. Bu konu, ba l ba na ara t rmaya aç k olarak 
görülmektedir. te bu çal mam z s ras nda, bu gibi de i imlerde ortaya ç kan

(*) E. HSANO LU, Osmanl  Bilimine Toplu Bak , , Yeni Türkiye Dergisi, Cilt 33, 
Osmanl  Devleti Özel Say s , May s



durumlar da dikkate al nmaya çal lacakt r. 
Avrupa içlerine kadar giren, bu topraklardaki fütuhatlar s ras nda Avrupa bi

limi ve ekiniyle de tan m  olan Osmanl ’n n, bundan etkilenmemi  olmas  dü
ünülemez. Avrupa’n n, özellikle XV.y.y.ortas ndan itibaren Rönesans ve Re

form hareketleri ile ortaya ç kan durumundan, ay r m yap lmaks z n bütün Av
ülkeleri etkilenmi  ve sonuçlar ndan yararlanm t r. Avrupa’da gerçekle

en Endüstri Devrimi, Orta Ça  karanl ndan ç kan Avrupa’n n teknolojik ve 
ekonomik olarak birden geli mesine katk da bulunmu tur. Ancak Osmanl  m
paratorlu u, tam da en güçlü zaman nda, bu geli meleri sadece seyretmekle ye
tinecek ve kendi ya amlar nda da var olan benzeri olu umlar , bir Avrupal  gibi 
de il, hep slam ekini ve bilimi yönünden de erlendirerek benimseyemeyecek  
ve bir türlü ülkelerine getiremeyeceklerdir. Bunun en belirgin örne i matbaa 
d r. Böylece, ba ta bilim konusunda olmak üzere, hemen pek çok konuda ara 
giderek aç lacak ve bir zaman sonra art k çok geç kal nm  olacakt r. Bu ara 
neredeyse 250 y ll k bir farka kadar ula m t r. Do unun bilim felsefesini tan

ve kullanmak aç s ndan çok h zl  hareket edebilirken, Osmanl n n çok a r 
davranmas , aran n bu ekilde aç lmas n n ba l ca nedenidir. Bunda, kendi içine 
kapanmak, önde gelen nedenlerden biridir. Böylece içine kapanan kafa sadece 
ba kalar n n bilimine ve tarihine de il, kendi bilim ve tarihine de kapal  hale 

Bunu, dipnotta gösterilen eserinde yazar, “ kendi geçmi imizin 
de gerisine dü mek ! “ olarak nitelendirmektedir.

Ayn  eserde öyle bir yorum getirilmektedir :
“ slam uygarl klar nda at l m ça lar  ayn  zamanda büyük bir tercümeler ça
d r. Yeniyi, farkl y  ö renmeye, bilgiye böylesine susam  aç k zihinler, k sa 

sürede tercümeyi a arak, orijinal üretime ba lam  ve deneye, gözleme, ölçüme 
dayanan bilimi in a etmi tir.

Yo un sosyal ve ekonomik ili kilerle, geli mi  kent hayat yla müslüman aç k 
toplum, aç k zihinlerin anas  olmu tur. Braduel, X.y.y.da Kurtuba’da Halife 
H.Hakem’in kitapl nda 400000 cilt eser bulunurken, ça da  Frans z Kral  V 
Charles’ n kitapl nda sadece 900 kitap bulundu unu belirtmi tir.”

Bütün bunlar gösteriyor ki bir zamanlar slam dünyas n n lehinde olan üstün
lük, zaman içinde ve bir tak m nedenlerle Avrupa’n n lehinde olarak de i mi
tir. Bunun bir çok nedeni vard r ve bütün bu ayr nt lara girmek kitab m z n a
mac n  hayli a ar. Ancak bunu merak eden okurumuza, referans eseri oku
malar n  önerebiliriz. Ancak k saca u söylenebilir ki, Osmanl  denizlerden u
zakla p bir kara devleti oldukça ; islami söylemler yoluyla kendi içine kapan
d kça ; kendisini dev aynas nda gördükçe, bilimden, etraf nda olup bitenlerden 

Bilim ve Yan lg , Milliyet Yay nlar , 1997, stanbul, s. 32



giderek soyutlanm  ve bu gibi i lerin mayas  olan süreklili i geli mi li i 
sa layamam t r. Osmanl  öylesine bir husumet duvar yla çevrilmi tir ki bunun 
en belirgin örnekleri haçl  seferleriyle olu mu tur. Osmanl  için bat , bilimine 
ula lacak yer olmaktan çok, fethedilmesi gereken co rafya olarak görüldü. 

Bu ekilde olu an aran n kapat lmas , Gerileme Devri‘ndeki çabalara kar n 
asla mümkün olamayacakt r. Bu bir çeli ki gibi görülse de ; gerçektir. 

Avrupa’ya yak nla an ve bir zaman sonra Avrupa’n n içinde olan Osmanl  
Devleti, e itim kurumlar  için itici güç olarak dü ündü ü dev irme bilim adam
lar n  M s r, Suriye, ran ve Türkmenistan’da aramaktad r. Bunlar ve benzeri 
ülkelerin alimleri ile kendi geleneksel e itim anlay n  devam ettirece ini dü
ünmektedir. Böylece anl yoruz ki, Osmanl  Devleti bu konuda yüzünü, bat ya 

de il, do uya çevirmi tir. Bunun nedeni ise, a a da yap lacak incelemede or
taya ç kacakt r. 

Burada tart lmas  gereken di er bir konu da, Osmanl ’n n bilim’
lad d r. Osmanl  için ilim slami E itim’ in konular
d r. Bunlar n ayr nt lar na, Osmanl  medreselerindeki e itim ve bu arada ders 
konular  incelenirken ayr nt l  olarak de inilecektir. Ancak u hemen belirtile
bilir ki buradaki anlay , Avrupa’n n anlay na asla yak nla mamaktad r. 

‘Osmanl  Bilimi’ incelenirken, bu konuyla ilgi çal malar yapan bilim insan
lar m z, bana göre bir çok kavram  kar t rm  durumdad rlar. Bir çok konunun 
e itimi yap lsa da, bunlar n hepsinin bilimle ili kili oldu u iddia edilemez. Bi
lim yap labilmesi, o konuda bilimin üretici yönünün öne ç kmas  ve bilimin ev
rensel kriterlerine uyan bir alan olmas  gerekir. Bu yönden bak ld nda ancak 
Temel Bilimler ba l  alt nda toplanan konular n bilime yönelebildi i dü ünce
si egemendir. Bunlar n d ndaki bir çok konu ya bir meslek sanat ve-
ya zanaat hedeflemi  olmaktad r. Bunlar n en ba nda tart lan, mimarl k’ t r. 

t p da ayn  ekilde de erlendiri
lecektir. Bu gibi nedenlerle, Osmanl  tarihinde ad  sayg yla ve hayranl kla an
lan büyük üstat Mimar Sinan, asla bir bilim adam  say lmamaktad r. Örne in 
çinicilikte çok ileri giden bir Osmanl ’da çinicilik bir bilim dal  olarak alg lana
bilir mi ? Olsa olsa bu bir zanaattir. Keza astrolojik bir içeri i olan münec-
cimlik, l ’da bilim gibi gösterildi inde, ‘Osmanl  bilimi’ evrensel de er
lere göre, hiç de haketmedi i biçimde küçültülmü  olmuyor mu ? Bu konudaki 
ayr nt lara ilerideki bölümlerimizde de inilecektir.

Bunlar gibi bir çok örnek vermek olanakl d r. Bu çal mam z  yaparken, bu 
gibi ayr nt lara ayr ca dikkat etmek gerekti i hat rlanmal d r. Ancak biz bu ça
l mada, kitab m z n temel amac  do rultusunda matematik’e yönelece imiz
den, bu gibi tart malar n uza nda kalaca m z apaç kt r. 



OSMANLI’DA E T M ANLAYI I VE LKELER

Osmanl larda e itim kavram , terbiye ile e de er bir anlam ifade etmektedir.    
Bununla anlat lmak istenilen udur : 
“Genel olarak ki ilere, zihni, bedeni, duygusal ve toplumsal davran lar k

zand rmak ; yeteneklerinin geli mesini sa lamak ; bilgi ve becerilerinin artt r l
mas  yoluyla iyi birer insan ve müslüman olmalar na katk da bulunmak…”  

E itim, ku kusuz ö retim süreci’ni de kapsayan geni  anlaml  bir terimdir. 
e itim ve ö retim deyimleri ço u kez bir arada dile ge 

tirilmektedir. Osmanl larda ö retim için tedris  talim gibi sözcükler kulla
n l r. Günümüze kadar gelmi  olan “Talim ve Terbiye Kurullar ”

Ö retim ve E itim Kurullar  lmak istenilmektedir. Temelde, “ö retim
genel bilgilere ve belirli meslek bilgilerine ula mak için, düzenli ve programl  
olarak yap lan çal malar n tümü” olarak tan mlan r. 

Osmanl larda e itim anlay  denilince, a a da s ralayaca m z ayr cal kl  
görülen baz  temel özellikleri ve ilkeleri, görmek ve göstermek gerekmektedir :

E itim anlay n n temelinde slam dini ve yasalar  vard r. slam, e itimin 
niteli ini belirleyen temel göstergedir.

Saray yönetimi ikinci en önemli belirleyici u
ah n iradesinden ibaret oldu u için, ya anan her de i imle birlikte e itim poli

tikalar  da de i imler göstermi tir.    
Osmanl ’n n hiç bir döneminde, temel bir e itim politikas n n varl ndan 

söz edilemez. E itim Birli i gibi bir kavram söz konusu de ildir. 
E itim kurumlar nda yap lan ö retimde, kullan lan yöntemler : ezberci, na

kilci ve uygulamal  bilimlerde uygun olan konularda deney yapmaktan ibarettir
Yayg n e itim kurumu olarak Cami okul, halk e i

buralarda genellikle cami imam  ayn  zamanda ö retmen (hoca)’dir. 
leri düzeyde ve örgütlü okullar Medreselerdir. Topluma en büyük katk  bu 

kurumlardan gelmi tir. Gerileme döneminde, bunlar n ilerisinde e itim yapaca
 dü ünülen Darülfünun kurulmu tur.

Saray, kendisi için gerekli, e itilmi  nitelikli insanlar  kendi içinde, halktan 
kopuk bir ortamda, en seçkin e itimcilerin gözetim ve ö retiminde, Enderun 
d  verilen saray okulunda yeti tirmektedir. 

göre de, e itim etkinlikleri genel olarak, askeriye ve ilmiye s
n f na insan yeti tirmeyi amaçlamaktad r. Burada sözü geçen ilmiye s n f , 
lim adam  anlam nda de il, ‘din bilgini’ yani ulema s n f n  ifade etmektedir.   

Bütün bu uygulamalar sadece erkekler için geçerlidir. 
Burada s ralanan ba l ca özellikler, Osmanl  e itimini yönlendiren anlay la

r  tan mlayan sat r ba lar ndan ibarettir. A a da bu konular  da içeren çok daha 



ayr nt l  bilgilere ula mak mümkün olacakt r. Ancak bu a amaya geçmeden ön
ce, Osmanl larda var oldu u bilinen önemli bir e itim kurumunun da Loncalar 
oldu u belirtilmelidir. Bunlar meslek gruplar  içinde çok say da kurulu  olmak
la birlikte, temel ve ortak amaçlar   mesleki e itim vermek’tir. 

Bu e itimlerden, orta s n f olarak adland r lacak esnaf ve sanatkar ve zanaat
karlar da yararlanmaktad r. Bunlar ayn  zamanda , önemli bir ‘sosyal dayan
ma kurumu’ görevi de yapmaktad rlar. 

III.Selim’in ba latt  Islahat Hareketi s ras nda, Avrupa’ya aç lma politika
lar  uygulan rken, Avrupa düzeyindeki okul tiplerine yönelinmi  olmas , bir ba
k ma e itim anlay nda bir de i iklik gibi kabul edilse bile, ortaya ç kan e i
tim kurumlar n n niteli ine bak ld nda, yine de saray n denetiminde, güdümlü 
kurumlar oldu u anla lacakt r. Yani bunlara, “özgürce bilim yap lan ö retim
kurumlar ” olarak bakmak olanakl  de ildir.  

E itimde ilkesizli in en belirgin örneklerinden biri de, XIX.y.y.ortalar ndan 
itibaren bir süre ya anan ve tarihe frankofoni harekat  deyimiyle geçen, ‘ya
banc  dille e itim yapan okullar’ aç lmas  furyas d r. Bu konuda hayli ayr nt l  
bilgiler, kitab m z n ilerideki bölümlerinde yer alacakt r. 

03.03. OSMANLI’DA E T M KURUMLARI

Osmanl larda e itim kurumlar , zaman içinde hayli de i imler göstermi se 
de, önceden inceledi imiz temel e itim kurumlar  olarak medreseler, Selçuklu 
gelene ine uygun olarak devam ettirilmi lerdir. Bunlar n d nda olu an ve ge
li en çe itli ya  gruplar na ya da halk kesimlerine e itim veren e itim kurumla
r , a a da ayr  ayr  incelenmektedir.

03. 03. 01. Sübyan Okullar
Osmanl larda e itimin ilk kademesi  Sübyan Okullar ’d r. Bunlar ülkenin he

men her yerinde yayg n olarak bulunabilmektedir. Bu okullara, 4 6 ya  grubu 
k z ve erkek çocuklar  kar k olarak gidebilmektedir. Bunlar için yap lm  özel 
binalara pek rastlan lmamaktad r. Genellikle camilerin yan nda bir mü temilat  
olarak kurulmu  küçük binalarda e itim yap lmaktad r. Bu okullarda okuma ve 
yazma (arapça), din prati i ve uygulamalar , namaz sureleri ve usulleri ö retil
mi  ve genelde ahlak ve günlük ya am ile ilgili pratik bilgiler verilmi tir. 

Bu okullar, bulunduklar , köy, kasaba, mahalle, semt gibi yerlerde yöre hal
k n n, vak flar n ve askeriyenin katk s  ve dayan mas yla devam ettirilebilmi

Osmanl  Bilimi ve E itim Sistemi çinde Matemati in Yeri, 
Yeni Türkiye Dergisi, Say  33, Osmanl  Özel Say s , 2000, Ankara, s. 665 



Bu okullardaki e itim 3 ya da 4 y l devam etmektedir. Daha ileri zamanlar
da, bu tür okullara ö retmen yeti tirilmesi için, medreselerde bir s n f olu tu
rulmu tur. 

Bütün e itim kurumlar  gibi, Sübyan Okullar  da eyhülislam’a ba l d r. Bu, 
e itimin, dini otoritenin denetiminde yürütüldü ünün bir ifadesidir. 

– Okul E itimi
Halk e itimi için kullan lan en yayg n e itim ekli budur. Bunlar düzenli bir 

örgün ö retim özelli i göstermeyen kurumlard r. Cami’nin, ibadet saat
arta kalan uygun zamanlar nda, cami imam  ya da görevlendirilen kimseler ta
raf ndan, halka okuma yazma (arapça) ve genel bilgiler vermek, Kur’an  Kerim 
okunmas n  ve dini bilgileri ö retmek için yap lan ve kurs niteli inde bir ö re

telemek olanakl d r. Bu derslere kat lmada, ya  ve alt e itim gibi 
baz  de erler dikkate al nmamaktad r. Esasen bu okullarda yap lan derslerden 
sonra, kat lanlara herhangi bir belge de verilmemektedir.  

Klasik Osmanl  düzeninde, e itim kurumlar  d nda kalan ancak birer e i
tim kurumu görünümü veren Zaviye, Tekke  Dergahlar, farkl  e itim anlay

n n sergilendi i ve uyguland  özel yerler olmas  nedeniyle, geleneksel ku
rumlar n d nda, ayr ca de erlendirilmelidir. Öncelikle belirtilmesi gereken, bu 
üç tür kurumun yap s nda dinsel ögeler öne ç kmaktad r. Burada din e itiminin 
yan s ra, dü ünce ya am na ve felsefesine yönelik çal malar n yap ld  da gö
rülebilmektedir. Çal malar s ras nda, dinsel motifleri içeren sazl  ve dansl  gö
rüntülere rastlamak da olanakl d r. Ayr ca bu tür kurumlar, sosyal dayan ma 
ve konaklama gibi özel anlam  olan hizmetler de sunabilmektedirler. 

03. 03. 04.  Orta Ö retim Kurumlar  [Rü tiye, dadi ve Sultani]
Osmanl larda, XVIII.y.y.dan sonra, örgün ö retim kurumlar n n ortaya ç k

mas  ile birlikte, düzenli ve programl  e itim kurumlar  görülmeye ba lam t r. 
Bunlar n ilk örnekleri her ne kadar yine de askeri okullar olarak gözükse bile, 

çinde, ülke co rafyas nda yayg n olarak görülmeye ba la
nacakt r. 

Eski e itim anlay nda dadi, ‘Darülfünuna Haz rl k Okulu’ anlam ndad r. 
Yani Lise düzeyinde okul demektir. Bu deyim, 1838 de aç lmaya ba lanan 
rü tiyelere (orta okul) ö renci yeti tiren sübyan okullar  için de kullan lm t r. 
Baz  semtlerde, rü tiyelerin yak nlar nda bu tür okullar n aç lm  oldu u görül
mü tür. 1869 da, ‘Maarif Nizamnamesi’nde, bu ad alt nda okullar aç lmas  da 
öngörülmektedir. 



dadiler, Rü tiyelerle birlikte, genelde, 7 y l e itim veren kurumlard r. Daha 
geli mi  bir anlay la, her ilde bu kurumlar n kurulmas  amaçlanm t r. Sancak
lar’da, Rü tiye üzerine iki y l daha devam eden kinci Dereceden dadiler aç l
mas  öngörülmü tür. 

ra ki bu II.Me rutiyet Devridir, ‘ l dadilerine’ Sultani 
ye ba lanacakt r. Bu deyim, padi ah taraf ndan yapt r lan okullar için de kul
lan lmaktad r.

Osmanl  ortadan kalk p yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu unda, bu düzey
yeni bir anlay la ve yeniden örgütlenerek hizmet vermeye devam 

etmi lerdir. Ancak art k bunlar Orta Okul  Lise adlar n  alm lard r.    
Rü tiye Okullar n n ilk örneklerine, Padi ah Mahmut II. döneminde rastlan

maya ba lanm t r. Rü tiye ad n  ta yan ilk e itim kurumu, 1838 y l nda stan
bul’da aç lm t r. Daha sonra, 1859 dan itibaren, K z Rü tiye Okullar  ( nas) 
ç lmaya ba layacakt r. Bu okullar n ayr lmas nda bir ölçüt de, Askeri Rü tiye, 
Sivil Rü tiye deyimleriyle ortaya ç km  olmaktad r. 

Osmanl  sonras  dönemde de, bu özellikleriyle devam eden bu tür e itim ve
ren okullara, 1932 y l na kadar Rü tiye denilmeye devam edilmi tir. 

Bu okullarda genellikle, dilbilgisi, imla ve güzel yaz  (hat), dil ve ahlak 
lar  pozitif bilimlere de yönelinmi tir. Hatta ya

banc  dil e itimi verilmeye ba land  da görülecektir.   
Bunlar, düzenli matematik e itimi verilen okullar olmalar  nedeniyle, ayr ca 

dikkatimizi çeken e itim kurumlar  olmaktad rlar. 

.  Loncalar [Halk E itimi ve Mesleki E itim]
Osmanl larda Loncalar, çok önemli say lmas  gereken bir çe it e itim kuru

mudur. Esnaf, sanatkar ve zanaatkarlar, ‘lonca’ çat s  alt nda te kilatlanm lar
d r. Yani bir anlamda, ‘meslek gruplar ’ bir araya gelerek, kendi çat lar  alt nda 
o mesle in insanlar n  disipline ettikleri gibi, e itim yoluyla gelecek ku aklar n 
da bilinçli olarak yeti tirilmesine önem ve de er verdikleri görülmektedir.

Loncalar, ‘Lonca Ba ’ taraf ndan yönetilirdi.  Lonca Ba , devlete kar  so
rumlu olan ki idir.  

Lonca anlay , di er bir çok benzerinde oldu u gibi, Selçuklulardan gele
neksel olarak geçen kurumlardan biridir. Osmanl lar taraf ndan geli tirilen ve 
ülkenin her yerinde var olan bu kurum, 1913 y l na kadar varl n  devam ettir
mi tir. Bu görevi daha önceleri Ahilik Te kilat  üstlenmi  bulunuyordu. Osman
l  mparatorlu u’ndaki loncalar n kökeni, ahilik geleneklerine dayanmaktad r. 
Selçuklu Türklerinde ahilik, daha çok fütüvvet ilkeleri çerçevesinde örgütlen

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 11, Milliyet, 1986, stanbul, s. 5564



mi  esnaf ve zanaatkarlar toplulu u biçiminde geli mi tir. Osmanl lar n A
nadolu’ya egemen olmas yla, ahilik te kilat  ile lonca örgütleri adeta özde
le mi lerdir. Loncalar devletin s k  gözetimi alt nda olmas na kar n, ahilik ge
lene i, loncalar içinde devam ettirilebilmi tir. 

Bu gelene e göre, bütün loncalarda ayn  uygulamalar yap l rd . Her esnaf ve 
zanaatkar grubunun bir loncas  vard . Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatname’
den ö reniyoruz ki, XVII.y.y.itibariyle sadece stanbul’da 80.000 civar nda es
naf bulunmaktad r.Çe itli mesleki guruplar n say s  ise, yakla k olarak 1000 
kadard r. Tüccarlar n loncas  bulunmazd . 

Lonca’n n ansiklopedik tan m  öyledir : Belirli bir mesle in yürütülmesinde,
üyelerini kollektif bir disiplin alt na alan yar  resmi hukuka sahip, bir iktisadi 
topluluk.  

Lonca kavram  Avrupa’da da var olan ve uygulanan bir te kilatlanma türü
dür. Oradaki te kilatlanma da, Osmanl larda olan amaçlar ve e itim bilinci ile 
tam bir benzerlik göstermektedir.   

usta-kalfa-ç rak üçgeni, e itimin temel çizgisini olu turmakta
d r. Her lonca grubu, ustalar aras ndan bir ki iyi, o mesle i devlete ve di er 
loncalara kar  temsil etmek üzere Kethüda olarak seçerlerdi. Buna, Yi itba  
denilen bir ki i yard mc l k yapar ve daha çok o meslek grubunun iç i lerini dü
zene koyard . Lonca için hammadenin sa lanmas  gibi önemli ve temel görev
leri vard . Onun da yard mc lar  olurdu ve bunlar Ehlihibre ad  verilen ve genel 
olarak iki ki iden olu urdu. Ayr ca her lonca’n n, dinsel temsilcisi konumunda 
bir de ‘ eyhi’ vard . 

Bu ekilde te kilatlanm  olan lonca’lar n e itim sisteminde, i i yerinde ve 
ustas ndan ö renmek gibi, do rudan ya am n içinde bir e itim ekli uygulan r
d . Osmanl larda esnafl k genellikle babadan o ula geçti i içindir ki, hemen her 
esnaf ya da zanaatkar, e er o lunun da ayn  i i sürdürmesini istiyorsa onu lon
ca’ya teslim ederdi. Daha çocuk ya lardan ba layan bu türlü bir ç rakl k e iti
mi, ba ar yla devam etti i takdirde, ileride kalfal k e itimi eklinde devam e
dip gidecektir. Kalfal ktan sonraki a ama ise ustal k’ t r. Kalfa ve usta olabil
mek için, çe itli s navlar yap l r ve ba ar l  olanlara törenle ünvanlar  verilirdi. 

Lonca te kilat  olmayan, meslek gruplar  da vard . Bu meslek gruplar nda e
itim, do rudan ustan n yan nda yeti mek eklinde gerçekle mektedir. Örne in 

mimar n yan nda yeti en mimarlar, usta bir hekimin yan nda yeti en hekim ve 
minyatür ustas  yan nda yeti en yeni bir minyatürcü, vb.Bu ekilde yeti en özel 
meslek erbab , kendilerini yeti tiren ustas n n icazet olarak verdi i belgeyi kul

(*) Fütüvvet ilkeleri, Fütüvvetname’ eki ve ahlaki geleneklerin yaz l  eklidir. 
(**) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 14, Milliyet, 1986, stanbul, s. 7534



lanarak, kariyerini kan tlayabilirdi. ‘ cazet’, özel olarak düzenlenmi  bir çe it 
diploma say labilece i gibi, bir bak ma “ayn  alanda çal ma izni” olarak da de
erlendirilebilecektir.  

Lonca denilen bu kurumlardaki e itime çocuk ya ta ba layan kimseler, ba ta 
ahlaken çok özenle yeti tirilirken, bir yandan da mesleki e itim verilip, beceri 
düzeyleri de art r l yordu. 

Osmanl  imparatorlu unun Gerileme devri de dahil, en iyi i leyen ve yozla
mayan tek kurumu, belki de lonca’lard r. 

03. 03. 06. Medreseler  [Lise Düzeyinde Ö renim Kurumu]
Medreseler, Osmanl ’da en üst düzeyde e itim ve ö retim v

olup, onlar da, Selçuklu gelene inin bu alanda, Osmanl  mparatorlu unda da 
varl n  devam ettiren kurumlar olarak, ülkenin bir çok yerinde görülmektedir
ler. Özellikle, ‘Geni leme Devri’ ile birlikte, durmadan geni leyen bir co raf

Osmanl ’n n yeni kentlerinin baz lar nda da Medrese aç lm t r. Bunlar n 
ilki znik’te, znik Orhaniyesi ad yla kurulmu tur. Bunun, Orhan Bey zaman n
da aç lan ilk Osmanl  Medresesi olmakla, di er medereseler aras nda özel bir 
yeri vard r. Daha sonra, 1357 y l nda, yine znik’te, Süleyman Pa a taraf ndan 
yapt r lan ve kendi ad n  verdi i Medrese dikkat çekmektedir. 1331 y l nda 
aç lan ilk znik medresesini, Bursa al nd ktan sonra, I.Çelebi Mehmet zama
n nda burada aç lan Ye il Medrese izlemi tir. Keza II.Murat döneminde, Edirne 

Darü’l Hadis  Üç erefeli Medrese bu türle
rin di er örneklerini olu turmaktad r. 

Bunlar zamanla çe itlenecek ve bunlardan padi ahlar taraf ndan yapt r lanla
r na Sultani, devletin önde gelenlerince ya da çok varl kl  ki ilerce yapt r lanla

Hususi ad  verilecektir. 

3 03. 06. 01. Fatih Sultan Mehmet dönemi Medreseleri
Medreseler, gerçek düzeyine, Fatih Sultan Mehmet’in stanbul’u fethetti i 

zamandan sonra eri mi tir. Bu kurumlar art k, Külliye 
büyük caminin bulundu u bir yap lanma türünün içinde yer almaktad rlar. Bu
nun nedeniyse, bu tür külliyelerin birer vak f i letmesi olmas d r. Devlet (ya da 
Saray) bu gibi i ler için para tahsis etmemektedir. Bu nedenle cami külliyesi i
çinde yer alan iki tür kurumdan gelir getirenler, gelir getirmeyip sadece masraf 
yapanlar  geçindirmek üzere kurulmu lard r. 

külliye içinde yer alan dükkanlar, çar  yerleri, han, hamam 
ve küçük esnaf im

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 15, Milliyet, 1986, stanbul, s. 7916



ba ta medreseler, imarethaneler, bimarhaneler ve baz la
r nda görülen darü ifalard r. Bir de caminin, personelinden ba layarak kendi 
bak m masraflar n n kar lanmas  gerekmektedir.  

Fatih Sultan Mehmet dönemi ki Geni leme Devri’nin ba lang c  olarak kabul 
Medarisi Semaniye ad  verilen medrese türleri görülmeye ba la

m t r. Bunlar Sekizli Medrese ad  verilen bir yeni düzeni temsil etmektedirler. 
Bu medreselerin ayr cal  ve özelli i, ilkö retimden yüksekö retim dahil tüm 
e itim kademelerini ayn  bina alt nda toplam  olmas d r. Bunlar n ilki 1470 y
l nda görülecektir. Burada medreselerin ilk k sm na Hariç, orta k sm na Dahil 
ve Kelam ; Edebiyat, Hukuk ve lahiyat bölümlerine ayr lm  olan yüksek k s
m na ise Sahn ad  verilmi tir. lk ve Orta k s mlar na ise, yüksek ö renime ha
z rlay c  anlam nda, Tetimme  Mus lai Sahn denmi tir.

Fatih’in babas  II.Murat, o lunu, çok iyi yeti mesi için zaman  geldi inde en 
iyi hocalar n eline teslim etmi  ve ünlü hocalar Molla Gürani, Molla Hüsrev ve 
Hocazade’den e itim almas n  sa lam t r. Fatih’in ald  bu e itimin ve edin
di i bilgilerin sonuçlar , bütün ya am  boyunca icraatlar na yans m t r. Bu ki
ili ini ortaya koyarak, devlet i lerini düzenlerken, bilim ya am n  da unutma

m t r. E itim ve ö retim i lerini de yasalar yaparak bir düzene koyarken, ule
ma s n f  diye tan nan ve yönetimin temelini olu turan diyanet ve hukuk heye
tini de kurumla t rm t r. Bunu yaparken, devlet idaresini ve bunun ilimle tiril
mesini esas alm t r. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet dönemi, Osmanl  Devle
ti Tarihi içinde özel bir yer almaktad r. Özellikle e itim ve ö retime verildi i 
anla lan önem, ba ka hiç bir padi ah döneminde görülemeyecektir. Bunun en 
iyi kan t  ise, Fatih döneminde aç lm  olan medreselerdir. 

stanbul’un fethi sonras nda, ilk kez iki medresenin birden aç ld  görüle
nsl lardan kalan Ayasofya’daki papaz odalar  ile Zeyrek’teki Pan

tokrator Manast r  odalar , k sa sürede medreseye dönü türülecektir. 
stanbul’un ilk medresesi olan Ayasofya medresesi’nin ilk ba müderrisi Fati

hin hocas  ve devrin en büyük f k h alimi Molla Hüsrev’dir. stanbul’a gelen 
alimler Ayasofya ya da Zeyrek Medreselerine yerle tiriliyordu. Bu medresele
rin yanlar na birer de kütüphane kurulmu tur. Bu 1466 da yani Zeyrek Medre
sesinin kurulmas ndan iki y l sonras na rastlamaktad r. Bu kütüpha
Külliyesi içinde Sahn Medreseleri kurulunca, oran n kütüphanesine nakledile

Sahn-  Seman Kütüphanesi
dir. Ayasofya’dan sonra ikinci e itim yeri olan Zeyrek Medresesi’nin elli oda
s  ö rencilerin bar nmas na ayr lm t r. Fatih bu kuruma çok önem vermi , za
man zaman oraya giderek derslere girmi , tart malara kat lm t r. Bu medrese
de zaman n n ünlü hocalar  Ali Tusi ve Molla Zeyrek gibi alimler bulunmu tur. 
Molla Zeyrek Bursa’ya gittikten sonra, Hocazade diye an lan Musluhuddin 



Mustafa Bin Hoca Yusuf,  Zeyrek Medresesi’ne müderris olarak atanm t r. 
Molla Abdülkerim de Zeyrek Medresesi’nde bir süre hocal k yapm t r. 

 Semen Medreseleri’nin yap m na 1463 de ba lan lm , ancak 1471 y
l  Ocak ay nda tamamlanabilmi tir. Bunlar yukar da tan m n  verdi imiz külli-
ye türünden yap lanmalard r. Bu caminin etraf na yüksek ö renime sekiz med
rese ve bu medreselerin hizalar nda da onlardan aradan geçen sokaklarla ayr l
m  Tetimme ve Mus la  Sahn ad yla ö renci yeti tirmek amac yla sekiz med
rese daha yapt rm t r. Zeyrekteki ö renciler buraya ta nm lard r. Ayasofya 
Medresesi  ise i levine devam etmi tir. 

Bir medresenin mü temilat  da önemli bir çok özel i i içeriyordu. 
sözü edilen medreselerde, do udaki dört medresenin yan nda darü ifa denilen 
hastane, caminin kuzeyinde kur’an okunmak için bir muallimhane ve caminin 
bat  taraf na medrese ö rencileri için bir kütüphane ve ayn  tarafta ders okut
maya darüttalim ve iki hamam yapt r lm t . Darü ifa’da onbe  hasta odas , iki 
gusülhane, iki hademe odas , bir muayene ve ç rak odas  ile eczane ve mescit 
de bulunmaktad r. ki hekim ve yard mc lar , bir eczac , bir cerrah, bir göz he
kimi, hastabak c lar ve di er görevliler, hastalar n ayakta ya da yat l  tedavisini 
yap yorlard . Bu darü ifa zamanla, stanbul’da kurulmu  olan ilk Osmanl  T p 
Okulu niteli ini kazanm t r.  

Yukar da ad  geçen sekiz medresenin ki, ad  Medarisi Semaniye veya Sahn 
Medresesi’dir. E itim programlar  Mahmut Pa a ile ünlü astronomi ve mate
matik alimi Ali Ku çu taraf ndan düzenlenmi tir. 

Geli mi  medreselerin hemen hepsinde bulunan kütüphanelere, bir Haf z  
Kütüp tayin edilmi tir. Bir de ö renciler ve ö retmenler taraf ndan al nan ve
de edilen kitaplar  izlemek ve kay tlar n  tutmak için bir katip bulunmaktad r. 

Yine Sahn Medresesi’nden söz ederek devam edilirse, bu Kuzey (Karadeniz) 
ve Güney (Akdeniz) adlar  verilerek iki k sma ayr lm t r. Bunlar n herbiri de 
yine kendi içlerinde bölümlere ayr lm  bulunmaktad r : Ba kur unlu, Ayak
kur unlu, Çifte Ba kur unlu, Çifte Ayakkur unlu gibi…

Bu tür medreselerde ders veren ve e itime katk da bulunan görevliler : mü
derris, müfid ve muid ünvan  verilen kimselerdi. Müderris en üst düzeyde e i
tim veren ö retim eleman d r (günümüzde profesör kar l ). Müfid ise bir 
bak ma doçent kar l  bir görev yapmakla birlikte her medresede bulunmaya
bilirdi.  Muid ise asistan kar l  olup, genellikle, müderrisin verdi i dersi tek

ve varsa uygulamalar n  yapan görevlidir. Özellikle az yetenekli ö
rencilerle ilgilenmek onlar n ba l ca görevlerinden biridir. Sahn Medreselerin
deki müderrisler, Sancak Bey’leri (Pa a) ile e it düzeyde say l rlard .

Müderrislerin kendi aralar ndaki hiyerar ik düzeni de ald klar  akçe miktar
na göre belirlenmi tir. Bunlar ilk ba ta, günde yirmi akçeye kadar yevmiye 



al rlard . Sonra da s ras yla otuzluklar, k rkl klar, ellilikler ve altm l klar gelir
Fatih döneminde, stanbul’a gelen Ali Ku çu’ya seksen akçe tahsis e

dilerek O, en üst düzeyde görev yapan müderris konumuna getirilmi  oluyordu. 
Medrese ö rencilerine dani mend denilmekteydi. Tetimme ö rencilerine ise 

suhte denilmektedir. Halk dilindeki kar l  softa bu sözcük ile ilme a k, 
ilim için yanmakta olan bir kimse anlat lmak isteniyordu. Sahn Medreselerinde   
tetimme ö rencilerine bu dani mendler ders vermektedirler. 

Sahn Medreseleri sekiz adet olduklar  için, arapçada sekiz kar l  seman 
sözcü ü lan larak, Sahn  Seman Medreseleri olarak adland r lm t r. Bu ku

Semaniye Medreseleri olarak da an lmaktad r. Bu türden medreseler Os
manl larda bir yenilik olarak görülmü tür. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde ba kaca Medreselerin e itime aç ld  da 
görülmektedir. Bunlar içinde en ünlüsü Eyüp Medresesi’dir.     

03 03. 06. 02. Fatih Sonras  Dönem Medreseleri ve Medreslerin Yozla mas
Fatih Sultan Mehmet dönemi sonras nda da medreselerin yap m na önem ve 

h z verilmi tir. Bunlardan belirleyebildi imiz önemli baz  medreseler unlard r 
ki bu medreselerden bir k sm n n mimar  ünlü Mimar Sinan’d r :

Bursa’da Eyne Medresesi,
Edirne’de Beyaz t II Medresesi,
Edirne’de Saatli Medresesi,   
Amasya’da Beyaz t II Külliye
stanbul’da Beyaz t II Külliyesi Medresesi,
stanbul’da Süleymaniye Külliyesi Medreseleri,

Diyarbak r’da Ali Pa a Medresesi, 
Haseki Külliyesi Medresesi, 
Rüstempa a Medresesi,

ehzade Külliyesi Medresesi
Edirne’de Selimiye Külliyesi Medresesi
Kuyucu Murat Pa a medresesi,
Gazanfera a Medresesi,
Had m Hasan Pa a Medresesi,
Koca Sinan Pa a Medresesi,
Amcazade Hüseyin Pa a Külliyesi Medresesi 

Osmanl  Devleti Tarihi, Milliyet, Çev. M.Ata, 1966, stanbul, s. 193
(**) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 15, Milliyet, 1986, stanbul, s. 7917



Bunlar belirleyebildi imiz medreselerdir. Hiç ku ku yok ki baz  önemsen
meyen ve belki ad  bile duyulmam  bir çok medrese daha vard r. Ayr ca Ana
dolu Selçuklu Devletinden devral nan ve Anadolu’da yayg n olarak bulunan 
medreselerin, Osmanl  döneminde de etkinliklerini devam ettirdikleri dü ünül
melidir. Bunlar hakk nda daha önceden vermi  oldu umuz bilgiler burada bir 
kez daha an msanmal d r. leride yer alacak konular m z aras nda, yer yer bu 
türden medreselerin adlar na rastlan labilecektir. 

XVII.y.y.dan itibaren Medreselerde yozla malar görülmeye ba lanm t r. Bu 
yozla ma, ilimiye s n f yla ba lay p, te kilat n bizzat kendisinde de görülmü
tür. Bunun ilk sinyalleri, bu tür okullara e de er kabul edilen ve sarayda özel 
olarak aç lm  olan ve Enderun denilen okullar ile ba lam t r. Bu ok
ti enler, saray n emrinde ve saray n çe itli hizmetlerinde görev yapacaklard r. 
Bu kurum daha sonra öylesine yozla t r lacakt r ki, henüz yeni do mu  çocuk
lar bile, padi ah iradesiyle, büyüdü ünde bu okula ö renci kabul edilmi  olu

Be ik Ulemas  denilmi tir. Bu gibi kimseler, s rtlar n  padi aha 
dayam  ki iler olarak e itimi ciddiye almad klar  gibi, yetenekleri olup olma
d klar na bak lmaks z n hepsi bu okuldan mezun olabiliyordu. te bu insanlar 

eyhülislam, Kad , Müderris, Kazasker gibi devletin çok önemli i lerinde gö
rev al yorlard . Bunlar n içinden ç kan baz lar  ise, i ini ve mesle ini kötüye 
kullan yor, her türlü yolsuzlu a alet olabiliyordu. Giderek bu e itime softalar 
egemen olacak, e itim gerçek amac ndan iyice uzakla acakt r. 

Bu bozulmalar n bir nedeni de, medrese mezunlar n n i  bulamaz hale gel
meleridir. Bunun sonucu olarak, i siz kalan bu insanlar, Anadolu’ya cerre ç k p 
oralarda ders ve vaaz verip para kazanmaya çal maktad rlar. Hatta bunlar n bir 
k sm  f Celali Ayaklanmas ’na dahi kat lm lard r. Bu konudaki en 
ciddi ara t rma IV.Murat zaman nda yap lm  ve devrin ünlü bilginlerinden o
lan Koçi Bey bu bozulman n ayr nt lar n  içeren bir rapor haz rlayarak padi aha 
sunmu tur. Bu ça lardan itibaren art k, Fatih Sultan Mehmet döneminin o anl  
anl  Medrese e itimi, neredeyse durma noktas na gelmi tir. 

Bu sürecin ba lang ç i aretleri, Fatih’in ölümü üzerine tahta oturan Beyaz t 
II zaman nda al nmaya ba lanm t r. Her ne kadar Beyaz t II devrin
kaç medresenin aç ld  görülmü  olsa da, e itime katk  düzeyleri asla önceki
ler gibi olamam t r. O’nun en önemli eseri, stanbul’da II.Beyaz t Külliyesi i
çinde yer alm  olan II.Beyaz t Ellili Medresesi’dir. 1508 y l nda yap lm  olan 

drese günümüzde ‘Belediye Kütüphanesi’ olarak kullan lmaktad r.  
slam n, devlet yönetimine giderek daha çok egemen olmas  ve pozitif bilim

lere kar  olan zihniyet, yukar daki aç klamalar m zda da yans t ld  gibi, dai
ma bat  biliminden uzakla arak ya da tamamen içine kapanarak, e itimin alan
n  ister istemez daraltm t r. Zamanla Medrese programlar ndan pozitif bilimle



re ili kin derslerin kald r lmas  ya da bu tür derslerin dini ilimler aras nda bo
ulup gitmesi, e itimin amac n ve kalitesini ba tan sona etkilemi tir. XVII.y.y. 

a gelindi inde art k Medreseler, sadece din adam  yeti tiren kurumlara dönü
mü  olarak görülmektedirler. 

Tam bu ça lar, Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin sonuçlar n n 
al nmaya ba land  ; bilim ve matematikte, Avrupa’n n, Ayd nlanma Ça ’
girmi  oldu u bir zamanda Osmanl ’n n ‘ileriye dönük bilime’ yabanc la mas  
sürecine girmesi, büyük bir talihsizlik ya anmas na neden olmu tur. Bu e 
kilde, zaten aç k olan ara, art k kapat lmas  olanaks z bir noktaya çekilmi  ol
maktad r. Sonuç olarak denilebilir ki XVII.y.y.dan itibaren Medreselerden me
zun olanlar, sadece dini bilgileri yüzeysel bir ekilde bilen yeteneksiz ve cahil 
insanlar olarak görülmektedirler. Bunun en önemli sonuçlar ndan b
büyük devletin ‘bilim adam  yeti tirilmesi’ damar n n kurutulmu  olmas d r.    

Hele devlet politikalar n n iflas etmeye ba lad  Duraklama devri  Geri-
leme devri, bu konunun en belirgin duruma geldi i süreçtir. XVII.y.y., bu süre

lamas na tan kl k etmesi bak m ndan, özel bir yüzy ld r. leride yeri gel
di inde konu edilece i gibi, Takiyüddin Efendinin Tophane s rt nda, 1575 y
l nda yapt rd  dünyan n en geli mi  rasathanesi, padi ah Murat III.’ün ferma
n  ve yobazlar n giri imiyle, 1579 y l nda, bir gecede yerle bir edilebilecektir ki 
bu olay, henüz XVI.y.y.da, gelecekte olacaklar n habercisi olmas  bak m ndan, 
Osmanl  Bilimi Tarihi’nde özel bir yer bulmaktad r. Bu, Osmanl  bilimindeki 
gerileme sürecini simgele tiren temel olaylardan biri olmu tur. 

XVIII.y.y.dan itibaren Osmanl  Padi ahlar  art k yeni aray lara yönelecek 
ve bu konuda, ilk kez, Avrupa’y  görmeye ba layacaklard r. Bunu ba latanlar n 
ba nda da Islahat Harekat ’ n n mimar  III.Sultan Selim gelmektedir. Bundan 
onraki süreçte art k Medreseler de il, di er okul türleri konu ulmaya ba lana

cakt r.

03 03. 06. 03. Medreselerde Verilen E itimin Niteli i ve Verilen Dersler
Osmanl larda Medrese e itiminin, de i ik zamanlarda farkl  durumlar  oldu

u, yukar daki çal malar m zdan ç kar lan bir sonuçtur. Bu e itim kurumlar n
e itimin niteli i (düzeyi) incelenirken iki ayr  zaman kesitini farkl  ele al p, 

bir de erlendirme yapmak gerekmektedir. Bu iki farkl  süreç, yukar da anlam
n  buldu u gibi

Fatih öncesi ve Fatih dönemi medreseleri,
Fatih sonras  dönem medreseleri…

olarak ikiye ayr lmal d r. 

(*) T.ÜNAL, Türk Siyasi Tarihi, Ayy ld z Matbaas , 2.Bask , 1958, Ankara, s. 15



Fatih sonras  medreselerinin e itim niteli ine ve amaçtaki sapmaya yukar da 
yeterince de inildi inden, tekrarlardan kaç nmak için bu konuya yeniden dö
nülmeyecektir. Çünkü konumuz itibariyle ve özellikle, pozitif bilimler ve mate-
matik kökenli bir e itimin varl  ilgimizi çekmekte oldu undan, bunlar n var 
olmad n n bilindi i bir süreci konu edinmemizin bize bir yarar  yoktur.

Bu konudaki gerçek ara t rmam z, Fatih Sultan Mehmet döneminde var olan 
veya yeni kurulan Medreselere yönelik olacakt r. 

Öncelikle yapmam z gereken bir belirleme vard r. Burada konu edilen Med
reselerin uygulad klar  e itim programlar  farkl l klar göstermektedir. Bu, ayr

htisas Medreseleri ortaya ç kt ktan sonra, çok daha belirgin bir hale gelmi
tir. Osmanl ’larda görülen ‘ htisas Medreseleri’ genelde üç çe ittir :

Darü’l
Darü’l T b Medreseleri,
Darü’l

Bu ihtisas medreselerinin pozitif bilimlerle belirgin bir ili kisi bulunmamas  
nedeniyle, ayr nt lara girilmeden, sadece adlar n  vermekle yeti

Bundan sonraki çal mam z, Medreselerin gerçek anlamda birer e itim kuru
mu olarak görüldü ü, güçlü zamanlar na ili kin olacakt r. Bu süreç, Selçuklu’ 
lardan devral nan Medreselerden ba layarak, Fatih Sultan Mehmet ve O’nun 
hemen sonras , yani o lu Beyaz t II. zaman nda da var olan medreseleri kapsa
yacakt r. Bu, Osmanl  Bey’li inin kuruldu u kabul edilen 1299 y l ndan ba la

1481)’in tüm saltanat dönemini ve sonras n
daki bir yüzy l  kapsayan bir zaman aral  olarak s n rl  kalacakt r. XVI.y.y. n 
ortalar ndan itibaren yozla malar ba layacak ve XVII.y.y.dan itibaren art k ko
nu ulmaya de er bir varl k kalmayacakt r.

En önemli ve birinci belirleme, medrese e itiminin sadece erkek ö rencilere 
lmas d r. 

Osmanl  Medreselerinde e itim uygulamalar  oldukça basittir. Osmanl ’n n 
e itimden ne anlad  daha önce dile getirilmi tir. Medrese dersliklerinde (ey
vanlar nda) yap lan derslerin niteli inde zamanla de i iklikler meydana geldi i 
görülmektedir. Esasen verilen derslerin konular  bunu yönlendiren öncelikli ö
ge olmaktad r. Örne in din derslerinin yap ld  ortamlar biraz daha farkl  ola
bilmektedir. Bu tür derslerin e itimi, tamamen ezbercilik üzerine kurulmu  gö
rülmektedir. Medreselerde okutulan dersler iki gruba ayr l r :

Dini bilimler   : Kur’an, Hadis, F k h, Tefsir, Kelam, …
Di er bilimler : Aritmetik, Hendese (Geometri), T p, Astronomi,…

(*) Y.AKSOY, Matematik [Ve] Tarihi, Cilt 4, YTÜ.Yay n , 2002, s.58 



Bu dersler her iki grupta da çe itlilik göstermektedir. Örne in baz  medrese
lerde çok daha farkl  konular n e itiminin yap ld  görülmü tür. Bunlardan ba
z lar  ise unlard r :

Gramer (Arapça dili ve dilbilgis
Sarf ilmi (biçimbilim),
Nahiv ilmi (tümcebilim),
Kelam ilmi (söz söyleme, güzel konu ma bilimi),
Mant k ilmi (o devirler için Aristo mant ),  
Abad ilmi ( bay nd rl k bilimi),
Bedi’ilmi (estetik bilimi),

i ilmi (anlat mbilim),
Beyan ilmi (anlat m bilimi), 
Hey’et ilmi (astronomi, gökbilim) 

Dersler ‘Osmanl ca’ denilen bir k rma dille yap lmaktad r ama gerçekte Kur’ 
an dili olmas  nedeniyle, bu dile Arapça egemendir. Farsça’n n da önemli bi
katk s  vard r. Ancak yaz  dili tam anlam yla Arapçad r. Her türlü e itimde bu 
diller kullan lmaktad r. XVIII.y.y.a gelinceye kadar, Latin alfabesi ile tan mak 
mümkün olamam t r. Oysa bu y.y.dan öncesinde Osmanl  Avrupa içlerine ka
dar girmi  ve öyle anla l yor ki yönetimine ald  bu uygarl klardaki e itim di
li ve yöntemlerini görmezlikten gelmi tir. Yapabildi i biricik ayr cal k, yöneti
mi alt na alm  oldu u ülkelere, kendi türünden bir e itim anlay n  dayatma
yarak, onlar n kendi geleneksel e itimlerine devam etmelerine olanak sa lam   
olmas d r. Bu ülkeler zamanla Osmanl ’dan koparak ba ms zl klar na kavu
tuklar nda, e itim ve bu konudaki birikimleriyle, bir bak ma, Avrupa’n n di er 
ülkeleriyle integrasyonda herhangi bir güçlük çekmemi ler ve geri kalm l kla
r  görülmemi tir.   

Derslere egemen olan e itim türleri unlard r : Ezbercilik, Nakilcilik, Uygu- 
lama…Bunlar derslerin özelliklerine göre de i mektedir. Ezbercilik eklinde 
yap lan derslerde zamanla ‘not tutma’ ve ‘soru sorma’ gibi yenilikler de görül
dü ü olmu tur. Bu tür uygulamalar gelene i Selçuklu Medreselerine kadar gi

medrese e itimi belirli bir yasaya göre yö
netilir olmu tur. Dersler, sabah kahvalt dan sonra ba lay p ö le namaz na kadar 
devam edecektir. Ö leden sonra ö renci, kütüphanede ya da camide çal acak
t r. Cuma günleri hafta tatilidir. Ayr ca dini bayram ve kandil günleri ders ya
p lmamaktad r. Baz  Osmanl  medreselerinde tatil günlerinin : Sal , Per embe 

e Cuma günleri oldu u da bilinmektedir.  



Medrese e itiminde çok kez görülen, haf za ve muhakeme fonksiyonu dikka
te al narak, nakli bilgiler yan nda, dü ünmeyi geli tiren ve dü ünce kavram n  
peki tiren felsefi bilimlere önem verildi i de görülmü tür. Ancak zamanla bu 
ideal program yozla t r lm t r. Bu yozla mada, Gazali gibi slam bilginlerinin 
katk s  oldu u görülmektedir. 

Osmanl  Medreselerinin gücü, hiç ku ku yok ki onlar n varl n  simgele
tiren içindeki görevli müderrislerdir. Önemli medreseler bu müderrislerin adla
r  ile neredeyse bütünle mi tir. Bu özelik bilhassa Fatih döneminde daha da be
lirgin bir durum göstermektedir. Devrin en tan nm  alimlerini bulunduranlar, 
di er medreselere göre, daha üstün say lm lard r. Bu adeta bir yar t r.    

Bundan sonraki bölümde, Osmanl  bilim ya am nda yer alan ve adlar  bu ko
nuda s kça an lan en ünlü Türk ve Osmanl  alimleri (bilginleri) tan t lacakt r. 
Bunlar n bir k sm n n ise medreselerle ilgili olmad  da görülebilecektir.

Medreselerin bulundu u kentlerin de bir ayr cal  vard r. slam ülkelerinin 
kent ya am n n geli mesinde, medreselerin önemli katk s  oldu u görülmü tür. 
Bu geli me hem fizki yönden hem de ekin yönünden kendini belli etmektedir. 
Osmanl lar medrese e itimine çok önem verdiklerinden, orada görevli kimseler 
de üstün sayg  görmekte ve el üstünde tutulmaktad r. Bu anlay n etkisi görü
lecek ve zamanla ran, Horasan, Turan, Da stan, M s r, Buhara, Halep, am 
ve Karaman’dan pek çok bilgin Osmanl  medreselerine gelerek görev alacak
lard r. Bunlar n ba nda da stanbul medreseleri gelmektedir. Bu ekilde bir za
man sonra stanbul, bir e itim ve kültür (ekin) kenti haline gelecektir. Bu gibi 
geli meler, stanbul’un k sa sürede bir dünya kenti olmas n  sa lam t r. 

03 03. 06. 04. Osmanl  Medreselerinde Aritmetik (Hesap) ve Cebir E itimi 
[Okutulan Dersler, Konular ve Kullan lan Kitaplar]

Aritmetik Hesap ilmi, Osmanl  için, baz  i lerinde gerekli olan bilimler 
as nda yer almaktad r. Bu i lerin ba l calar  unlard r : “namaz vakitlerinin ve 

k blenin tayininde ve miras taksiminde, güncel i lemlerde, ticari hesaplar, para 
i leri ile tart  ve baz  ölçme i lerinde…”  Onlar için günlük i lerin yürütülmesi 
s ras nda iki önemli eye gereksinmeleri vard r : biri yaz , di eri ise hesap…

Hemen her bilimde oldu u gibi, aritmetik biliminin gereklili i ve yarar  yine 
matematikçiler taraf ndan dile getirilmi tir. Baz  Osmanl  matematik kitaplar n
da öyle yaz ld  görülmü tür : “ Bil ki hesap ilmi, ilimlerin en üstünüdür ! “

r adu’t Tullab, Sultan II.Beyaz t’a sunulan ve ortakla a yaz lm  olan bir ki
tab n ad d r. Burada yazarlar n birle ti i nokta “hesab n (aritmeti in) temel 
bilimlerden oldu u, bütün bilimlerin ona gereksinme duydu u ancak onun ba - 

slam Müesseseleri Tarihi, Kay han Yay nlar , 1966, stanbul



ka bilimlere gereksinmesi olmad  “gerekçesiyle, bu bilimin ö retilmesini di
er baz  bilimlerin öncesine ald klar d r.

Bu bilimleri öyle s ralamaktad rlar : El hukema’l u eva’li (ilk hakimlerin 
e itimi) ; riyaziyat (matematik) ; tabiat (fizik) ; ilahiyat (metafizik). Bu e itim 
ve ö retimin ba lang c nda, kendisini hesap ö renerek e iten bir kimse için, 
e itimin do as  gere ince, do rulu un üstün gelece ini söylemektedirler. Ta
köprülüzade Ahmed Efendi ise (öl.1561) hesap ilmine ba ka özellikler de 
yüklemektedir. ‘Nefsi e itici’ olarak gördü ü bu bilimin ayn  zamanda al m
sat m i lerinde ve tereke hesaplar nda da gerekli oldu unu belirterek, bu 
konuyu mant ktan daha önce ö rettiklerini kaydetmektedir. Ayr ca daha 
gerçekçi ve bilimsel bir yakla mla nihayet, hesap ilminin astronomi, uygu
lamal  geometri, t p ve hatta tüm bilimlerde ona gereksinme oldu unu vurg
lamay  da ihmal etmemi tir. Bir de, ho  bir yakla mla bu bilime, sultan, vezir, 
alim ya da cahil, sanat ya da çar  erbab  ve esnaf  ve büyük insandan küçük
lere kadar herkesin gereksinmesi oldu u da ifade edilmi tir.    

Bir ba ka görü e göre de, dini meselelerin (sorunlar n) iyi anla labilmesi i
çin hesap ilmine gereksinme vard r. Bu görü ün sahibi ise Nasuh El
(öl.1563)’dir. Yine bu konuda bir Türk bilgini olan ünlü astronom Takiyüddin 

Dima ki er Rasid (öl.1585) de der ki : “ hesap ilmi
temel ilimlerden olup, ister seçkin ister s radan olsun, herkes için gerekli oldu-

u gibi, f k h konular n n ço u hesap ilmine muhtaçt r ! “ 
Büyük Osmanl  matematikçisi Ali Bin Veli Bin Hamza el Ma ribi 

(öl.1614) de muvakkit, tacir, müftü, fakih, freaizci, kad  ve daha ba kalar n n 
aritmetik ilmine ilgisiz kalamayaca n  bildirmi tir. Katip Çelebi (öl.1658) 

de di erleri gibi, özellikle müftü ve kad lar n heyet, hesap ve hendese gibi ilim
ri gerekti inin üzerinde durmaktad r. 

Bir di er görü  de askeri i ler için gereklili idir. Son devir Osmanl  matema
tikçilerinden Ahmed Tevhid Efendi (öl.1870) de harp sanatlar nda a r
tihkamlar yapman n, ordu konaklama yerleri çizmenin (kroki), kaleleri göster
menin, metrisler yapma ve sa lamla t rman n, la m kazma ve di er seferber
lik gereklerini haz rlaman n öncelikle hesap ilmine gereksinme duydu unu bil

Bütün bunlar da gösteriyor ki Osmanl , Hesap lmi dedi i Aritmeti i ya gün
lük i lerini yürütmede ya da herhangi mesleklerde ortaya ç kan problemleri 
çözmede bir araç olarak alg lamaktad r. Bu anlay la yakla ld nda, basit dü

Aritmetik konular ’n n bir k sm n n, 7 8 ya  grubu ö rencilerin 
kat ld  Ta  Mektep ya da Mahalle Mektebi diye tabir edilen e itim kurum
lar nda verildi i görülmü tür. Böylece ya ama yeni ad m atan bir çocu un 
günlük i leri için gerekli hesap bilim biraz olsun tan t lmaktad r. 



15 ya  grubu çocuklar  gitmekte olduklar  okullarda, din e itimi yan s ra or
ta düzeyde de olsa hesap dersleri de alabilmektedir. Bundan sonraki ya  grubu 
(e er ans  varsa), e itimini Medreselerden birinde yapacakt r ki orada daha 
düzenli bir matematik e itimi almas  olana  vard r. ‘Matematik’ diyoruz, çün
kü art k i  sadece hesap (aritmetik) düzeyinde kalmay p daha ileri düzeyde 
matematik konular  da gündeme geldi i gibi, bu arada hendese (geometri)  
trigonometri de ö renmektedirler. Bir ara Logaritma hesaplar  da güncellik 
kazanm t r. Medreselere gidemeyen bu ya  grubu için di er alternatif e itim, 
Loncalar’da bulunmaktad r.  

Medreselerin sa l kl  i ledi i ve en verimli zaman n  ya ad  Y ld r m Be
yaz t ve Fatih Sultan Mehmet devirlerinde, bu e itim kurumlar nda ders plan 

ogramlar n n uyguland  ; matemati e ili kin 
ler aras nda yer ald  görülmektedir. Öyle anla l yor ki, Osmanl  e itiminde 
matemati e yeterince önem verilmektedir. Geriye kalan bu tür derslerin içerik
leri ve e itim düzeyleridir. A a daki çal malar m zla da bunu ortaya ç karma
ya çal aca z. Bir ba ka önemli husus da, dünya da olup bitenlerle kar la t r
larak, matemati in ne kadar na ula labildi i ortaya konulacakt r. Hiç ku ku 
yok ki kar la t rmada, taraf olarak elbette, Avrupa matemati i dikkate al na
cakt r. Bir ba ka de erlendirme de, bu belirlemelerin ancak Fatih sonras  döne
me kadar geçerli olabilece idir. Sayfalar öncesinde medreselerin nas l yozla
t  konu edilmi  ve art k onlar n gerçek kimli ini kaybetti inden söz edildi i
ne göre o devirlerde bu tür e itimin ciddiye al nd  herhalde dü ünülmeye

A a daki aç klamalar m z, a rl kl  olarak Medrese e itimine yönelik belir
lemeler olup, bunu her seferinde ifade etmemize gerek olmamal d r. 

Bu konuya girerken, önce ilginç bir olaydan söz edece im.. Bu XVIII.y.y.a 
ili kin bir belirlemedir. Konu olan zaman n hayli ilerisinde bulunsa da aç kla
malar m za k tutacakt r. Bu örnek yard m yla bir de erlendirme, daha do
rusu bir tart ma yapmak olana  ç kacakt r. O yüzy lda ülkemizde çal malar 
yapan ve bir de hat rat yazm  olan Macar as ll  general Baron de Tot, 
Osmanl lar hakk nda pek çok ey ö rendikten sonra bir yerde de öyle bir an
s n  nakletmektedir :

“III.Sultan Mustafa bir riyaziye (matematik) mektebinin (okulunun) aç lmas  
ve idaresi i ini benim deruhte etmemi (yürütmemi) istedi. Bunun üzerine hen
deseci geçinen bir grup, benim bu i i idare etmeme itiraz ettiler. Bunlar biz de 
Tot kadar riyaziye (matematik) biliriz diyorlard . Hadiseyi Padi aha arzettim. 
ki mümeyyiz ile itirazc lar  imtihan etmemi emretti. Bu imtihana (s nava) gir



“Bir müsellesin (üçgenin) iç zaviyelerinin (aç lar n n) mecmuu (toplam ) kaç 
derecedir ? “ 

ayli dü ündüler. Sonra aralar ndan en bilgili geçineni 
“Müsellesine (üçgenine) göredir ! “ 

dedi. Art k imtihan  (s nav ) uzatmakta bir fayda görmedim. “ 
Bu aç klamadan baz  sonuçlar ç karaca z. Bu tür geçmi e dönük an lar üze

rinden sa l kl yorum yapmak için gerçek belgelere gereksinme vard r. Aksi 
halde bu tür iddialar söylenti olarak kalacakt r. Baron de Tot’un hat rat  bu ko
nuda bir gerçek belge kabul edilebilir mi ?  Öyleyse, bu yakla ma göre diyebi

i verenler bile baz  bilgilerden yoksundur.
Bu olay n matematik tarihimizde de i ik anlat mlar  vard r. Örne in bu 

olay n bir benzeri , bir ö renci ile bir elçi aras nda geçmektedir. 
Prof.Dr.Ekmeleddin hsano lu bir röportaj nda konuyu aktar rken aç klad  

ekliyle olay öyle gerçekle mi tir :  
“ …Baron de Tot adl  Macar as ll  bir general, Osmanl ’n n hizmetine girdi 

ve topçulukta ve mühendishanede hocal k yapt . Hat ralar nda, Türkiye’deki 
günleriyle alay ediyor. Ö rencilerine, 

Bir üçgenin iç aç lar n n toplam  nedir ?

 - Bana, birisi kurnazca, üçgenine ba l d r diye cevap verdi 
diyor. Otantikli i, do rulanmas  mümkün olmayan bir rivayeti biz al yoruz ve 
bir yüz y l  a k n ‘Türk ve Osmanl  Bilimi’ buydu diye inan yoruz. Bir üçgenin 
iç aç lar  toplam , düzlem ya da küresel üçgen aras nda zaten de i ir. “ 

imdi bu aç klamay  olumlu ve olumsuz yönleriyle tart al m :    
1) Soru gerçekte yanl  sorulmu tur. te bu noktada Baron de Tot’un mate

matikçili i tart lacakt r. Matematikçi olmay p matematik sorusu soranlar ço
u zaman bu gibi yanl lar yapmaktad rlar. Burada soru “ Düzlemde ... “ diye 

ba lamal yd . Çünkü biliyoruz ki bir üçgenin iç aç lar  toplam  sadece düzlem
de ise iki dik aç ya e ittir.  Oysa bir de küresel üçgen vard r ki o üçgende iç 
aç lar toplam  iki dik aç dan alt  dik aç ya kadar de i mektedir. E er s navdaki 
yan t  bu bilgiye dayand r rsak, demek ki do ru bir yan t verilmi  demektir.

2) Di er yakla m da öyle... De erli bilim tarihçimiz P
hsano lu’nun savundu u di er husus, bu tür tek örneklere bakarak genel hü

kümler ou turmam zd r. Bu örnekten yola ç karak bütün bir Osmanl  tarihinde 
matematik ne kadar biliniyordu eklinde bir souca varmak olanaks zd r. 

(*) T.ÜNAL, Türk Siyasi Tarihi, 2.Bask , Ayy ld z Matbaas , 1958, Ankara, s. 16
(**) N.ÖZKAN, Osmanl ’da Bilim Vard , Prof.Dr.E. hsano lu ile yap lm  söyle i metni,

Milliyet Gazetesi, 12.5.2000 , stanbul, s. 26



Bu tart madan ortaya ç kan sonuç udur : Belge olarak kabul edece inizi 
dü ündü ünüz hat ratlar da ki isel yakla mlar  ve bak  aç lar n  içermektedir. 

te burada kas t unsuru önemli bir ipuçudur ve hat rat n tamam  okunmadan 
yani Osmanl  gerçeklerini yans tmada do rulu u test edilmeden bir karar ver
menin de do ru olmayaca  kanaatimi bildirmek isterim. Kald  ki XVIII.y.y. 
gibi Medrese e itiminin iflas etti i bir dönemde geçen bu olayda gerçek pay    
olmas  olas l  da büyüktür. Yani yan t gerçekten yanl  da olsa, bu tüm 
Osmanl  insanlar n n, üçgenin iç aç lar  toplam n n kaç derece oldu unu 
bilmedi i anlam na m  gelmelidir ? te bizi bekleyen baz  tuzaklardan biri, bu 
gibi yan lg lar  gerçek gibi alg lamak ve iddialar m zda kullanmakt r. 

Yukar da ayr nt l  olarak tart lan olay n bize kazand rm  oldu u çok eyler 
olmal d r. Bundan ç kard m z  varsayd m z dersi sakl  tutup, yeniden XV. 
y.y. Osmanl  dünyas nda, Medreselerde okutulan matematik dersleri hakk nda 

yönelelim.
Fatih Sultan Mehmet devrinde, Selimiye Medresesinin kurulmas yla birlikte, 

bir k s m zorunlu hükümlerin ilavesiyle içerik olarak son eklini alan bir tedris 
(e itim) yasas  ç kar lm t r. Bu ‘tedris yasas n n’ hemen ba nda yer alan cüm

de “ bir ilim talibinin sarf ve nahiv gördükten sonra ; tertibe (düzenlemeye) 
göre heyet (gökbilim), hendese (geometri), meani, bedi ve beyan sahalar nda 
da gerekli bilgileri ald ktan sonra dani mend olmas  istenmektedir.” Ayr nt lar 
bir yana b rak l rsa, görülüyor ki bu e itim yasas nda, muhtasarat 
mel dersler al nd ktan sonra s ra matematik konular n n içinde yer ald  dersle
re gelmektedir. Hesap ilmi daha alt e itim sürecinde yap lm  oldu undan bu 
a amada ad  geçmemektedir. Ancak kolayca anla labilir ki, geometri ve biraz 
ileri düzeyde matematik ve hatta astronomi yapabilmek için esasen hesap ilmi
ne zaten gereksinme vard r. Aksi halde bu derslerin anla lmas  mümkün olma
yacakt r. 

Bu konuda bir aç klama da Saçakl zade nam yla tan na
Marasi (öl.1732) ‘den gelmi tir. O’nun yazd  Tertibu’l-Ulum adl  

eserinde, bir medresede ö rencinin hesap, hendese, heyet ve aruz gibi ilimleri 
“zaman elverdikçe” ö rendi ini fakat hesab n ahkam ilminden “f k h” (özellik

feraizden önce) ö retilmesi gerektini söylemektedir. Belirtti ine göre zaman  
içinde bu konuda ba ar  gösteremeyenler, medreseden ç kar lmaktad r. Bu ifa
delerden ç kar lacak sonuç, f k h ve feraiz konular  için de hesap ilmine gerek 
oldu udur. 

A a ya iki farkl  görü  daha getiriyoruz. Bu tart malar, sonunda, bütün bu 
yarg lar n olu mas nda, baz  kriterlere gereksinmemiz oldu u görülmektedir. 
Bunun için öncelikle u iki görü ü de ardarda izleyelim. Özellikle ikincisinin 
bir talyan din adam ndan gelmi  olmas , çok daha dikkat çekicidir. 



Kevakib-i Seb’a. 1741 tarihini ta yan bu belge, 
Osmanl  medreselerinde müfredat program n  en ayr nt l  bir ekilde veren bir 
çe it yaz l  emirnamedir. Buna göre, hesap ve hendese gibi “mahsusat” idrak 
kabilinden olup, çok fikre ihtiyaç göstermedi inden, ba ms z bir ders olarak 
okutulmuyorlard . Yani kar m za yine XVIII.y.y. medrese anlay  ç km  ol
maktad r. Bu anlay , tüm zamanlara göre, elbette tart lmaya lay k bir
g d r. Burada dikkat edilmesi gereken matematik derslerinin konular n n e itim 
süreçleri içinde ne ekilde yer ald n n anla lmas  ve zamanla nas l suland r l
d n n belgelenmesidir. Yoksa bütün bunlar tart l rken, matematik bilimi’ 
nden söz ediliyor gibi bir yanl  anlam ç kar lmas  do ru de ildir. Çünkü 1650 
– 1850 y llar  aras nda Avrupa, matematikte Alt n Ça ’ n  ya amaktad r.  

Gelelim di er konuya…Bir talyan din adam  olan Abbe Toderini 1781 Ekim 
ay  ile 1786 May s aras ndaki yakla k dörtbuçuk y l n  stanbul’da geçirmi tir. 
O da stanbul’da kald  süre içinde belirledi i baz  an lar n  bir yolla aç klam  
bulunmaktad r. Bizi ilgilendiren k s mlar  elbette matemati e ili kin olan an la
r  olmal d r. Ondan baz  al nt lar yapt m zda, Osmanl ’lar n hesap i lerinde 
ne kadar ileri gittiklerini överek anlatt n  görmekteyiz. unlar  söylemektedir : 

“ Türkler aritmetikte pek derinle mi lerdir ; bu ilmi, Arapça kaynaklar üze
rinde çocukluklar ndan itibaren ö renmektedirler. Daha sonra iyi hocalar n ne
zareti alt nda ve Türkçe Arapça mükemmel hesap kitaplar  arac l yla ö ren
me e devam etmektedirler. En iyi Avrupa matematikçilerini a rtacak derece
de bilgilidirler ; 20 milyon kuru  tutar ndaki bir hesab , çabucak yapt klar  he

ört kö e bir ka t üzerinde çok basit usullerle bir kaç dakikada 
bitirmektedirler. Bizim dört sayfada ve iki saat boyunca yapamayaca m z bir 
muhasebeyi ba ar yla çabucak bitirmektedirler. Konuyu k sa ve ilmi ekilde ele 
alan, Türkçe ya da Arapça bir kitab n çevirisi yap l rsa, çok eyler kazana
biliriz.” 

imdi buna inanal m m  ? Macar general Baron de Tot’a ne kadar inand k 
ise, talyan papaza da o kadar inanmak gerekiyor. Rahibin stanbul’da oldu u 
tarihler dikkate al n rsa, yine XVIII.y.y.Osmanl  döneminden söz edilmekte ol
du u dikkatinizden kaçmam  olmal d r. 

te tarihçiyi bekleyen tuzaklar. Yukar da sözü edilen kriterlere 
gereksinme vard r. Bu nedenle yukar dan beri ortaya konan gerçekler ne yaz k 
ki bilimsel yarg lar olmay p, ço unlu u ki isel görü lerdir. Ayr ca bir çok sos
yal faktör yan s ra dini geli melerdeki a rl n pozitif e itimi d lamaya ba la
mas yla, hesap i ini çok iyi becerdi i anla lan Osmanl , matematik bilimi’
giderek uzakla m t r. Bilimin evrensel niteli i asla Osmanl ’ya yans mam  ve 
Osmanl  da bunun pe ine dü mü  de ildir. Bu ikilem ya da z tla m  görüntüsü 



veren bu iki anlay , matematik e itiminin dahi di er amaçlara göre yönlendi
rildi ini göstermektedir. Son ümidimiz, kütüphanele
den yola ç karak, baz  olumlu i aretler bulabilmektir. 

Osmanl  Devleti’nde Bilim ve E itim Sistemi konular  incelenirken apaç k 
ortaya ç kan bir sonuç vard r. Osmanl ’n n e itim ve bilim anlay , özel olarak 

kriterleri esas al narak incelenebilir. Bir bak ma, evrensel bilim 
yasalar ndan yola ç karak bu incelemenin yap lmaya kalk lmas  halinde, Os
manl ’da ‘matematik ad na’ konu ulacak çok az eyin bulundu u görülecektir. 
O da Osmanl  Devleti’nin tam da Çökü  Devri s ras nda ortaya ç kan matema
tikçileri sayesinde…Vidinli Hüseyin Tevfik Pa a, Mehmet Nadir ve Salih Zeki 
gibi üstün insanlar… Osmanl  Devleti tarihi içinde, ça da  anlamda matema
tik anlay , matematik e itimi ve bu anlay a sahip matematikçiler ve ça da  
anlamda e itimin yap ld  kurumlar, ancak XVIII.y.y.dan sonra görülmeye 
ba layacakt r.

Medreselerde okutulan dersler genelde iki s n fa ayr l r. Buna yukar da bir 
parça olsun de inilmi tir. Buna ko ut olarak okutulan kitaplar da iki s n fa ayr
lacakt r. Bizi ilgilendiren ikinci s n ftaki alat ve vesail ilimleri (sarf, nahv, me’ 
ani, beyan ve bedi’gibi ilimler)’dir. Bu ilimlere Ulum-u Cüz’iye 
dir. Bu gruba giren bilim dallar  unlard r : “ Kelam, mant k, belagat, lügat, he
sap, hendese, heyet, felsefe, tarih ve co rafya “.  

Okunan ders kitaplar na gelince… Bunlar içinde en çok okunan ya da bu a
maçla kullan lan kitaplardan, akli ilimler için yaz lanlardan seçtiklerim unlar
d r : 

de, Allame emseddin Semerkandi’nin (öl.1209) 
E kalü’t-Te’sis adl  eseriyle bunun erhi olan Kad zade i Rumi’nin kitab  ;

[Burada dikkat edilmesi gereken, E kalü’t Te’sis adl  kitap yaz ld nda he
nüz Osmanl  Beyli i kurulmu  de ildir. Semerkand’da yaz lm  bir eserdir.]

Ayn  konuda daha sonralar  G yasüddin Cem id’el Kafi (öl.1414)’in yazd
 Usül-ü Hendese adl  kitab  ; 

Kad zade i Rumi (öl.1432) taraf ndan 1412 de erhedilen Risale fi istihrac-  
ceyb dereceden vahide ala kavaid-i hendese adl  eseri ;

Kim taraf ndan ve ne zaman yaz ld  belli olmayan ve hesap ilmine ili kin 
Risale-i Bahaiye ad yla ünlü kitap ile bunun Kemaleddin Hasan (öl.1486) 

taraf ndan yaz lan erhi Esasü’l-Kavaid fi erh-i usuli’l-fevaid adl  eser ; 

Osmanl  Bilimi ve E itim Sistemi çinde Matemati in Yeri, Yeni Türkiye Der
gisi, Say  33, 2000 May s Haziran say s , Ankara, s. 672

(**) O.ÖZKUL, Osmanl  Devletinin Kurulu  ve Geli me Döneminde Uleman n Yeri, 
Türkiye Dergisi, Say  33, 2000 May s Haziran Say s , Ankara, s. 533



Astronomi yani Heyet dersi ile ilgili olarak, Harzem ahl  Mahmud bin Mu
hammed Ça mani’nin El-Mülahhas adl  eseri ; 

Ali Ku çu’ Risale-i Fethiye adl  eseri ;
Mant k konusunda (ki bir ad  da lm-i Mizan idi) eserler Aristo mant  ile 

ili kili olarak, genellikle astronomi ve matematik alimlerince düzenlenmi  olup 
bu konuda, matematik alimi Esirüddin Mufaddal bin Ömer el eri (öl.1300)’ 
nin eserine yaz lan bir erh ve ha iye ; 

Ayr ca, Seyyid erif Cürcani’nin o lu erif Nureddin Muhammed (öl.1434) 
taraf ndan mant a dair El-Gurra fi’l-Mant k yaz lm  olan risale ;

Bundan ba ka, Siracüddin Mahmud bin Ebübekir Ermeni (öl.1283)’nin yaz
d  Metali’el-Envar adl  kitap ile erhleri ve ha iyeleri … 
    - Hulasatu’l-Hisab, Safevi hükümdarlar ndan ah Tahmasb b. ah smail el
Erdebili devri alimi Bahauddin Muhammed b.Hüseyin el Amili’nin yazd  bir 

ran, M s r, Hindistan ve Osmanl  ülkelerinde kullan lm t r. Bu eser 
zaman içinde istinsah edildi i gibi, uygun zamanda da bas lm t r. 
bir çok erh yaz lm t r. Bunlar n en ünlüleri aras nda : Ömer b.Ahmed el Ma’i 

Çulli (öl.1613) taraf ndan yaz lan Ta’likat’ale’l-Mevazi’i’l-Mü kile ve Ten-
bihat‘ala Rumuzi’l-Mebahisi’l-Mu’dile mine’r-Risaleti’l-Baha’iyye (A)’s  ; 
mazan b.Ebü Hüreyye el Kadiri taraf ndan yaz lan Hallu’l-Hulasa li-
Ehli’r-Riyase (A)’s  ve Abdurrahman b.Ebi Bekr b.Süleyman el Mar’a i tara
f ndan yaz lan erhu Hulasati’l-Hisab(A)’s  say labilecektir. Ba kaca erhler
den söz etmek dahi olanakl d r. Bu konu, ilerideki bölümlerimizde de yer yer 
kar m za ç kacakt r.   

Amili’nin bu ünlü eseri, bir iddiaya göre, bat dan çevirilen ma
tematik kitaplar nda kaynak olarak kullan lm t r. Bu derece güçlü ve konusun

lmi K yas-  Müsellesat adl  eser, al nt  yap
lan eserlerden biridir. Bu eserin, bilinmeyen yazar na göre, Fransa Kral  XV. 
Louis’e takdim edilen üç ciltlik serinin yaz l m  s ras nda, bu kitaptan al nt lar 
yap lm  oldu u saptanm t r. 

Bu kitab n en eski nüshalar  Abdulmuhsin b. brahim b.Hüseyin taraf ndan 
1654 y l nda istinsah edilmi  olup, sonradan yaz lan ve bas lanlarla birlikte ül
kemiz kütüphanelerinde yüzden fazla nüshas  mevcut bulunmaktad r. 

(*) O.ÖZKUL, Osmanl  Devletinin Kurulu  ve Geli me Döneminde Uleman n Yeri, 
Türkiye Dergisi, Say  33, 2000 May s Haziran Say s , Ankara, s. 533

(**) C. ZG , Osmanl  Medreslerinde Aritmetik ve Cebir E itimi ve Okutulan Kitaplar ; 
                           Osmanl  Bilimi Ara t rmalar  Cilt 1, Yay ma haz rlayan : F.Günergün,

stanbul Üniversitesi Yay n , S ra No. 3910, stanbul, 1995, s. 145   

 
 
 



Bu eser 1678 ile 1765 y llar  aras nda, Afyonkarahisar, Amasya, Bitlis, Bur
sa, Diyarbak r, stanbul, Kayseri, Konya, Sivas’da ve di er Anadolu medrese
lerinde istinsah edilmi  ve e itimde kullan lm t r. 

1474 de ölen ve Fatih Sultan Mehmet Han’ n iste iyle stanbul’a gelip yer  
le en Ali Ku çu [ya da Ali el Ku çu] taraf ndan yaz lan er-Risaletü’l-Muham-
mediyye fil’l-Hisab adl  eser, bilhassa Bahauddin el Amili’nin kla
len ünlü eseri Hulasatu’l-Hisab gibi kitaplar n yan nda dahi hayli itibar görmü  
ve kullan lm t r.    

Cebir e itimi hesap ilminin devam  gibi alg lanm  olup, Osmanl  medrese
lerinin pek ço unda, ayr ca üzerinde durulan bir konu olarak seçilmi tir. Os
manl  matematikçileri, cebir e itimi s ras nda, ba ta El Harizmi olmak üzere 
di er pek çok slam bilgininin cebire yönelik telif edilmi  eserlerini kullanm
lard r. Daha sonra bunlara Osmanl  matematikçilerinden katk lar geldi i görü

ktir ki bunlardan önemli buldu um bir kaç tanesi a a da zikredilmi tir.
Alauddin Ali b.Yusuf Bal  b. emsüddin Muhammed b.Hamza el Fenari (öl. 

1497) taraf ndan, Siracüddin es Secavendi (öl.1204)’nin et-Tecnis adl  eserine 
yapt  erh, 

bn Piri diye tan nan Cemalüddin Muhammed b.Ahmed b.Muhammed el
Alvani (öl.1631)’nin el-Yevakut’l-Mufassalat bi’l-Le’ali’n- 

Neyyirat fi A’mali Zevati’l-Esma ve’l-Munfa ilat adl  eseri,  
bnü’l Cemal diye tan nan Ali b.Ebi Bekr el i (öl.1662)’nin el-Mevahi-

bu’s-Seniyye fi lmi’l-Cebr ve’l-Mukabele ve ayn  ki inin erhu’l-Yasemüniyye 
fi’l-Cebr ve’l-Mukabele adl  eserleri,

Ceberti (öl.1774)’ün Risale fi’l-Fera’iz bi-Tariki’l-Cebr ve’l-Mu-
kabele adl  eseri,

Hanefi (1784 de sa  oldu u biliniyor)’nin erhu’s-Sudur’ 
ala Manzumeti A’mali’l-Küsur adl  eseri, 

Gelenbevi smail Efendi (öl.1790)’nin Hisabu’l-Küsur (Risale fi’l-Cebr ve’l 
Mukabele) adl  eseri,

Ali Bahar Efendi (öl.1805)’nin Tuhfetü’l-Hüssab adl  eseri,
Kuyucakl zade Muhammed At f (öl.1847)’nin el-Mustahzarat fi Hisabi’l- 

Mechulat adl  eseri. 

(*) C. ZG , Osmanl  Medreslerinde Aritmetik ve Cebir E itimi ve Okutulan Kitaplar ; 
                     Osmanl  Bilimi Ara t rmalar  Cilt 1, Yay ma haz rlayan : F.Günergün,

stanbul Üniversitesi Yay n , S ra No. 3910, stanbul, 1995, s. 141   
(**) C. ZG , Osmanl  Medreslerinde Aritmetik ve Cebir E itimi ve Okutulan Kitaplar ; 
                      Osmanl  Bilimi Ara t rmalar  Cilt 1, Yay ma haz rlayan : F.Günergün,

stanbul Üniversitesi Yay n , S ra No. 3910, stanbul, 1995, s. 149   



Bu kitaplardan söz ederken ya da onlar  bir çoklar  aras ndan seçerken, göze
n kriter, matemati e en yak n ilgili alan ndan olmalar d r. Bu nedenle astro

nomi ve mant k ile kitap, risale ve erhler de burada dikkate al nm  görülmek

madan kimseler ise, özellikle Fatih Sultan Mehmet devrinde adlar  öne ç kan 
baz  alimlerdir. Bunlar n içinde en gözde adlar ise Kad zade i Rumi’nin ö ren
cisi Ali Ku çu, Hocazade Muslihiddin Mustafa, Molla Mehmet Zeyrek, H z r 
beyin o lu Yusuf  Sinan Pa a, Molla Lütfi, Sabuncuo lu erafeddin olarak s
ralanabilecektir. Bunlardan önemli bir k sm n , Osmanl larla ilgili son bölümde 
tan mak f rsat m z olacakt r. Bu biyografi çal mas  s ras nda ayr ca alimlerin 
çal malar ndan söz ederken, bu alanda yaz lm  eserlerin de ortaya konu
olmas , bu listemizin daha da zenginle mesini sa layacakt r. Kabul edilmelidir 
ki Osmanl ’da yaz lm  bu tür eserlerin, içeri inin bilimsel a rl ndan daha 
çok, e itime katk  amac yla ortaya konuldu u apaç kt r.   

Bu literatür çal mas nda, Osmanl  medreselerinde kullan lan Aritmetik ve 
Cebir Kitaplar  aras ndan, kayda de er bulunan di erleri ise unlard r : 

Nüzhetü’l-Hüssab fi’ilmi’l-Hisab ; yazar  : bnü’l Ha’im (öl.1412), 
el-Luma’fi’l-Hisab ; yazar  : önceki eserin yazar ,
el-Ma’une fi’l-Hisabi’l-Hevai ; yazar  : önceki eserin yazar ,
el-Vesile ila Sina’ati’l-Heva ; yazar  :  önceki eserin yazar ,
el-Mukni’ fi’l-Cebr ve’l-Mukabele ; yazar  : önceki eserin yazar ,
el-Havi fi’l-Hisab ; yazar  : önceki eserin yazar ,

Telhisu A’mali’l-Hisab ; yazar  : bnü’l Benna olarak tan nan Ebü’l
Ezdi (öl.1321),

er-Risaleti’ - emsiyye ; yazar  : Nizamüddin el
Hüseyin el Nisaburi (öl.1330),

Miftahu’l-Hisab ; yazar  : Giyasuddin Cem id el Ka i (öl.1436),
Ke fü’l-Esrar’an’ilmi’l-Gubar ; yazar  : Ebü’l

Kalasadi (öl.1486),
Bu yetü’l-Mübtedi ve Gunyetü’l-Müntehi fi’ lmi’l-Fera’iz’ale’l-Mezahi-   

        bi’l-Erba’a ; yazar  : önceki eserin yazar , 
Bu yetü’l-Tullab fi erhi Münyeti’l-Hüssab ; yazar  : bn Gazi diye tan
nan Ebu’Abdullah Muhemmed b.Muhammed b.Ali b.Gazi b.Osman el
Miknasi (öl.1513),

(*) C. ZG , Osmanl  Medreslerinde Aritmetik ve Cebir E itimi ve Okutulan Kitaplar ; 
                     Osmanl  Bilimi Ara t rmalar  Cilt 1, Yay ma haz rlayan : F.Günergün,

stanbul Üniversitesi Yay n , S ra No. 3910, stanbul, 1995, s. 145   



ed-Dürretü’l-Beyza fi Husni’l-Fünun ve’l-E ya fi’l-Hisab ve’l-Fera’iz 
ve’l-Vesaya ; yazar  : el Ahzari diye tan nan Abdurrahman b.Seydü Mu

Sa ür el
el-Yevakitu’l-Mufassalat li’l-Le’ali’n-Neyyirat fi A’mali Zevati’l-sma ve’l 
Munfasilat ; yazar  : Cemalüddin Muhammed b.Ahmed b.Muhammed b.

‘Alvani (öl.1631),
Tuhfetü’l-A’dad li-Zevir-Rü d ve’s-Sedad ; yazar

Ma ribü el Cezairi (öl.1614).
Cevat zgi taraf ndan yaz lan bu makalenin içeri i hayli çok say da eserden 

söz etmektedir. Bunlardan bir k sm  1299 dan önce yaz lm  eserler olup, onlar 
bu listemize dahil edilmemi tir. Ancak hiç ku ku yok ki bu eserler de Osmanl  
medreselerinde kullan lm  olmal d r. Bu konuda derinli ine bilgi edinmek is
teyenler, dipnotta ve kaynakçada gösterdi imiz bu eseri ve makaleyi inceleme
lidirler. Yukar da ad  geçen eserlere bir çok da erh yaz lm  olup zaman içinde 
bu eserlerin geli tirildi i ve günün bilgileriyle zenginle tirildi i anla lmakta
d r. Bunlar istinsah yoluyla bir çok medresede kopyalanarak kullan lm t r. 

Dikkati çeken bir ba ka husus da, matemati e yak nl  itibariyle ba ta gelen 
fizik  tabiat konusuna kaynaklar m zda neredeyse hiç de inilmemektedir. 
Bu derslerin adlar na, çok daha ileride, Islahat Harekat  sonras nda ortaya ç kan 
yeni tür okullardaki e itimin incelenmesi s ras nda rastlan lacakt r. Öyle anla
l yor ki Osmanl lar, Medrese e itimi düzeyinde dahi, do a yasalar na ili kin bi
limsel gerçekleri konu edinmek istememektedirler. Gerekçenin ise, söz edilme
yecek kadar aç k oldu unu san yorum. Bunun daha da çarp c  örneklerine, ile

Darülfünun gerçe ini incelerken rastlayaca z.  
O zamanlar, günümüz teknolojilerinden çok uzak olmay  bir yana b rak n z, 

1436 de Gutenberg taraf ndan bulunan matbaay  bir türlü ülkeye getiremeyen 
bir anlay , kullan lan kitaplar n ço alt lmas ndaki ilkelli in sürdürülmesi
bu konuda ortaya ç kan yoksullu a neden olmu tur. Kitaplar kopyalama (istin
sah) yoluyla ço alt l rken kullan lan yöntem el yazmas ’d r. Bunlara daha çok 
Ellili medreselerde rastlan lmaktad r. 

Osmanl ’da matematik ile ilgili literatür taramas n n en kapsaml s  IRCICA 
taraf ndan yap lm t r. K saltma ad  IRCICA olan kurum, ‘ slam Te kilat ’na 
ba l  ve merkezi stanbul Y ld z’da 1980 y l nda kurulmu tur. Aç k ad  slam 
Tarih Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi çal malar  yapan bu 

umun ba nda, bilim tarihçilerimizden Prof.Dr.Ekmeleddin hsano lu bu
lunmaktad r. Bu kurumun ba l ca ara t rmalar  aras nda Osmanl ’ya ait olanlar 
öncelik almaktad r. 1985 y l nda ba lat lm  olan baz  projeler zaman içinde 
gerçekle me a amas ndad r. 



Büyük emekler ve uzun süren ara t rmalar sonunda, Osmanl  Bilim Lite-
ratürü Tarihi ad n  ta yan proje imdilik Astronomi ve Matematik konular nda 
sonuçlanm  ve Astronomi ile ilgili bin sayfay  a an ve Matematik ile ilgili ola

tutan literatür taramalar  yap lm  ve yay mlanm t r. Bunlar  uma
r z di erleri izleyecektir.       

Bu konularda benzer çal malar yapan di er bir ba ka tüzel ki i de Türk 
Bilim Tarihi Kurumu’ Bu kurumun ba kanl n  da Prof.Dr.Ekmeleddin
hsano lu yürütmektedir. Uluslararas  düzeyde çal ma ve ara t rma yapan bu 

kurumda da, ‘Osmanl  Bilimi Tarihi’ne önemli katk larda bulunulmaktad r.  
Ülkemizde ‘Bilim Tarihi’ konusunu, akademik düzeye ta yan ilk ki i, Ord. 

Prof. Dr.Ayd n Say l  olmu tur. Say l , dünyada, bu konuda ‘doktora’ yapan ilk 
ki i olarak da tan nmaktad r.    

Osmanl  mparatorlu undaki e itim olgusu, homogen olmad  için, yukar
dan beri gelen aç klamalar zaman içinde de i imler gösterebilmektedir. Fatih 
Sultan Mehmet dön
ayn  de erde tutmak, öncekilere haks zl k olacakt r. 

Bundan sonraki bölümde, XVIII.y.y.dan sonra Osmanl ’daki de i im süreci
nin yeni bir boyutunu inceleyece iz. Ancak görülecektir ki, Gerileme Devri
ba lam  olmas na kar n, e itim ve bilim alanlar ndaki ça da  geli meler, ön
ceki yüzy llarla kar la t r lamayacak kadar a rt c d r. 

Bu ekilde XX.y.y.a kadar gelinecek ve 1923 de tarihten silinen Osmanl  m
paratorlu u yerine büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli inde kuru
lan genç Türkiye Cumhuriyeti, kurulu  y llar nda, devralm  oldu u bu e itim 
miras  ile yola ç kacak ve k sa bir zaman sonra kendi ça da  kurumlar n  olu
turarak, bilimin evrensel normlar na uygun çal malar n yap lmas na olanak 
sa layacakt r. Bunlar da daha sonraki bölümlerimizin konular n  olu turacakt r. 

03 03. 06. 05. Hesap E itiminde Kullan lan Aletler ve Ders Araçlar
O zaman n, Osmanl ’ya özgü e itim anlay , hiç ku ku yok ki bunun icraat

na da yans maktad r. Klasik çal ma tarz  tahta önünde ders ö retmeni taraf n
dan yap lan aç klamalar n dinlenmesi eklinde olmas na kar n, ayr ca baz  ko

(*) F.GÜNERGÜN, Ekmeleddin hsano lu ; Biyografisi, Bilim Tarihi ile ilgili Çal malar   
                       ve Yay nlar  (Makale), Osmanl  Bilimi Ara t rmalar  Cilt 1, Yay ma haz rlayan : 

F.Günergün, stanbul Üniversitesi Yay n , S ra No. 3910, stanbul, 1995, s. 145   
N.ÖZKAN, Osmanl ’da Bilim Vard  [Prof.Dr.E. hsano lu ile yap lm  öyle i],

Milliyet Gazetesi, 12.05.2000, stanbul, s. 26  
(**) Bu kitab n yazar  da bu kurumun bir üyesidir.



nular n anlat lmas  ve ö retilmesi s ras nda, demir çubuk
gibi baz  alet ve edevat n kullan ld  görülmü tür. 

Genellikle, müslümanlar n ka t ya da kum üzerine yazarak hesap yapt klar  
bilinmektedir. Buna parmak ya da el de kat l rsa i e bir ba ka boyut kazand r l
m  olur. Keza zihinden hesap yapmak konusunda oldukça ustala m lard r. Bu 

Hisabu’t-taht ve’l-mil [tahta ve mil hesab ] eklinde dile getirilen e i
tim ekli, hesap e itimi s ras nda ince demir çubu un ve ince kumun kullan ld

n  göstermektedir. Bu e itim biçiminin, geometri derslerinde de kullan ld  
anla lmaktad r. Örne in, es Safedi olarak tan nan Salahuddin Halil b.Aybek 
(öl.1365), hocas  bnü’l Efkani olarak tan nan emsüddin Ebu Abdillah Mu
hammed bini smail bini Sa’id el M sri’den dinledi i Öklid 
Geometrisi’ni ö renirken, hocas n n, konuyu, gözlerinin önündeymi çesine hiç 
zorlanmadan anlatt n  ifade etmektedir. Bunu nas l yapt n  anlat rken de 
unlar  söylemektedir : 

“ bnül Efkani bunun için ince demir bir çubuk al p tahta üzerindeki kuma 
bir ekil çizdi. Harflerini koyduktan sonra da ekli öyle aç k ve seçik bir ekil
de anlatt  ki, sanki o ekilden ba ka bir ey bilmiyordu ! “ 

Bu çal may  yaparken ö retmen, ö rencilerini kum havuzu etraf nda halka 
eklinde topluyor ve tahta üzerinde gösterdi i konuyu burada canland rmak su

retiyle ö retmeye çaba gösteriyordu. Bu tür derslerde kullan lan araçlardan biri 
de usturlab olup, onun kullan lmas n n ö retilmesi de ayr  bir konu olu turmak
tayd . Ancak derslerde yine de klasik usul say lan, konu ve problemlere ili kin 
al t rmalar  ya da notlar  yazarak ya da yazd rarak hesap ö retilmesi en yayg n 
uygulama olarak görülmektedir. Bir çok klasik hesap kitab nda çe itli i lem ve 
problemlerle ilgili hesaplar n ço u kez görüldü ü gibi, dört kö e bir ka t par
ças  üzerinde yap larak, problemin bulundu u sayfaya yap t r lmakta ya da 
sayfa aras na s k t r lmaktad r.  

Bu derslerde kullan lan ve Öklid geometrisini konu edinen kitab n ad  ise 
Kitabu’l Usul’ dür. 

Bütün bunlardan anla l yor ki Osmanl  e itiminde henüz soyut anlamda ma
tematik e itimi yer alm  de ildir.  

03. 03. 07.Osmanl ’da Kullan lan Say lar ve Say lama
Osmanl  Devleti’nin her türlü e itim kurumunda kulland  dil temel olarak 

Arapça’d r. Bunu biraz Farsça ve Orta Asya Türkçesi (ki buna Selçuklu Türk
çesi de diyebiliriz) ile kar t rarak Osmanl ca ad yla bir dil olu turulmu tur.Os
manl  Devleti’nin hükümran oldu u her co rafyada bu dil egemendir ama bu di 
le de Arapça egemendir. Osmanl  dilini



Bilim dili gerçekte iki kaynaktan güç al r : retorik (sözel) ve sembolik (sim
gesel)…Burada retorik ile kastedilen halk n kulland  dil de il, özel termino
lojisini içeren konular n dilidir. Simgesel anlat mda, özel
kökeni hesap bilimine dayanan konularda yine iki temel araç vard r : 1) harfler,  
2) say lar… Osmanl ’da kullan lan say lar hakk ndaki aç klamalar ise a a da 
yer almaktad r. Baz  tablolar yard m yla bunlar n izlenmesi kolayla t r lacakt r.  

Bu kesimde genel düzeni bozan bir uygulamayla, bundan sonraki bölümün 
tarih kesiti içine girebilecek uygulamalar  da burada konu edinerek, bunu ikinci   
kez gündeme getirmemeyi dü ünmekteyim. Ancak ileride buraya baz  at flar n 
yap labilece i do al kar lanmal d r. 

03. 03. 07. 01. Arap Rakamlar n n Kökeni Hint Rakamlar d r
Hind rakamlar  çe itli yollardan Arap dünyas na geçtikten sonraki uygula

malarda, bu rakamlar n ekillerinin Arapça yaz s n n karekterine uydurulmas  
süreci ya anm t r. Bat  Araplar  bu sürecin sonunda Ghubar Rakamlar  ad  ve
rilen rakamlar  olu turmu lard r. A a daki tabloda görülenler, Hint ve Ghubar 
rakamlar n n ba lang çta kullan lan ekilleridir. 

Üstte Hint rakamlar  ve altta Ghubar rakamlar

‘Ghubar’ sözcü ü, eskilerin, tahtadan bir levha üzerine un yay larak ekilleri 
bunun üzerine çizmekle yap lan i i anlatmak için kullan lmaktad r. 

Burada ‘Bat  Araplar ’ deyimine de aç kl k getirmek gerekiyor : bunlar Ku
zey Afrika’n n spanya kar s na dü en k sm nda (Ma rib) ve spanya’n n bir 
k sm nda ya ayan Araplar’d r. Ancak biliyoruz ki yukar da verilmi  olan Hint
Arap rakamlar , günümüze kadar gelen süreçte, Arapça’y  temel dil olarak ka
bul eden bütün müslüman ülkelerde kullan lmaktad r. 

Rakamlar n Evrensel Tarihi, Cilt VII : slam Dünyas nda Hint Rakamlar , 
Tübitak Yay n , Say  90, Çev. K.Dinçer, 3.Bask , 1998, Ankara, s. 52 



Arapça rakamlar zaman içinde de i imler de göstermi tir. Bunu aç klamak i
çin a a ya bir tablo konulmu tur. Bu tablo da önceki kaynaktan al nm t r. Bu 
tabloda sözü edilen eserlerden ço u, Osmanl ’da Aritmetik ve Cebir E itimin’ 
de kullan lan kitaplardan söz ederken ad  geçen kitaplard r.
inde anl yoruz ki Osmanl  medreselerinde yap lan hesap ve genelde matema

tik derslerinde kullan lan rakamlar bunlard r. 

Araplar n kulland klar  rakamlar ve baz  eserlerdeki kullan lma biçimleri



lk ba ta, Hint rakamlar diye an lan say lama sisteminin slam dünyas na 
girmesine kar  bir direnç olu mu tur. Bu ise ancak, matematikle ilgilenen El
Harezmi gibi bilginler i in fark nda olup da bu rakamlarla hesap yapman n ko
layl n  kavramalar  ve sistemi kolayca benimsemi  olmalar  sayesinde biraz 
olsun bu direnç k r lm  gibi görülse de,  kar tlar taraf ndan, genel olarak Hint 
rakamlar n n Müslümanlarca benimsenmesi kolayl kla gerçekle mi  de ildir.       

“ – Çünkü, ba ka her yerde oldu u gibi, slam’da da, uzak bir geçmi ten al
d klar  bir tak m al kanl klarla, uygulamalara s k  s k ya ba land klar ndan, bi
limsel ve teknik yeniliklere dü manl klar ndan ötürü ilerlemeye engel yaratan
lar, genellikle saymanlar ve hesaplay c lar gibi, gelenekçiler olmu tur. “ 

Bu aç klamadaki kar  ç k n nedenleri ara t r ld nda, baz  ipuçlar  bulun
maktad r. Öncelikle parmakla hesap yöntemleri gibi atalardan beri gelen al
kanl klardan vazgeçerek hesap i lerini yaz ya dökerek hesap yapmaya yabanc  

Ö retmenler çin Kitap adl  eserin ya
zar  Al Cahiz (öl. 868)’in getirdi i yorum ise öyledir : “ Ö rencileri Hint arit
meti ine (hisab al hind), geometriye, alan ölçme çözmecelerine çal t rmak ye

ne, parmak hesab na çal t rmak daha ak ll ca ve kolay görünüyordu. “ 
Bu konuda ranl  As Suli (öl. 946), Hint rakamlar n n getirmi  oldu u büyük 

hesap kolayl klar n  belirttikten sonra, buna niçin kar  ç k ld na dair öyle 
edir : “ Bununla birlikte, devletin yazmanlar , bu rakamlar  

kullanmaktan kaç n rlar. Çünkü bu rakamlar, bir malzeme (yani hesap levhas ) 
kullanmay  gerektirir. Yazmanlar bu malzemeyi gerektirmeyen ve bedenin bir 
ögesinden ba ka bir ey kullanmadan uygulanan bir dizgenin gizlilik sa lama
ya daha elveri li ve reisin onuruna daha uygun oldu unu dü ünürler.” 

Bu tür aç klamalar da gösteriyor ki slam dünyas nca Hint rakamlar  kolay 
kolay benimsenememi tir. Ancak zaman bunu kolayla t racak ve zorlayacakt r
Osmanl  Devleti’nin kuruldu u tarihlerde ise, bu esasen gerçekle mi  durum
dad r. Art k biliyoruz ki Osmanl  e itim sistemi ya da günlük ya am içinde he
sap i lerinde bu tür rakamlarla i lem yap lmaktad r. Baz  büyük rakamlar  ya
zabilmek için ayr ca özel rakamlar yapm lard r ki bunlara Siyak Rakamlar  

Bu tür rakamlar daha çok Osmanl  mparatorlu u’nun maliye 
i lerinin düzenlendi i dairede (maliye bakanl ) kullan lmaktad r.  

Bile ik say lar ise birçok basamaktan olu makta olup, Osmanl lar bunu belir
tirlerken say n n üstüne yatay bir çizgi koymu lard r. Bunu yaparken (sin) har
finin eklinden yararland klar  anla lmaktad r. 

Rakamlar n Evrensel Tarihi, Cilt VII : slam Dünyas nda Hint Rakamlar , 
Tübitak Yay n , Say  90, Çev. K.Dinçer, 3.Bask , 1998, Ankara, s. 65 

(**) Y.AKSOY, Matematik (ve) Tarihi, Cilt 4, YTÜ.Yay n , 2002, s.79



03. 03. 07. 02. Özel Amaçlar çin Kullan lan Say lama
Bu konuda çok daha özel bir konuya yöneldi imizde kar m za, daha özel 

amaçlar için düzenlenmi  say lama türlerinin ç kt  görülecektir. Bunlar daha 
çok gizlilik gerektiren yerlerde ve özellikle Osmanl  devlet dairelerinde kullan
lan say lama çe itleridir. Bunlar  bir çe it ifreleme olarak alg lamak da olanak
l d r.  

“ Türklerde (ki burada kastedilen Osmanl lar’d r) gizli yaz  apayr  bollukta 
kullan lm t r. “ Bu ifade, kaynak gösterdi im eserin yazar na aittir. Onun 
geni  ara t rmas  içinde, bu konuya dair hayli ayr nt l  bilgilere ula mak olana

 vard r.Osmanl lar taraf ndan yaz lm  ya da çevirilmi  çe itli konulara ili kin 
el yazmalar  içinde ba ta matematik olmak üzere, t p ve büyü bilimleri ile ilgili 
olanlar ço unlu u olu turmaktad r. Bilinen bütün alfabelerden yararland klar  
ya da esinlendikleri iddia edilmektedir. Kimini oldu u gibi, kimini de biraz de
i tirerek kullanm lard r. Kimini de zaman içinde, de ifre oldu u için, de i ti

rerek yenilemi lerdir. Bu gibi say lama sistemleri sadece Osmanl lar’da de il o 
ça larda di er baz  slam ülkelerinde de kullan lm t r. Bunlar n içinde M s r 
ve Suriye ba ta gelenleridir. 

03.04. OSMANLI DEVLET ’N N KURULU UNDAN  XVIII. y.y. ’A 
KADAR GEÇEN ZAMAN Ç NDEK  E T M ANLAYI I VE
UYGULAMALARINA DA R ÇE TL  YORUMLAR

Bu bölümü bitirmeden önce bu yorumlar n verilmesinin önemi, çok da n k 
ve birbirini tutmayan bilgilerin nas l olup da bir bütünmü  gibi görülebildi ine 
dair baz  aç klamalar getirebilmek iste idir. Hiç ku ku yok ki farkl  zaman ara
l klar  ve farkl  co rafyalarda ortaya ç kan bu gibi durumlar, Fatih Sultan Meh
met döneminden itibaren sadece stanbul esas al narak yorumland nda çe itli 
yan lg lar ortaya ç kmaktad r. Bu yan lg da alg lama hatas , stanbul için konu 
edinilen bir hususun di er Anadolu kentlerinde de aynen geçerli oldu u varsa
y m d r. Bir hata da, zaman içinde de i en ko ullar n, tüm zamanlar için homo
gen bir uygulama varm  gibi gösterilmesidir. Bütün bunlar, Osmanl ’da e itim

k l  k rk yarman n bile yetmeyece ini göstermektedir. Matematik 
e itimi bu konu içinde bir ayr nt  gibi görülse de, genel olu umun d nda dü ü
nülemeyece ine göre, o da bu de i imlerden nasibini alacakt r. 

Osmanl  Devleti tarihinde XVIII.y.y., adeta bir de i im ya and  bir süreç

Rakamlar n Evrensel Tarihi, Cilt III : Akdeniz K y lar nda Hesap, Tübitak
Yay n , Say  28, Çev. K.Dinçer, 3.Bask , 1996, Ankara, s. 219



arih ya da siyasi tarih yakla m yla de erlendirildi inde Gerileme 
Devri’ nin ya anmaya ba lad  zaman  göstermektedir.Gerçekte XVIII.y.y.ay
n  zamanda Avrupa’da çok önemli de i imlerin ya and  bir sürecin de ad d r. 

Hemen an msanaca  gibi 14 Temmuz 1789 günü ya anan Paris ayaklan
mas , sonunda Fransa Devrimi olarak tarihteki yerini al rken, ortaya ç kan so
nuçlar , Avrupa’n n yeniden yap lanmas na neden olacakt r. Ayn  tarihlerde 
Osmanl  Devleti’nin ba na geçen III.Selim Islahat Harekat  
Osmanl  anlay n n temsilcisi olarak görülmü tür. Ard s ra gelen II.Mahmut 
da bu harekat  devam ettirmek istemi , ancak her iki padi ah, ne yaz k ki bu 
de i imi gerçekle tirmenin bedelini canlar yla ödemi tir.

1299 da kurulu u tamamlanan bir 
diyerek XVIII.y.y.’ n kap s na dayan lan sürece kadar olan zaman aral n  ko
nu edinilerek yap lm  olan çal mada, ortaya konmu  olan gerçekler pek çok 
yoruma aç kt r. Bunun nedenlerine yukar da de inilmi tir. 
da, farkl  görü ler ve farkl  anlay lar  temsil eden bilim adamlar n n söylem
lerinden yola ç karak yeni aray lar içine girerek do ruyu arama çal mas  ya
p lacakt r. Hiç ku ku yok ki bu tür bilimlerin ço unda oldu u gibi burada da 

k bir do ruya ula mak gibi bir beklentimiz olamaz. Ancak kullan lan bilimsel 
yöntemlerin seçimi ya da seçilen bilimsel yönteme göre yap lm  olan yorumlar 
olsa olsa bize daha çok güven verecektir. 

Ülkemizin en güçlü bilim tarihçilerinden, bulabildi im ya da eri ebildi im 
kadar n n söylemleriyle, Osmanl  Devleti’nin sözü edilen sürecine dair görü ler 
ve aç klamalar n  a a da bulacaks n z. 

Bu konuda ilk aç klamalar , Medrese ve Tekke’nin Türk toplumunun dü ün
ce ya am  üzerindeki etkisine ve önemine ili kin ara t rmalar yapan Prof.Dr. 
Erol Güngör’den al yoruz. O, öyle diyor :

“ – uras  muhakkak ki, bizim halk m z içtimai (toplumsal) terbiye ve birlik 
uurunu daha ziyade tarikatlar vas tas yla kazanm t r, fakat bu da yine medre

mu tur. Medrese bilgisi bir inanç ve ibadet sisteminin mihenk 
ta d r, çünkü o, yaz ya dayanan medeniyetin ve yaz l  gelene in temsilcisidir. 
Medrese bilgisinin ah slar d nda, objektif bir taraf  vard r ; tarikatlarda ise 
bilgi tamamen ah stan ah sa, gönülden gönüle aktar l r. Bu yüzden tarikatla
r n ana kaynaktan ( eriattan) ayr l p ayr lmad n  ö renmek için daima medre
senin ölçüleri birer standart olarak kullan l r. Medrese olmasayd , bilhassa ha
berle me ve ula t rma imkanlar n n çok mahdut oldu u eski devirlerde, her ta
rikat ayr  birer din halinde geli ebilir ve böylece Anadolu Türklü ünde milli 
birlikten eser kalmazd . te tekkenin Türk hayat nda oynad  rolün k ymeti ve 
ehemmiyeti (önemi) bilhassa buradan gelmektedir. Türkiye’nin o zamanki 



yal bünyesinde çok uygun birer terbiye (e itim) müessesesi (kurumu) olarak 
geni  kitlelere karde lik ve birlik uuru vermek…” 

Ünlü airimiz Nam k Kemal’in de medreseler hakk nda görü leri var. O bir 
makalesinde bu konuda bak n neler yazm  :

“ …(Fatih’in) yapt rd  medreselerde tertip dersleri tarz n  terk ile herbiri
ni f k h ve hadis gibi ulumu er’iye veyahut t p ve hendese gibi fünunu akliye
den birine hasreyledi. Gördü ümüz bedayri medeniyenin en büyük esbab ndan 

olan bu taksimi mesai tedbiri ki daha Avrupa’da bir as r evvel mer’i tutul
maya ba lam t r. E er, Fatih’in ke fi üzerine idame ve tamim olmu  olsayd , 
stanbul’un imdi dahi kendi zaman nda oldu u gibi marifetin noktai içtimai ve 

ar  olmak mukarrerdi. “ 
Bu yaz da söylenmek istenilen k saca (özetle) udur : “ Fatih yapt rd  med

reselere yeni bir e itim anlay  getirmi  ve eski usul ders sistemini terkederek, 
onlar n yerine er’i bilimler için f k h ve hadis ; akli bilimler için de t p ve geo
metri (matematik de denilebilir) dersleri koydurmu tur. Bu suretle Avrupa’dan 
bir yüzy l önce, bat  uygarl n n önüne geçmi tir. E er Fatih’in bulu u olan bu 
sistem sonradan da devam ettirilebilseydi, stanbul’un, Fatih devrinde oldu u 
gibi imdi de, uygarl n bir merkezi olmas , kaç n lmaz bir sonuç olacakt .”  

Bilim Tarihi ve özellikle T p Tarihi konusunda ülkemizde önemli adlardan 
biri de tart mas z Prof.Dr.Süheyl Ünver’dir. O’nun bu konulara yönelik çe itli 
ara t rmalar  ve verilmi  eserleri vard r. Bunlar içinde Fatih Külliyesi ve Zama-
n  lim Hayat  adl  eserinden yapaca m z al nt , kan mca konumuza önemli bir 
katk  yapacakt r ; izliyoruz : 

“ … stanbul medreselerinin Fatih devrinden sonra ilerleyememesinde ve 
hatta bütün ark (do u) fikir hareketlerinin gerilemesinde belli ba l  nedenler
den biri, ilim nam na yap lan istipdatt r. Bu suretle, alimler yaln z bir yöne sü
rüklenmi tir. Eski büyük alimlerin fikirleri as rlarca hüküm sürmü tür. Zaman
la sars lmak öyle dursun, desteklenmi tir. Sistemleri yeni izahlarla (aç klama
larla) devam etmi tir.Aksi dü ünülmemi tir. Bu yeni tenakuzlar (çeli kiler) do
urmu tur. Hatta tabiat hükümleri için tecrübeye bile lüzum görülmemi tir.

En mühim (önemli) inhitat (gerileme) sebeplerinden ikinci neden ise iman n 
fikir hürriyetine mukavemeti ve ilmin dini çerçeve içine al nmas d r. mandan 
maksat (amaç), uurun kuvvet almayan dustura musallat olan her türlü kanaat
leridir. Dini iman, fikri harekete kar  çevrilmedikçe maksad n d nda kal r.  

(*) E. GÜNGÖR, Türk Kültürü ve Milliyetçilik,  
1299-1933 Döneminde Türkler’de Bilim ve E itim Hayat , Y.T.Ü.

Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam Bitirme Tezi, Tez Dan
man  : Y.Aksoy, 1996, stanbul, s. 19 



as r sonras ndaki (hicri) medreselerin inhitat nda (gerilemesinde – yozla ma
s nda) maddi olarak müessir (etkili) olan bir üçüncü neden de metincilik ve 
erhçiliktir. Metnin, bir ilmin esasl  hükümlerini alarak bu hükümlere mesned 

olan (temel olu turan) kaziye (önerme) ve k yaslardan (tas m) baz lar n  tay 
(e it,denk) ve baz lar n n müeyyidelerine (yapt r mlar na) i arette iktifa ederek 
(yetinerek) telif edilen eserlerdir ki kuvvetli bir arih taraf ndan erh edilme
dikçe ve tali hükümler ilave edilmedikçe müellefin (yazar n) maksad  ve çal
man n mevzuu (konusu), ilmin hududu kavranmaz.” 

Bütün bu görü lerde dikkati çeken ve herkesin birle ti i bir nokta var : Fatih 
devri e itimi ve medreseleri… Bu gerçekten, Osmanl  tarihinde inan lmaz de
recede önemli bir süreçtir. Bunun de eri sadece Türkler taraf ndan de il bütün 
dünya taraf ndan takdir edildi i içindir ki, 1453 y l  ayn  zamanda bir ça  de i- 
imi y l  olmu tur. Biz konumuz itibariyle, bu önemli y llara sadece e itim ve 

bilim ya am  yönünden yakla t m z zaman Fatih Sultan Mehmet’i bu konuda 
yücelten ve O’nu ayr cal kl  k lan bir çok örne i bir araya getirebilmek ans n  

O’nun bilginlere çok yak n bir insan oldu u esasen bilinmektedir. Kendisi de 
bilgin düzeyinde akli ilimlere, örne in geometriye ilgili bir ki i olarak, onlarla 

nlerle bir araya gelmekten çekinmemekte ve hatta kendisi zaman za
man onlar n aya na gitmek sadeli ine ve bilginlere verdi i önemi gösterebile
cek yüce anlay lara sahiptir. O’nun devrinin matematik alimleri Ali Ku çu ve 
Hocazade ile yapt  sohbetlerinin henüz haf zalar m zdaki s cakl  yitirilme
mi tir. Bu konuda Ali Ku çu ile ilgili biyografi çal mas  s ras nda hayli ayr n
t l  bilgi bulunmakta olup, bir kez daha göz at lmas  yararl  olacakt r. Sözü 

iki bilgin aras nda geçen bir dia
lo a burada bir kez daha yer verilecektir. Bu tekrar n, konumuza katk s  nede
niyle gereksiz olmad  kan s nday m. Bu konu ma öyle gerçekle mektedir :

Fatih Sultan Mehmet, Ali Ku çu’ya Hocazade hakk ndaki görü ler
mu tur ve Ali Ku çu da bu bilgin hakk ndaki görü lerini öyle aç klar :

1299-1933 Döneminde Türkler’de Bilim ve E itim Hayat , Y.T.Ü.
Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam  Bitirme Tezi, Tez Dan
man  : Y.Aksoy, 1996, stanbul, s. 19 

NOT : Metinlerdeki parantez içine konmu  sözcükler, metnin ak n  bozmadan, ancak 
özellikle genç ku aklar n daha iyi anlayabilmesine olanak sa lanmas  ve ayr ca 
bir aç klamaya gerek duyulmamas  için yazar taraf ndan yerle tirilmi tir. 

(**) Y.AKSOY, Matematik [Ve] Tarihi, Cilt II,YTÜ.Yay n ,  Alt Bölüm : 3.03.10 , syf. 86 



“ – Hocazade’nin ilim ve irfan n  nas l buluyorsunuz ? 
Mülk-ü Rum ve Acem’de nazari yok, bimisil bir faz l  ercümenttir !

[Rum (Avrupa) ve Acem ( ran) ülkelerinde bir benzeri olmayan, emsalsiz
bir bilgin ki idir !]

O’nun yaln z Rum ve Acem’de de il, Arap’ta dahi naziri yok-
tur ! “

[O’nun yaln z Avrupa ve ran’da de il Araplarda da bir benzeri yoktur !]
O’nun devrinin tarihini yazm  olan tarihçi Kritovulas’a göre Osmanl  Padi

ah , Yunanca’dan Arapça’ya çevrilmi  olan felsefe eserlerini okumakta ve bu 
konular hakk nda yüce kat nda bilginlerle konu makta, sohbetler yapmaktad r. 
Özellikle Aristo felsefesi ve Skolastik felsefe ile ilgilendi i bilinmektedir. Ay
r ca Plutarkhos’un Ünlü Ki ilerin Hayat  adl  eserinin Fatih’in emriyle Türkçe’ 
ye çevirisi yap lm  oldu u rivayet edilmi tir. Bir ba ka rivayete göre de, yine 
Fatih’in emriyle, Angiolello’nun Uzun Hasan’ n Hayat  ‘n  konu edinen eseri
nin çevirisi yap lm t r. Bir ba ka dikkat çeken eser, yine Türkçeye çevrilen 
Batlamyus (Ptolemaios)’un Co rafya’s d r ki, bunun bir nüshas  halen Ayasof
ya kitapl nda bulunmaktad r. Bir kaynaktan ö renildi ine göre Fatih bu eseri, 
1461 de Trabzon Rum mparatoru ile birlikte, kendisine esir dü en ünlü fi
ve ilahiyatç  Gorgios Amirutzes ile birlikte incelemi , tart m t r. Bunlardan 
ba ka 63 kadar haritay  incelemi  oldu u bilinmektedir. Özellikle son olarak 
sözü edilen eserin Arapça’ya çevirisini yapmas n  Amirutzes’den istemi  ve bu 
1465 y l nda gerçekle mi tir. Fatih’in saray kitapl nda, Ali Ku çu’nun kendi
sine arma an ve ithaf etti i üç ünlü kitab  d nda, yukar dakilerden ba ka, 
Arapça d nda 587 adet eser bulundu u saptanm t r. Bunlar n büyük ço un
lu u bilim kitaplar d r. Dikkat çeken baz lar  Aristoteles, Homeros, Hesiodos, 
Diogenes, Laertios gibi alimlere ait olanlard r. Ayr ca Hocazade ve Molla Zey
rek gibi ünlü bilginlerle bir araya gelerek, Tevhid (Tek tanr c l k, Allah’ n birli-
ine inanmak) gibi konularda alt  gün süren tart malar n içinde bulunmu tur. 
Öyle anla l yor ki bu konuda söylenecek, yaz lacak çok eyler bulmak ola

nakl d r ; ancak bu örneklerimizle esasen Fatih Sultan Mehmet’in bilgin ki ili i 
ile bilgine olan ilgisi kimli i yeterince aç klanm  olmaktad r. Bu neden
konumuzun esas na dönerek, sözü edilen süreçte, ba ka neler söylenmi tir bun
lar  izlemeye devam edelim : 

Prof. Osman Turan, Osmanl ’n n Bat  bilimine bak n , Katip Çelebi ile ili
kilendirerek aç klarken unlar  söylemektedir :

“Osmanl lar bu mahdut bilgiler ötesinde hem Avrupa’n n ilmini bilmiyor, 
hem de buna önem vermiyordu. Zira, slam ve H ristiyan dünyalar  aras nda 
mevcud bulunan ‘demir perde’ Osmanl lar zaman nda fazla aral k de ildi.



Bu nedenle Türkler ticari ve kültürel münasebetlerin d nda kalarak Avrupa’y  
s k  bir ekilde tan ma ve ö renme imkanlar na sahip olamam lard …” 

Bilim tarihçilerimizden Prof.Dr.Ekmeleddin hsano lu, bir makalesinde Os
manl  Devletinin i leyi  düzenini öyle aç klamaktad r : 

“ Osmanl  mparatorlu u’ndaki idari ve bürokratik usul, Osmanl  öncesi s
lam devletlerinin geleneklerinin geli mi  bir devam yd . daredeki görev bölü
mü bu geleneklere göre düzenlenmekteydi. slam siyaset teorisinde idarenin 
dayand  temel un kalemiye, seyfiye  ilmiye 
tindeki saray halk  bütün bu gruplar n ba ndayd  ve devlet bu dört payanda 
üzerine bina edilmi ti. “

Bu aç klamalar böylece devam edecek ve sonunda e itilmi  s n f n nas l or
taya ç kt  yorumlanacakt r :

“ lmiye mensuplar  medreselerde, kalemiye mensuplar  dairelerde ve seyfi
ye mensuplar  ocaklarda ve Enderun’da e itilmekteydi. Devletin bu üç temel 
unsuru, bu kurumlarda ald  mesleki e itim yan nda genel e itim de görmek

rz bir e itimin amac , slami toplum anlay na uygun olarak devlet 
i lerini en iyi ekilde yürütecek idareci ve uzmanlar  yeti tirmekti. Bir çok ba
ar l  devlet adam , hukukçu ve komutan n yan  s ra t p ve mimarl k gibi uygu

lamal  alanlarda bir çok ki i yeti tirilmi ti. Türkçe yan nda Arapça ve Farsça 
bilen bu ki iler klasik slam edebiyat  konusunda geni  bir bilgiye sahip olduk
lar  gibi, devrin edebi faaliyetlerine katk da bulunurlard . Resmi e itimin ya
n nda Sultan da dahil olmak üzere hemen hemen bütün Osmanl lar n tarikatlar
la ili kileri vard . Mistisizmin sa lad  bilgi ve tecrübe, onlar n daha aç k 
fikirli, kendine hakim, samimi ve ho görülü olmalar n  sa lamaktayd . Ba ka 
bir deyi le mistisizm Osmanl lar n adab-  Osmani için gerekli faziletl
malar na yard mc  olmaktayd .”

“…Osmanl lar, kar la t klar  entellektüel problemlerin çözümlerini yine 
kendi bilimleri içinde bulmu lard r. Osmanl  devletinin en önemli e itim ve bi
lim müesseseleri olan medreseler, devlet ve toplumun ihtiyaçlar n  kar layacak 
ekilde te kilatlanm t r. Gerçekten de Osmanl  e itim sistemi her bak mdan 

kendi ihtiyaçlar n  kar layacak durumda olmu tur. Bu sebeple Osmanl lar ça
da  Avrupa devletlerinden bilim transferi yapmak ihtiyac n  duymam lard r. “ 

Bilim ve Yan lg , Milliyet Yay n , 1997, stanbul, s. 34
(**) E. HSANO LU, Osmanl  mparatorlu u’nda Bilim, Teknoloji ve Sanayide Modernle me 
                   Gayretleri, (Makale), Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt II, Yay ma Haz rlayan :

Feza Günergün, stanbul Üniversitesi Yay n , Say  3410, 1998, stanbul, s.2,6



03.05. OSMANLI’DA ÖLÇÜM LER

Avrupa’ya yabanc la m  olan bir Osmanl ’n n, çok önemli bir ba ka nedeni 
daha vard  :  Ölçme ve Tartma i lerinde kullan lan birimler … 
leyen Bilim Tarihçilerimizden Prof.Dr.Feza Günergün, k sa bir al nt  yapaca

m makalesinde öyle diyor :
“ Avrupa ve Osmanl  ölçüleri kar la t r l rken, di er taraftan Osmanl  mpa

ratorlu u’nda kullan lan ölçü ve tart lar n standartla t r lmas na te ebbüs edil
mi , nihayet 1869 y l nda metre sistemi, Osmanl  Devleti’nin resmi tart  ve öl
çü sistemi olarak kabul edilmi tir. Dolay s yla ondokuzuncu yüzy l, di er saha
larda oldu u gibi, Osmanl  metrolojisi için de bir de i im yüzy l  olmu tur. “ 
diyerek çok önemli bir tarih belirlemi  olmaktad r. 

Bu konuyu ba l ba na incelemek ve tart mak gerekmektedir. Bu tesbitimi
ze göre öyle anla l yor ki Osmanl lar bütün ölçüm i lerinde, geleneksel ölçü 
birimlerini kullanarak i lerini yürütmü lerdir. Bu konu daha sonraki bölümde 
çok ayr nt l  bir ekilde ele al nacakt r. Çünkü, kesim olarak gösterilen 1869 ta
rihi, bundan sonraki bölümümüz içinde yer alacakt r. Oradaki incelemelerimiz 
s ras nda Osmanl  gençlerinin nas l bir e itim k skac  içinde k vrand n  göz
lemlerken, konulardan birinin bu metroloji ile ilgili oldu u görülecektir. 

Prof.Dr.Celal Saraç bir fizikçi olmas na kar n, aynen benim gibi, y llar n  bi-
lim tarihi konular n  incelemeye vermi  seçkin bilim insanlar m zdan biridir.Bu 
konularla ilgilenen hemen herkes, O’nun ünlü ‘Bilim Tarihi’adl  kitab n  bile
cektir. Bu kitab n ‘Önsözü’nde, baz  önemli saptamalarda bulunmu tur. 

“ Yak ndo u slam aleminde, XV.yüzy l ortalar ndan sonra, pozitif bilim dü
üncesine yeterince önem verme gere inden uzakla lm  oldu u da bilinmek

tedir. te bu ac  gerçek, kendi öz varl m z n bu tarihten sonraki mahsullerini 
bu kitap çerçevesinde bahis konusu etmekten bizi al koymaktad r. Çünkü esefle 
görüyoruz ki, Yak ndo u bilim adamlar , XVI.yüzy ldan itibaren, Bat  alemi
nin ayn  dönemlerde geli tirip yo unla t rd  yüksek matematik  astronomi 
konular  seviyesinde eser verememi lerdir. 

h Sultan Mehmet devri matematikçisi Ali Ku çu (öl.1474) dahil Mirim 
Çelebi (öl.1525), Tak yyüddin (1521 1580), Bahaüddin Amili (1547
lenbevi smail Efendi (1730 1791), Hoca shak Efendi (öl.1834), Vidinli Tev

(*)  F.GÜNERGÜN, Osmanl  Ölçü ve Tart lar n n Eski Frans z ve Metre Sistemlerindeki 
                                     E de erleri : lk Kar la t rmalar ve Çevirme Cetvelleri 
                                    Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt II, Yay ma Haz rlayan : F.Günergün,

stanbul Üniversitesi Yay n , Say  3410, 1998, stanbul, s.23
(**) C.SARAÇ, Bilim Tarihi [Matematik-Astronomi], M.E.B.Yay n , Say  147, 1983, Ankara



a (1832 1901), Ahmet Muhtar Pa a (1839 1918), Müderris Mehmet Na
1921) gibi en ünlü matematikçilerimiz bile, ayn  

tarihlerde Bat ’da yeti en bilginlerinki ile k yaslanabilecek eserler b rakama
m lard r. Bu sebeple bu bilginlerimizin eserlerini, mukayeseye yol açacak bir 
tan tma te ebbüsüne giri mekten kaç nd k. “                         

Bu kadar karamsar olmaya gerek olmasa da, Prof.Celal Saraç’ n belirleme
lerinde bir çok gerçek, aç k yüreklilikle ortaya konulabilmi ti

Saraç’ n yaz s nda adlar n  sayd  matematikçilerin hepsi ve daha bir ço u 
ayr ca tan t lacakt r. Son dönem matematikçilerinden Vidinli Hüseyin Tevfik 
Pa a’n n Linear Algebra’s  dünyada yaz lan ilk  Lineer Cebir kitab  olmas  ya
n s ra, ngilizce yaz lm  olan bir kitap olmas  nedeniyle, bir çok Avrupa ülke
sindeki üniversitelerde ders kitab  ve kaynak kitap olarak kullan lm t r. Keza 
Mehmet Nadir’in bir çok Alman ve Amerikan matematik dergisinde makaleleri 
yay mlanm t r. Salih Zeki keza matematik konusunda, ça n en yeni konular
n  Türkiye’ye getiren ki i olmakla tan nmaktad r. Küçük, az, ama o oranda da 
de erli bu çal malar  yok saymak büyük haks zl k olacakt r. Bu nedenle fazla 
karamsar olmaya gerek yoktur derken, bütün bunlar n, bir ulusun 
ki varl n  yeteri kadar temsil etti ini iddia etmek de o oranda a r  iyimserlik 
olacakt r. Bu nedenle çok dikkatli ve hiç bir gerçek çal may  gözden kaç rma
dan de erlendirerek bir karar vermek gerekecektir. XVIII.y.y.dan sonra, çok 
geç de olsa, aray  kapamaya çal an Osmanl ’n n, önceki yüzy llardaki olum
suzluklar ve ihmaller sonucu aç lan bu mesafeyi art k kapatmas  olana  kalma
m  olarak görülmektedir. Bu nedenledir ki, yukar dan beri ortaya konan görü
lerin sentezinde bir sonuç, Osmanl  biliminde kötü gidi in nas l olu tu unu 
aç kça gözler önüne sermi  bulunmaktad r.    

03. 06. OSMANLI’DA ÖLÇÜ S STEMLER  VE D ER  
S STEMLERLE  UYUM SORUNU

Matemati in temel konular ndan birisi de ölçme ve buna ba ml  ol birim
kavram d r. Bu gibi kavramlar, basit k s mlar  ilkö retim düzeyinde ba lamak 
üzere, her yeni konuda, yüksekö retimdeki konularda bile sürer gider. Ölçme 
kavram , çok çe itli boyutlar  olan, bu nedenle de her biri ayr  birer konu gibi 
i lenen bir dizi bilgiyi içermektedir. Uzunluk, alan, hacim, a rl k, zaman, s v  
hacmi ya da a rl , vb.ölçme konular n n her biri ayn  zamanda insanlar n ya
am nda her an kullanabilecekleri temel bilgilerden bir k sm n  olu turmakta

d r. Bu nedenle ilgi alan m za girmi tir. Ancak burada yap lacak çal mada te
mel amaç, Osmanl  Devleti kuruldu undan beri kabul edilmi  ve kullan la gel
mi  olan çe itli ölçme birimlerinin belirlenmesidir. Bunun da ötesinde, XVIII. 



y.y.dan itibaren yüzünü Avrupa’ya çeviren Osmanl , ilk kez bir eyin fark na 
varmaktad r ki, dünyan n di er yar s , kendilerinden farkl  bir ölçme sistemi 
kullanmaktad r.      

Ölçme Birim kavram  sadece matematikçileri de il, matematikle ili kili 
tüm konular  da ilgilendirmektedir. Ba ta Astronomi, Fizik, Kimya gibi pozitif 
bilimlerin temel disiplinleri olmak üzere, t ptan sosyal bilimlere, askerlikten 
mühendisli e ve mimarl a ve hatta spora kadar akla gelebilecek bütün konu
larda bu kavram n bir çok uygulama alan  bulunabilecekti

Osmanl  Devleti’nde e itimin ça da la mas  ilkesi do rultusunda çal malar 
yap l rken, Avrupa’dan gelen bilgilerin ki bunlar n hemen hepsi kitap ya da bil
dirilerdir, içinde ölçmeye dair konularla kar la ld nda hayli s k nt  çekildi i 
anla lmaktad r. Bu s k nt n n kayna , a a da aç klanacakt r. 

Osmanl  ulemas  için, Kur’an  Kerim’in dili Arapça oldu undan bu dil kutsal 
say lmaktad r. Osmanl ’da ölçme birimleri de Arapça’ya uygun deyimlerle di
le getirilmektedir. Bu, örne in ar n r birimdir. imdi soru : Avrupa’dan 
gelen bir bilgi ‘bir birim’ içeriyorsa, bu Osmanl  taraf ndan kabul edilip uygu
lanacak m d r ; yoksa Osmanl ’da kullan lan birime mi çevirilecektir ?   

te sorun burada ortaya ç kmaktad r. Bu, bir çe it ‘uyum sorunu’dur ve her
hangi bir çal mada ve herhangi bir ekilde insanlar n kar s na ç kabilmektedir

Ölçme Birim konusunda bir tutars zl k da bizzat Osmanl ’n n içinde ya an
maktad r. Bir ölçme birimi, ülkenin baz  bölgelerinde farkl  kullan labilmekte

Takvim yapmada da ayn  s k nt lar ya anmaktad r. Osmanl ’da resmi tak
vim zaman  Hicri Y l idi.Bilindi i gibi, Hazreti Muhammed’in Mekke’den Me
dine’ye göç etti i y l ‘ slam takvimi ba lang c ’ olarak kabul edilmi tir. Bu 
sistemin kar s nda da, Rumi Y l olarak birimlenmi  bir takvim bulunmaktad r. 
Bu ikinci takvim Osmanl’da, mali i ler düzene konulurken kullan lmaktad r. 
Bu da, bazen, çok önemli sorunlar n ya anmas na neden olabilmektedir.          

Buraya kadar yap lan çal mayla, sorun az çok ortaya konmu  olmal d r. Bu 
sorunun giderilmesinin iki boyutu vard r :

XIX.y.y.da Osmanl  Devleti’nde bu konudaki uyum çal malar ,
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yap lan çe itli devrimler aras nda
konuya yer verilmesi ve yasal düzenlemelerle evrensel düzene uyum sa
lanmas  çal malar .

03. 06. 01.  Ölçme Konusunda [Metroloji] Uyum Çal malar
Osmanl  Devleti’nin de i ken s n rlar  içinde, nerede ve ne zaman, hangi bi

Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Yay n , 
Say  395, Dördüncü Bask , 1976, Ankara, s. 179



rimlerin geçerli oldu u, daima tart ma yaratm t r. Bu sisteme (tabii sistem de
mek yak k al rsa) egemen olan, yöresel geleneklerdir. Bu geleneklerin özünde 
de slam’ n er’i yasalar  vard r. Bu gelenekler, yöreden yöreye öyle de i ken
dir ki, örne in Balkanlar’da ölçülen ‘bir ey’, M s r’da farkl  de erde ç kabil
mektedir. Osmanl  Devleti’nin bir özelli i, fethetti i topraklarda ya ayan top
lumlar n gelenek ve göreneklerine pek fazla kar mamas d r. Bu konu da bun
lardan biridir. te böylece sorunun temel nedeni anla lm  olmal d r. Bir ül
ke dü ününüz ki, uzunluk ölçülürken, bir ucunda ar n zira
n lmaktad r. 

Örne in ar n kendi içinde farkl  farkl  kullan lmaktad r. Bir tuhafiyecinin 
kuma  uzunlu unu ölçmek için kulland  ar n = 680 mm dir. Buna çar  
ar n  denmektedir. n aat i lerinde kullan lan ar n ise yine farkl d r. Mimar n 
kulland , bina ar n  = 757,738 mm dir. Ar n’ n bir de türevi vard  : Endaze.
1 endaze = 652,5 mm olarak kullan lmaktad r. Uyum çal malar  sonucunda 

ar n metre kar l  olarak kulla
n lmaya ba lanm  olup, buna yeni ar n ad  verilmi tir. 

Zira, yine Osmanl ’da kullan lan bir uzunluk birimi olup 1 zira = 0.757738 m  
dir. Ancak bu, ki ilere göre bile de i ebilmektedir. Bunun ayr nt lar ndan da 
söz edilecektir.  

Bu i in bir de di er ülkelerle olan ili kilerde ortaya ç kan boyutu vard r ki bu 
kez birimlere, yabanc lar n kulland klar  da kar m  olacakt r. Gerçi bu konuda 
Avrupa da pek masum say lamaz. Avrupa ülkelerinde de XIX.y.y.ba lar na ka
dar, benzeri karga alar ya anm t r.Orada farkl  olan, hiç olmazsa her ülke ken
di içinde bir birlik sa lam  olarak görülmektedir. 

Bu konuyla ilk tan anlar herhalde tüccarlar olmal d r. Para birimlerinden tar
t  birimlerine kadar, de i ik konularda yap lan pazarl klarda ve al veri te
lan lacak ölçü, zaman zaman s k n t  yaratm t r. Yabanc  askerlerin, Osmanl  
donanmas  için yapt klar  çal malar s ras nda, öyle anla l yor ki bu s k nt  bir 
kez daha ya anm  olmal d r. Çeviriler yoluyla yabanc  ülke kitaplar  Osmanl  
okullar nda okutulurken, bu sorun bu kez e itim alan nda da ya anm t r. 

Bu analiz de gösteriyor ki sorun, tek boyutlu olmaktan çok daha ötededir. te 
bu a amaya gelindi inde, nihayet birileri bu i i üstlenerek, metroloji 

uyum çal mas  yap lmas n  sa layacakt r.  
Bu konuda çok kapsaml  ve ayr nt l  bir çal ma yapm  olan bilim tarihçile

rimizden Prof.Dr.Feza Günergün XIX.Milletleraras  Bilim Tarihi Kongresi’nde 
de sunmu  oldu u bildirisinde, Ölçme Sistemlerindeki E de erlilik üzerinde 

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 2, Milliyet, 1986, stanbul, s. 843
Zira’n n burada verilen de eri, 1841 y l nda Paris’te belirlenen ölçümle ilgilidir.  



durmu tur. Buradan sonraki bilgilerin büyük bölümü, bu makaleden al nt lar 
yoluyla olu turulacakt r. 

ki boyutlu bu çal mada Osmanl  içindeki ölçme birimleri standartla t r lma
ya çal l rken, daha da önemlisi Avrupa ile olan kar la t r lmalardan ortaya 
ç kan uyumsuzluklar n giderilmesine de gayret ediliyordu. Bu çal malar n cid
di sonuçlar  ancak XIX.y.y. da görülebilecektir. Bu nedenle XIX.y.y. di er bir 
çok konuda oldu u gibi Osmanl  Devleti’nde, metroloji 
rim ya anmas na neden olacakt r. 

Sözü edilen ça da, stanbul’da ardarda aç lan askeri mühendislik okullar , bu 
gereksinmeyi ilk hisseden kurumlar olmal d rlar. lk uyum çal malar n n, bu 
okullarda görev alm  olan Avrupal  subaylar taraf ndan yap lm  olabilece i, 
ilk akla gelen olas l kt r. Çünkü onlar, bu gibi kavramlar  derslerinde ve i lerin
de kullanmaktad rlar. Çeviriler yoluyla ülkeye gelen bilim kitaplar nda da bu 
birimler kar l kl  olarak tan t lm  ve dönü üm cetvelleri haz rlanarak i lerin 
bir düzene konmas na çal lm t r.  

Gerçekte bu i in tarih yönü çok daha gerilere gitmektedir. XVIII.y.y.da yap
lan baz  i ler nedeniyle bu konu gündeme gelmi se de, bunlar o gün için geçi
tirilerek i lerin yürümesi sa lanm t r. Bu gibi i ler aras nda göze batanlar un
lar olmu tur :

evletinden istenilen top döküm uzmanlar  stanbul’a gelmi lerdir.
Bunlar üç ayr  mühendis grubu olarak çal malara ba lam lard r. 1784 y
l nda ba layan bu olay, Lafitte Calvé ba kanl ndaki ekibin 1784 1788 y l
lar nda istihkam, plan, harita, bo azlar n ve Karadeniz’in istihkam planlar
çal malar n  yapm lar ve Tophane Mühendishanesi’nde istihkam dersleri
vermi lerdir.

– 1788 y llar nda Le Roy ve ekibi 112 adet geminin in as nda görev 
alm lard r. Osmanl ’ya gelerek, harita, gemi in a, istihkam ve topçuluk ko
nular nda çal ma yapan bu mühendis grubunun çal malar nda, kendi ülke
lerinin ölçüm birimlerini kullanm lard r. Bu s rada iki ülkenin ölçüm siste
mi fark  aç k ortaya ç km  ve dikkatleri üzerine çekmi tir.
Bu durumum fark na varan Osmanl  alimlerinden Reisülküttap Mahmut 
Raif Efendi’nin, stanbul’da 1798 y l nda kaleme ald  Tableau des Nou- 

      veaux Reglemens de l’Empire Ottoman adl  eserinin son k sm nd

(*) F.GÜNERGÜN, Osmanl  Ölçü ve Tart lar n n Eski Frans z Metre Sistemlerindeki E de- 
                                     erleri : lk Kar la t rmalar ve Çevirme Cetvelleri, Osmanl  Bilimi 

Ara t rmalar , Cilt II, Yay ma Haz. F.Günergün, stanbul Üniversitesi
Yay n , Say  4111, 1998, stanbul, s. 23



top arabalar , la m planlar n  resmeden levhalar n , hem “Osmanl  ar n  
inden” hem de “Frans z kademi cinsinden“ ölçeklendirmi tir.  

Osmanl  ve Frans z ölçü ve tart lar  aras ndaki oransal ili ki, Osmanl  bilim
literatüründe ilk kez Mühendishane hocalar ndan Hüseyin R fk  Tamani ta
raf ndan, 1794 y l nda telif edilmi  olan, Telhis ül-E kal adl  eserinde görü
lecektir. Bu eser 1801 y l nda stanbul’da yay mlanm t r. Eserde, Osmanl
zirai okkas  ile Frans z kademi ve Paris libresi aras ndaki oranlar  veren çe
virme cetvelleri bulunmaktad

Eserde, Frans z ölçülerinden toise, pied, pouce, ligne, point, livre de Paris 
ve onçe tan t ld ktan sonra, bunlar n Osmanl  ölçüleri cinsinden kar l klar
da verilmi tir. 

Bir örnekleme yapmak üzere, ayn  kaynaktan yararla
okuyucuya aktarmaya çal al m :

7 toise (tuaz) = 18 zira                  50 livre de Paris (Paris libresi) = 19 k yye

i osmani                    1 once (onçe)  =  9,5 dirhem
Bu  çal malar n benzerleri, sözünü etti imiz makalede bolca mevcuttur. An

cak bizim amac m z, konunun matematik ile ili kilendirilerek yorumlanmas na 
katk da bulunmakt r. Bu ekilde yakla ld nda, Osmanl  biliminin ça da la
ma çabalar  s ras nda kar la t  güçlükleri ortaya koyabilmektir. San r m bu 
da yeterince aç klanm t r. Ancak ku ku yok ki söylenecekler de burada bitmi  
de ildir. Bu konunun ayr nt lar na gerçekten ilgi duyanlar, Prof.Dr.Feza Güner
gün’ün bu makalesini bulup okumal d rlar. 

Osmanl ’da, ölçüm ve tart lar , metrik ölçü ve tart  sistemine çevirmek için 
cetveller haz rlanm t r. Bunlardan biri de Mustafa Pa a taraf ndan 1873 de ya
z lan Hazinetü’l Hesap dl  eserde yer alm t r. Bu eserde, bunun gibi pek çok 
çevirme cetveli yer almaktad r. Bu kitapta bulunan baz  ölçümlerden örnekler 

olarak kar l k verildi i anla lmaktad r. 
Bu çevirme i lemleri öyle anla l yor ki bir ara ki isel gayretlere ba l  kal

m t r.Çünkü benzeri e itlikleri, bu konuda çal ma yapanlar n ufak tefek de ol
sa farkl  sonuçlarla ifade etmeleri, yine de baz  birimlerin olu mas nda Osmanl  

ÜNERGÜN, Osmanl  Ölçü ve Tart lar n n Eski Frans z Metre Sistemlerindeki E de- 
                                  erleri : lk Kar la t rmalar ve Çevirme Cetvelleri, Osmanl  Bilimi 

Ara t rmalar , Cilt II, Yay ma Haz. F.Günergün, stanbul Üniversitesi
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bilginlerinin anla amad klar n  göstermektedir. Bunlara dair, bir kaç tane çarp
c  örnek vermekle yetinece iz :

shak Efendi : Usul-i stihkamat ( stanbul, 1834) adl  eserinde verdi i öl
çüler, metre’nin Osmanl  ölçü birimleri cinsinden kar l n  tan mlam t r :

0,616 nokta’y  1 nokta alarak ve 12 nokta da 1 hatt’a e it oldu undan metre’ 
nin kar l n n, bu yoruma göre :

olarak al nabilece ini bildirmektedir. Çevirme i lemlerinde ise, pratik yarar n
dan ötürü 1 zira = 24 parmak oldu undan k saca bu kez 

de erinin kullan labilece ini belirtir. 
shak Efendi, Osmanl  uzunluk ölçülerine ili kin bu hesap tekniklerini Mec- 

mua-i Ulum-i Riyaziye adl ‘matematik dergisinde’ bir makale olarak yay mlan
m  ve burada metrenin as katlar  olan desimetre, santimetre ve milimetre’den 
de söz etmi tir. 

shak Efendi bu çal malar n  yaparken, yazar  Belvan adl  bir mühendis olan 
bir eserin çevirisinden yararlanm t r. 

brahim Edhem Pa a : shak Efendi’den iki y l sonra, bir Osmanl  mühendis 
ve matematikçisi olan brahim Edhem Pa a (1785 1865), Frans z matema
tikçisi Legendre’dan Türkçeye çevirmi  oldu u Usul-ü Hendese 
adl  geometri kitab nda, metre’nin e de erini yay nlam t r. 

Edhem Pa a, Hüseyin R fk  Tamani’nin usbu-i osmani  usbu-i françe’
kar la t rarak belirledi i oranlardan hareket ederek, kendi yorumuna göre O da 
metrenin e de erini

olarak bulacakt r. Bu ise sonuçta, 1 zira = 0.7579586 metre olarak al nd ndan

Mehmed Emin Pa a : Bu alandaki çal malara önemli bir katk  da Mehmed 
Emin Pa a’dan gelmi tir. Zira’n n metre ile do rudan kar la t r lmas  i i ilk 
kez 1841 y l nda, bu zat n giri imiyle sa lanm t r. Ondan önce, bu alanda çal
anlar ve önemli buldu umuz ikisi hakk nda aç klamalar yapt m z çal

(*)  Zira’n n ansiklopedik tan m  öyle verilmi tir : 
“ Dirsekle ortaparma n ucu aras ndaki uzakl a denk bir uzunluk ölçüsü…”

Yakla – 90 cm lik bir uzunlu a kar  gelmektedir. 
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 24, Milliyet, 1986, stanbul, s. 12762



malarda daha çok kullan lan yöntemler oransal ili kiler üzerinde yo unla m
t r. Oysa Mehmed Emin Pa a’n n farkl  yakla m , bir etalon üzerinde çal m  
olmas d r. Bu yolla ülkesinde standart bir uzunluk biriminin kullan lmas n  
sa lamaya çal m t r. Zira-i osmani’nin miyar n  [ayarlama örne i yani bir ne

anl  ülkesinin her yerinde standart bir uzunluk bi
riminin kullan lmas n  istemektedir. 

M.Emin Pa a’n n ifadesine göre, ülkede kullan lan zira’lar n farkl  uzunluk
ta imal edilmi  olmalar  nedeniyle, kullan ld  yere göre de i en bir uzunluk 
anlay n n olu tu u görülmektedir. Özellikle fen bilimleri ve matematik ders
lerinde hangi uzunluk birimine itibar edilece inde karma a ya anmaktad r. Bir 
ba ka boyutta, mühendislik çal malar nda ya anmaktad r. Milimetrik bir hata
y  dahi kabul etmeyen baz  imalatta, ortaya ç kan küçük çapl  da olsa farkl  öl
çümler, baz  standartlar  tutturmakta güçlük yaratmaktad r.

Mehmed Emin Pa a, 1840 y l nda ngiltere’de bulunmu  ve orada zira’n n or
talamas  say lacak uzunlukta, pirinçten imal edilmi , be alt  adet etalon yapt r
m t r. Paris’e dönü ünde bu etalonlar , ‘metre’ ile kar la t rmak önerisiyle 
‘meclis-i ulum’a teslim etmi tir. “ Metre ve evzan miyarlar  “ n n müfetti i olan 
Antuan Kutsch, ayn  meclis üyelerinden Gambey’e bir ‘alet-i mukayese-i hur-
debini’ imal ettirmi tir. Böylece ‘Osmanl  zira’s n n metre cinsinden de eri, bu 
alet sayesinde, platinden yap lm  metre ile kar la t r labilmi tir. 

Osmanl  hükümetinin iste i üzerine, Bureau de Poids et Mesures (a rl klar 
ve ölçüler bürosu)’ün Gambey’e sipari  etmi  oldu u ve “ bütün uzunluk ölçü-
leri ile metre aras ndaki oran  “çok do ru olarak belirlemede kullan lacak olan 
bu alet, 2 m 10 cm uzunlu undayd . Aletin çok daha hassas ölçümlerde kullan
labilece ine dair denemeler de yap ld ktan sonr
z rlanarak, Osmanl  hükümetine sunulmu tur. 

Müfetti  Kutsch imzal  raporun, Mehmed Emin Pa a taraf ndan yap lan çevi
i osmani’nin 0.757738 m ye e it oldu u anla lm t r. Buna 

Paris ölçümü lmi tir. 
En çarp c  çal malar , yine kayna m zdan yararlanarak, özetleyerek sunma

ya çal rken, ortaya ç kan önemli sonuçlar n  da, ku kusuz belirlemek gerek
mektedir. Çünkü 1846 y l ndan itibaren, bu ekilde olu an zira etalonu

(*)  Etalon : Bir ölçü birimini somutla t ran ve öbür nesne ya da ayg tlar  ayarlamada kar
la t rma sistemi olarak kullan lan cisim ya da ayg t…  

(**) F.GÜNERGÜN, Osmanl  Ölçü ve Tart lar n n Eski Frans z Metre Sistemlerindeki E de- 
                                    erleri : lk Kar la t rmalar ve Çevirme Cetvelleri,  
                                    Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt II, Yay ma Haz. F.Günergün, stanbul
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tan Abdülmecid’in iradesiyle uygulamaya konularak, ülkenin her yan nda bu 
etalonun esas al nmas  kural  getirilerek, bir standartla maya ilk kez gidilmi  
olunmaktad r. Bu miyar’ n (etalon’un), Mekteb-i Harbiye’
sonra imal edilecek miyarlara esas olu turulmas  kararla t r lm t r. 

San r m buraya kadar olan çal mayla, uzunluk birimi konusunda ya anan 
karga an n ne boyutta oldu u ve ne gibi çözümler üretildi i anla lm  olmal
d r. Do al olarak bu karga ay , yine uzunlukla ilgili ölçümler olarak alan  
hacim için genelle tirmek de olanakl d r. Ancak bunlar n çözümünün birlikte 
olu tu u dü ünülebilir.

Osmanl ’da sorun, sadece uzunluk biriminden kaynaklanmamaktad r. Ayn  
karga a a rl k ölçümü s ras nda da ya anmaktad r. S v  hacimlerinin ya da a

rl klar n n ölçülmesinde kullan lan birimlerde de bir birlik sa lanabilmi  de
ildir. Hatta zaman  ölçmede kullan lan birimlerde de, takvim yapmada da so

runlar vard r. Bu konuda k sa bir bilgi daha önce verilmi tir.
Osmanl larda genelde kullan lan a rl k ölçüsü birimi okka’d r. 1283 gr kar

l  bir a rl k ölçüsüdür. Ancak bunun da tek türlü belirlenmi  bir kar l  ol
mad  görülmektedir. Örne in brahim Edhem Pa a’ya göre 

Mehmed Emin Pa a’n n, 1842 tarihli mektubunda söz edildi i gibi

ve sonuçta 1869 y l nda ç kar lan bir kararname ile okka’n n belirlenen de eri

olarak görülmektedir. Bu de er, 1882 

olarak belirlenmi tir. Uyum cetvelleri haz rlan p, bir standarda ula ld  tarih
lerde, 1871 den itibaren 1934 y l na kadar kullan lacak olan birim 

olarak kabul edilmi tir.
Ancak a a da da görülecektir ki ‘okka’ tek ba na kullan lan bir a rl k öl

çüsü de ildir. Kullan lan daha farkl  a rl k ölçüleri de vard r ve bunlar n kul
lan lma yerleri de farkl d r. Ancak yine de aralar nda kurulmu  ili kilere dair 
okuyucuya bir fikir vermesi bak m ndan a rl k ölçüleri birimleri ile alan ve 
hacim ölçümlerini tan tan iki çizelge, a a da birlikte sunulmu tur : 

(*) F.GÜNERGÜN, Osmanl  Ölçü ve Tart lar n n Eski Frans z Metre Sistemlerindeki E de- 
                                     erleri : lk Kar la t rmalar ve Çevirme Cetvelleri, Osmanl  Bilimi 
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A rl k Ölçümleri çizelgesi
1 çeki = 4 kantar  /  1 kantar = 44 k yye  /  1 k yye = 23 / 11 lodra  /   1 lodra  =    
176 dirhem  /  1 k yye =  400 dirhem  /  1 miskal  = 1 ½  dirhem  /  1 dirhem  =  

4  bu day  / 1 bu day  =  4  fitil  / 1 fi
til  =  2  nakir /  1 nakir = 2 k tmir  /  1 k tmir = 2 zerre

Alan ve Hacim Ölçümleri çizelgesi
1 ba  murabba = 6 ¼ zira murabba  /  1 zira murabba = 4 kadem murabba / 1 

hat murabba = 144 nokta murabba  / 1 dönüm = 1600 zira murabba (Dervi  P )

Bütün bu çal malar da göstermektedir ki Osmanl ’n n Metroloji 
çe itli s k nt lar  vard r. Bu durum, hem ülke içinde hem de di er ülkelerle olan 
ili kilerde aç k olarak, problemlere neden olmu tur. XIX.y.y.ortalar  itibariyle 
ancak soruna çözümler aranmaya ba lanm t r. Bu bölümde konumuz XVIII. 
y.y.ve sonras na ili kin geli meleri ara t rmak ve incelemek oldu undan, bu 
yüzy llardan önceki zamanlarda, bu i lerin Osmanl ’da nas l yürümü  oldu u, 
dikkate al nmayacakt r. Esasen, bazen de de inildi i gibi, o süreçte olanlar n, 
dü ünülmeye de meyecek kadar bilimsel verilerden uzak olduklar , zaten bilin

03. 06. 02. Metrik Sistemin Osmanl  Devleti’nde Kabulü ve Çevirme Cetvelleri
Osmanl  Devleti’nin metrik sistemi ancak 1869 y l nda 

gerçekle mi tir. Devletin resmen bu sistemi kullanmay  benimsemesi ve bunu 
da devletin resmi söylemi haline getirmesi sonucunda, ölçme ve tartma i lerin
de kullan lan birimler, art k ülkenin her kö esinde aynen uygulan r hale gelmi

. Bu, bu konuda yap lm  önemli bir devrim say lmal d r.
26 Eylül 1869 tarihli kanunnameye göre, 1871 y l ndan itibaren resmi daire

lerde ve 1874 y l ndan itibaren bütün ülkede, uzunluk ölçü birimi olarak zira-i 
a ari  metre ; a rl k ölçü birimi o dirhem-i a ari  gram 
bunlardan üretilmi  di er alt ve üst ölçü birimleri kullan lacakt r. 

Bu kanunnameye ek olarak 25 adet cetvele yer verilmi tir. Bu cetvellerde Os
manl ’lar n kullanaca  uzunluk, alan, hacim ve a rl k birimlerinin 

l klar  bulunmaktad r. Bunlar, bu konuda haz rlanm  ilk resmi belge niteli
indedir. 

Yüzlerce y ll k Osmanl  gelene ine uygun ya am n  sürdüren ve günlük i le
rinde geleneksel ölçme birimlerini kullanan halk, bu yenilik kar s nda bir süre 



bocalam  görülmektedir. Bu uyumu kolayla t rmak için 1881 y l nda bir karar
name ç kar larak, uygulamada kolayl klar getirebilecek yollar gösterilmi tir. 
Bu kararnameye eklenen çe itli cetveller yard m yla birimlerin çevrilmesinde 

k baz  yollar örneklenmi tir. 
1869 y l nda yay mlanan kanunnamenin ekinde bulunan cetveller, 1871 y

l ndan itibaren devletin resmi dairelerinde zorunlu olarak kullan lacakt r. Buna 
kar n ki iler taraf ndan düzenlenmi  ba kaca çeviri cetvellerine de 
olmas , i in yine tek düze çözümlenemedi ini göstermektedir. Bunlardan göze 

i Maarif azas  Selim Sabit taraf ndan haz rlan
m  olan Tahvil-i Mikyas Levhalar ’d r. O’nun haz rlam  oldu u 38 adet levha 
yani çeviri cetvelleri, kanunnamenin eklerine göre, çok daha kolay anla l rd r.

1871 y l nda yay mlanan ba ka bir çeviri cetveli ise Hasan Tahsin’e aittir. 
Mekayis Pusulas  ad n  ta maktad r. Bunlar daire eklinde düzenlenmi  çe

manl  Devleti’nin metrik sistemi kabulünden sonra, bu konuda çok say da 
tahvil (çeviri) cetvelleri bas ld  ve yay mland  görülecektir. Bu yenilikler, 
art k özellikle matematik ve eczac l k vb.konulara ili kin kitaplarda da konu o
larak yer almaya ba lam t r. Örne in, Mustafa S dk  Pa a’n n Siron’dan çevir
mi  oldu u Hazinet-ül Hesab adl  matematik kitab nda, çeviri cetvelleri yer al
m  ve zira’n n kar l  0.757738 m olarak gösterilmi tir. Ancak ne var ki bu 
kitapta yay mlanan çeviri cetvelleri, o y llarda yay mlanan di er kitaplardakin
den farkl l klar göstermektedir. Bunlar n, çevirisi yap lan kitab n orijinalinden 
kaynakland  san lmaktad r. 

Bu tart malar n, 1910 y l na gelindi inde hala devam etmekte oldu u görül
mektedir. Bu y l içinde yay mlanan bir ba ka eserde, gerçi eski de erde srar e
diliyor gibi görülse de, zira’n n tam olarak 0.757738 m ye e it oldu u kaydedi
lirken kullan lan “ tam “ deyimi bir yenilik kabul edilmi tir. Ancak ayn  eserde 
çeviri i lerini kolayla t rmak için, i in pratik yarar  gözetilerek, yuvarlatma yo
luyla bu de erin 0.758 m olarak verilmi  olmas  da dikkat çekicidir. stanbul’ 
da 1910 y l nda yay mlanan bu eserin ad  : Systéme des Mesures, Poids et Mon- 
naies de l’Empire Ottoman et des Principaux Etats’ d r

1869 y l  çeviri cetvellerinde, okka’n n kar l  olarak 1.282945 gr ; dirhem’ 
in metrik kar l  olarak 3.207 gr olarak gösterilmi  olmas  da dikkat çekicidir. 

Metrik sistemin uygulanmas nda halk yine de uyum sorunlar  ya amaktad r. 
Yukar da da biraz olsun de inilen konuda, daha da kolayla t r c  çal malar ya
p lmakta, örne in, zira-i a ar metre deyimleri yerine halk n daha kolay al
g layabilece i yeni ar n deyimi kullan ma konulmaktad r. 

1883 y l ndan itibaren, giderek güncellik kazanan bu konuyu içeren çe itli 
kitaplar yay nlanmaya ba layacakt r. Bunlar n içinde baz  matematik kitaplar   
 
 
 



 
da bu konuyu i lemi  ve örneklemeler yoluyla, konuya aç kl k getirmeye ve 
problemler yoluyla da al kanl k sa lamaya çal m lard r. Bu çal malar içinde 
“para birimi” konusunu i leyenlere de rastlan lmaktad r. Böylece, tüketici du
rumunda bulunan halka da, gerek ölçme ve gerekse bunun paraya çevirilmesi 
i inde yol gösterici olunmaya çal lmaktad r. 

Bu konuda en önemli ve yetkin ara t rmay  yapm  bulunan bilim tarihçimiz 
Prof.Dr.Feza Günergün, kaynak olarak gösterdi imiz makalesini bitirirken, be
lirlemi  oldu u baz  önemli sonuçlar  u ekilde ifade etmektedir :

Bu konuya ili kin olarak yay mlanan eserlerin tamam  stanbul kaynakl d r. 
Osmanl  mparatorlu u s n rlar  içinde kullan lan ölçü ve tart lar n de erleri 

bölgelere göre çok az farklar göstermi  olsa da, çevirme cetvelleri haz rlan r
ken stanbul’da kullan lan ölçülerin esas al nd  görülmektedir. 

nl ’n n de i ik vilayetleri için ayr ca haz rlanm  çeviri cetvellerine 
rastlan lmam t r. 

Konu art k ‘matematik ders kitaplar ’na yans m  ve yayg n e itim yoluyla 
halk, bu yolla konuyu daha sa l kl  bir ekilde izleme olana  bulmu tur.

Yaln zca ölçü (parmak, ar n, dönüm’ün ; metre ve taksimat na) ve tart ’da 
(kilogram’ n ; okka’ya) birimlerinin metrik kar l n  veren ayr  cetveller ya
y mlanmas n n yan s ra, bir al veri te bunlar için verilecek fiyat unsurunu da 
içeren çeviri cetvelleri de bas lm t r. Bunlarla, tüketicinin al veri i s ras nda 
ve esnafa da sat  s ras nda kolayl k sa lanmas  amaçlanmaktad r. 

Yanl  ölçümler, yanl  hesaplar yap larak, haks z menfaatlerin önlenmesi 
de, bu çal malar n amaçlar ndan biri olmaktad r. 

03. 06. 03. Ölçülerin De i tirilmesine li kin Yasal Düzenlemeler
Osmanl  Devleti’nde gerçekle en bu devrimle ortaya ç kan yeni sistem, Os

manl  Devleti’nin ortadan kalkmas  ve yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurul
mas ndan sonra da bir süre yürürlükte kalarak, kullan lmaya devam edilmi tir. 
Ancak h zla evrensel de erlere ula mak dü üncesinde olan bu yeni ülkede her 
konuda oldu u gibi bu konuda da devrim niteli inde say labilecek kararlar al
narak, bütün dünyan n kulland  metrik sistem’e geçi  uygulamas na ili kin 
yasal düzenlemeler ancak 1926 y l nda sa lanabilecektir. Bu devrim içinde, öl
çüm sistemine giren her konu yer almaktad r. Özellikle Cumhuriyet’in kurul
mas ndan sonra ardarda gelen devrimler aras nda bundan da söz edilecektir. 

(*) F.GÜNERGÜN, Osmanl  Ölçü ve Tart lar n n Eski Frans z Metre Sistemlerindeki E de- 
                                     erleri : lk Kar la t rmalar ve Çevirme Cetvelleri, Osmanl  Bilimi 

Ara t rmalar , Cilt II, Yay ma Haz. F.Günergün, stanbul Üniversitesi
Yay n , Say  4111, 1998, stanbul, s. 43



B Ö L Ü M    4

OSMANLI  DEVLET ’N N XVIII. y.y. VE SONRASI SÜREÇ
Ç NDEK  B L M VE E T M ANLAYI I VE YEN LENEN 

E T M KURUMLARI  

04.01. G R

‘Osmanl  Devleti Siyasi Tarihi’ içinde, XVIII. y.y.’ n özel bir yeri vard r. Bu 
ayr cal kl  durum, Osmanl ’n n bilim ve e itim ya am nda da aynen görülmek
tedir. Ancak bunlar tamamen z t yönlerde geli en olu umlard r. Bu yüzy ldan 
itibaren, Osmanl  mparatorlu u’nun siyasi varl  Gerileme  Çökme Devri 
sürecine girdi i bir zamanda, ayn  Osmanl ’da, e itim anlay  ve bu alanda 
yeniden kurumla ma, o zamana kadar görülmeyen bir ölçüde ça da la maya 
ba lam t r. Osmanl  art k yozla m  ve topluma istedi ini veremez noktaya ge

medreseler ve di er e itim kurumlar ndan vazgeçerek, ileri düzeyde e itim 
veren kurumlarla, yeni bir süreci ba latm  bulunmaktad r. Bu bölümde bütün 
bu geli meler, nedenleri ve bu nedenlere ba l  olarak ortaya ç kan sonuçlar yla 
ele al narak incelenecek ve ortaya ç kan ça da  e itim kurumlar  hakk nda ge
rekli ve yeterli bilgiler verilecektir. Hiç ku ku yok ki her ey bir anda ba lam , 
bir anda sonuçlanm  de ildir. Unutulmamas  gereken baz  gerçekler vard r ki 
bu ça larda da Osmanl  Devleti, temel niteliklerini de i tirmemi  ve hala sa
raydan yönetilen bir ülke olma özelli ini de i tirmemi tir. Ayr ca pek çok tutu
cu çevre, bu tür geli me hareketlerine kar  ç karak, bunlar  benimsemedi ini 
ifade etmektedir. Bu yüzden iç karga alar, hatta isyanlar ya anm t r. Bunu 
gerçekle tirmeyi srarla isteyen baz  padi ahlar canlar ndan olmu lard r. De
mek ki XVIII.y.y.dan itibaren de i mek isteyen, ancak bedelini de o oranda 
a r ödeyen bir Osmanl  Devleti ile kar  kar ya oldu umuz bir gerçektir. 

Osmanl  Devleti’nin çökü ünün nedenleri, iki türlü yorumlanmaktad r : 
     ç Nedenler  Osmanl  Devleti’nin yönetilme ilkeleri giderek ciddiyetini 
yitirmeye ba lam t r. Siyasi ve ekonomik sistemde çökü ler ba lam t r. Ülke, 
elinden ç kan önemli topraklar nedeniyle zenginli ini yitirmeye ve dolay s yla 
halk fakirle meye ba lam t r. Geriye do ru ba layan göç nedeniyle gelenlere 
toprak vermekte güçlük çekilmi tir. Böylece toprak ya da tar m sistemi önemli 



ölçüde yara alm t r. Ardarda gelen sava lar devleti büyük masraflara soktu u 
için Devlet bunu ancak vergi salarak kar lamaya çal nca, halk ile saray ara
s nda geçimsizlik su yüzüne ç kmaya ba lam t r. Topraklar  yöneten t mar sa-
hipleri bu tür zaaflar  iyi de erlendirerek, art k ‘toprak a as ’ gibi davranmaya 
ba lam lard r. 

Bat  ile yak nla man n getirdi i ve çökü  sürecinin h zlanmas na neden olan 
bir iç geli meyle Türk el sanatlar  yok olma noktas na gelmi tir. Avrupa’daki o 
zaman için geli mi  teknolojiler Osmanl ’ya getirildikçe, her konuda Osman
l ’n n düzeni bozulmaya ba lam t r. Bunun en çarp c  örneklerinden biri hiç 
ku kusuz matbaa’d r. Bu konuda, ileride hayli ayr nt l  bilgi verilecektir. Avru
pa mallar  Türk pazarlar nda boy gösterecek ancak Osmanl ’n n Avrupa’ya sa
taca  hemen hiç bir eyi olmayacakt r. Esasen buna gümrük düzeni de engel 
olmaktad r.

Dinsel e itim ve taassup, maalesef uzun y llar sadece din adam  ve ulemas  
yeti tirmenin ötesinde sanayile me ve bilim alanlar nda çal ma yapacak insan
lar  tamamiyle yok sayan bir zihniyeti temsil etmi tir. Bu nedenle, bir t kanma 
noktas na gelen Osmanl  toplumu, seçti i model nedeniyle dönü ü olmayan bir 
noktaya gelmi  bulunmaktad r. Yüzy llar geçmesine kar n ülkede olumlu yön
de, önemli say lacak hiç bir geli menin ya anmad  görülmektedir.

D  Nedenler :  XVII.y.y.dan sonra Avrupa’da iç kavgalar biraz olsun du
rulmu tur ve art k d  dünyaya gözlerini çeviren Avrupa devletleri, kendileri 
için tehlike arzeden bir de ortak dü man bulmu lard r : Osmanl  mparatorlu
u… 1789 da Fransa’da gerçekle en Devrim, uluscu ak mlar  oldukça körükle

mi  bulunmaktad r. Osmanl  devletinin içinde ise bu ulusalc  ak mlara aç k pek 
çok bölge bulunmaktad r. Balkanlar, Rusya ve Avusturya’n n da deste i ile ilk 
ayaklanman n ba lat ld  yerler olacakt r. 

Zamanla ekonomik k skaçlar boy göstermeye ba layacakt r. Bunlar n içinde 
en önemli geli me kapitülasyonlar’d r.Osmanl  Devleti’nin en zay f zaman nda 
üstüne gelen Avrupa’l lar, onu her yönden yok etmeyi göze alm lard r. Bu a
deta bir intikam almakt r ve XX.y.y. n sonunda da Osmanl  Devleti, siyasi ve  

iflas etti ini resmen aç klamak zorunda kalacakt r. 
San r m bu k sa aç klamayla, incelemeye al nm  olan bu sürece dair, hiç de 

olumlu görülmeyen bir Osmanl  manzaras  çizilmi  bulunmaktad r. 
Bundan sonra yap lacak olan çal ma, konumuzun esas na dönük olarak ger

çekle ecektir. Bunun ilkeleri de a a da aç klanacakt r. 

Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, Dördüncü Bask , Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi Yay n , Say  395, 1976, Ankara, s.10 



Osmanl  Devleti ile ilgili çe itli ara t rmalar yap l rken, bizim 
land m z bu kesim bütün Osmanl  Tarihi bilimcileri taraf ndan kullan lmakta
d r. E itim ve Bilim konular na yönelik çal malarda da bu ölçüt aynen korun
maktad r. Bunu daha aç k bir takvime ba lamak gerekirse, Osmanl  Bilimi :

slam Bilimi Gelene i (Klasik dönem),
Bat  Bilimi Gelene i (Modernle me dönemi)

olmak üzere iki ayr  ba l k alt nda incelenmelidir. 
Bu geçi  döneminde bu iki süreci kesin çizgilerle birbirinden ay rmak o kadar 
kolay görülmemekle birlikte, Bat  bilimi ile ili kiler giderek a rl n  koyduk
ça, zaman içinde, baz  hususlar netle meye ba layacakt r.

Bu süreçlerden ilkinde, bundan önceki Bölümümüzün konular  vard r. kinci 
süreç ise bu Bölümümüzün konular n  içerecektir. 

Islahat Ferman  bu kesime damgas n  vuran en belirleyici geli medir ve bir 
çok olu um bunun üzerine in a edilecektir. Saray’ n yönlendirici politikalar  ül
keyi k sa sürede hareketlendirmi  ve bu baz  alanlardaki geli melere kar n di
er yandan çökme sürecini h zland rm t r. te böylesin karma k bir dönem

den geçilirken, ne tuhaft r ki 1876 y l nda ilk kez Anayasa ilan edilmi tir. Ya
saray n iflas  anlam na gelmektedir. Ancak, bu Anayasa’ya göre olu

an parlamento k sa bir süre sonra, 1877 1878 Türk Rus sava n n kaybedilme
si bahane edilerek Padi ah Abdülhamit taraf ndan kapat lacakt r. Bunlar bir tür
lü kurulamayan düzenin ve sa l ks z siyasalla man n ortaya ç kard  çarp k 
sonuçlard r. 

Bütün bu ortam içinde Osmanl  mparatorlu undaki E itim ve Ö retim alan
lar ndaki geli meleri incelemeye ba l yoruz. Do al olarak hiç unutmuyoruz ki, 
bütün bu olu umlar izlenirken, sadece e itim süreci için de olsa, matematik 
e itimi için nelerin var oldu unu bulup ç karmak elbette öncelikli görevimiz 
olacakt r ; olmal d r. Çünkü bu kitab n esas yaz l  nedeni budur. 

04. 02. OSMANLI E T M NDE AVRUPALILA MA DÜ ÜNCES

Saray, çok geç de olsa, nihayet bir eylerin fark na varmaya ba lam t r. Onu 
uyand ran 1683 den itibaren, neredeyse hiç bir sava n kazan lm  olmamas d r. 

rdarda imzalanan antla malar hep Osmanl ’n n kayb  ile sonuçlanmaktad r. 
1718 de imzalanan Pasarofça antla mas  ile bir çok yer, ülke egemenli inden 
ç km t r. Bunlar önemli kay plard r. Art k bu kay plar n ve yenilgilerin nedeni 
ciddi olarak ara t r lmal d r. 

(*) E. HSANO LU, Osmanl  Bilimine Toplu Bak , (Makale),Yeni Türkiye Dergisi, Say  33,



Bu çal malar sonunda baz  gerçekler nihayet görülebilmi tir. Onl
rken onlar n silahlar  kullan lmal d r. Yani Avrupa’daki teknoloji Osmanl ’ya 

getirilmelidir. Onlar n kulland  güçte toplar, silahlar, gemiler yap lmal , bu 
gücün arkas nda da teknoloji üreten ya da sa l k sorunlar na çözüm getiren ku

olmal d r. Geleneksel Osmanl  usülleriyle art k dünya ile ba etmek za
man  çoktan geçmi tir. Sonunda, dünya görü lerinin de i tirilmesi
rilecektir. Bunun için de seçenek olarak tek yön vard r : Avrupa. Öyleyse Av
rupa’da olanlar, Osmanl ’ya g

te bu karardan sonra olanlar olacakt r. Bir Avrupal la ma sevdas  ortaya ç
kacak ve bu hemen her alanda etkisini göstermeye ba layacakt r. Bundan zarar 
gören en önemli kesim, geleneksel el sanatlar yla geçimini sa layan esnaf ve 

aatkar olmu tur. Hatta katiban s n f  dahi i siz kalma tehlikesi geçirmi tir. 
Ordu kendi içinde çalkalanmaktad r ; çünkü henüz sonuçlar n n kendisine na
s l yans yaca n  kestirememektedir. Bütün bunlar olurken, hiç tart mas z en 
ansl  ve kârl  kesim, e itim ve ö retim ile ilgilenen taraf olmu tur.   

lk kez O’nun ba latm  oldu u yenilik ( slahat) hareketleri, bir ülkenin tüm 
konular n  kucaklayacak derecede kapsaml d r. Nizam  Cedit ad  verilen yeni 
bir ordu kurma ve bunu Avrupa standartlar na uygun olarak e itmek ve donat
mak dü üncesi, ba lang çta 12000 ki iden olu an bu ordu için Avrupa’dan su
bay ve askeri uzmanlar n getirilmesi, bu dü üncenin bir bak ma somutla mas  
anlam na da geliyordu. Böylece ilk kez Avrupa ile bir yak nla ma süreci ba l
m  olmaktad r. 

Avrupal ’la ma dü üncesi, genellikle III.Sultan Selim ile ba lat lan bir süreç
1808) ‘in lakab  ‘Halim’ olup, 1789 1807 y llar  ara

s nda hükümran olmu tur. Bir çok kaynakta yenilikçi olarak tan nan III.Selim’ 
in Osmanl  Devletinin en zor y llar nda devleti yönetmek zorunda kalm  ol
mas  O’nun anss zl d r. Siyasi hareketlere de inmeden, sadece O’nun yap
maya çal t klar ndan k saca söz edilecektir. Bunlar n önceli i, ilk kez Avrupa’ 

ar n gözetiminde ortaya ç kan, askeri okullar olmu tur. 
lk olarak, ça da  anlamda okulla ma süreci bu ekilde ve bu kesimde  ba

lat lm   olmaktad r.  Çünkü o s rada  uzman subay yeti tirilmesi öncelikli bir 

e itim kurumlar  olacakt r. Bunlar da Tophane, Baruthane, Tersane gibi i let
melerdir. Bunlar n  hepsinin birden gerçekle ece i dü ünülmemelidir. Ancak 
hedef bu ekilde belirlenmi tir. Askeri okullar ise  ba ta  aske
üzere,  Kara ve Deniz Harp Okullar  ile  Askeri T p Okulu’dur.

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 20, Milliyet, 1986, stanbul, s. 10335



Bu okullar n herbirinin ayr nt l  tan t m  yap lacakt r. Çünkü bu okullar bi
zim için öylesine önemlidir ki ilk kez Avrupa standard nda matematik konu
lar , bu okullarda verilmeye ba lan lan matematik dersleri  içeriklerinde gö
rülecektir.  

Osmanl  Tarihi’nin karanl k sayfalar ndan biri tam bu s ralarda ya anacak ve 
1807 y l nda Kabakç  Mustafa Ayaklanmas  sonucunda, III.Selim’in bir parça 
olsun ba ard  bütün yenilik çabalar , ne yaz k ki bir anda yok olup gidecektir. 
1808 y l nda ise III.Selim bo durularak öldürülecektir. 

IV.Mustafa’n n bir y l kadar süren hükümranl  ve arkas ndan II.Mahmut’ 
1839 y llar  aras n  kapsayan hükümranl  gelecektir. O da çok güç 

zamanlar geçirmi tir. Biz, siyasi olaylara fazlaca yönelmeden, sadece e itim ve 
okulla maya ili kin geli meleri incelemeyi ye leyece iz. 

O’nun zaman nda, eski e itim yöntemlerini kullanan okullar tamamen kapa
t lm t r. Özellikle teknik konularda e itim veren bir kaç okul aç lm t r. Bura
larda ö rencilerin ilk kez k l k k yafeti üzerinde durulmu  ve uygar bir görü
nü te olmas istenilmi tir. Buna benzer devrim hareketleri ba ta hukuk olmak 
üzere bir çok alanda olumlu sonuçlar vermeye ba lam t r. Böylece 1839 y l na 
kadar gelinmi tir.       

04. 02. 01. Tanzimat Ferman  (1839)
II. Mahmut’un ölümünden be  ay sonra, O’nun yerine geçen yeni Osmanl  

Padi ah  bir ferman haz rlam t r. Tüm müslüman olan ya da olmayan Osmanl  
halklar n n ileri gelenlerinin önünde, 3 Kas m 1839 günü Mustafa Re it Pa a 
taraf ndan okunarak ilan edilen bu bildiriye Tanzimat Ferman denilmi tir. 

Tanzim eden düzene koyan anlam nda ad verilen bu ferman n içeri i ile 
nas l yeni bir yap la madan söz edildi i, zaman zaman tart ma konusu yap l
m t r. Ancak neresinden bak l rsa bak ls n, Osmanl  Devletinin siyasi ve top
lum ya am nda yeni bir devre aç lm  oldu u görülmektedir. 

Bu ferman n hükümlerine göre, özellikle pek çok hukuki güvence verildi i 
ve bunun tüm halklar için ayn  ölçüde kullan laca  aç kça ilan ediliyordu. Bu 
ekilde çoktand r ç r ndan ç km  olan devlet i leri yeniden düzene konmaya 

ve dolay s yla devlet otoritesi de adeta yeniden tesis edilmeye çal l yordu.   
Keyfi i lemler son bulacak, herkes devlet ve yarg  önünde e it konumda bu

lunacakt r. Bu hükümler, ço u yerde ayaklanma halinde olan H ristiya
ta lara güvence vermek suretiyle, onlar n huzur içinde ya amalar n n güvence 

Türkiye’de Ça da la ma, Bilgi Yay nevi, 1973, Ankara, s. 187
Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, Dördüncü Bask , Ankara Ün
tesi Hukuk Fakültesi Yay n , Say  395, 1976, Ankara, s.14



alt na al nd , Osmanl ya ba l  kalmalar  gerekti i mesaj  veriliyordu. Bu ara
da din ve e itim konular ndaki güvenceler de unutulmuyordu. 

u devletin bir politik ç k d r ama sonuçlar  istenildi i kadar parlak olma
yacakt r. Tanzimat Ferman n  ç karanlar, Avrupa’n n istismarc  politikalar na 
kar  fazla direnemeyecekler ve ticaret ve sanayi alanlar nda kalk nma planlar
n  istedikleri gibi uygulayamayacaklard r. Buna kar n d ar dan durmadan pa
ra almak suretiyle borçlanmalar, ülkeyi ekonomik yönden zora sokacak, k y  ve 
liman i letmecili ini de Kapitilasyonlar ad yla bat ya kapt racaklard r. 

04. 02. 02. Me rutiyetler Devri ve lk 
Tanzimat ad yla ba lat lan çabalar n iyi sonuçlanmam  olmas , ister istemez 

yeni aray lar  beraberinde getirmi tir. Ülkenin ayd nlar  çe itli tezler ileri sürü
yor, bir çok alternatif fikir birlikte tart l yordu. Bu süreç belki de, Osmanl

fikirlerin serbestçe tart ld özgürlük mücadelesi olmu tur. Bu 
olaylar özellikle Sultan Abdülaziz (hükümranl  : 1861 1876) zaman nda hay
li fazlala m t r. Nam k Kemal, Ziya Pa a gibi ayd nlar n ki isel gayretleri yan  
s ra Jön Türkler gibi topluluklar olu turan ayd nlar n çabalar  da bu mücadele
de yerini alm  görülmektedir. Bu arada, bu bask lara dayanamayan Abdülaziz 
bir askeri eylem sonucu i  ba ndan uzakla t r lacak ; yerini V.Murat alacakt r. 
Ancak k sa sürede anla ld  ki bu ak l hastas  bir adamd r ve devrimcilerin hiç 
bir i lerine yaramayacakt r. O da tahtan indirilecek ve devrimcilere çe itli va
adlerde bulunan II.Abdülhamit padi ah ilan edilecektir. Böylece Osmanl  dev
letinin son devri ba lam  olacakt r : Me rutiyetler Devri. 

1876 y l nda ilk Anayasa ilan edilecektir. Art k devlet, son kararlar  Padi ah 
da verse, seçimle gelmi  bir parlamento (Meclis i Mebusan) taraf ndan yöneti
lecektir. Anayasay  haz rlamakla görevli Mithat Pa a (1822 1884) yine de ku

davranarak, bir çok yetkinin sarayda kalmas n  olanakl  k lm t r. Bunla
r n ba nda, ‘meclisi açmak ya da kapamak yetkisi padi aha aittir’ denildi ine 
göre, her ey bu bir kaç sözcükle ifade edildi i kadar basite indirgenmi  oluyor

onra II.Abdülhamit, 1877 1878 Rus sava n n kaybe
dilmesini bahane ederek meclisi kapatacakt r. Henüz bir y l  biraz a k n bir sü
re çal abilen parlamento, ancak aradan uzun y llar geçtikten sonra bir kez daha 
denenebilecektir. Bu 1908 y l nda gerçekle ecek ve içinde Mustafa Kemal’in 
de bulundu u genç devrimcilerin kurdu u ttihat ve Terakki Cemiyeti (Birle -
me ve lerleme Derne i) ‘nin güçlü direni i sonucunda, Rumeli’de bulunan or
dunun ayaklanmas  sonucu, stanbul’a do ru yürümesi üzerine, Anayasa iki
kez yürürlü e konulacak ve bu da Osmanl  Siyasi Tarihinde II.Me rutiyet 
rak yerini alacakt r. Ancak bütün bunlar, devleti    



04. 02. 03. Islahat  Ferman  (1856)
Sultan Abdülmecit taraf ndan haz rlanan ve Sadrazam Ali Pa a’n n Bab ali’ 

deki haz r bulunan tüm naz rlar (bakanlar), yüksek dereceli memurlar, eyhül
islam, patrikler, hahamba  ve etnik topluluklar n temsilcileri önünde okuyarak 
ilan etti i bu program, Türk Siyasi tarihinde Islahat Ferman  
m  bulunmaktad r. Bu hareket, Tanzimat Ferman  ile ba lat lan Avrupal la
ma dü üncesi içinde bir yenilik çabas d r. Ayn  anlay , Paris Antla mas  s ra
s nda yabanc  devletlere de duyurulmu  ; yenile me program  28 ubat 1
günü itibariyle Osmanl  Devleti’nde yap lmas  planlanan yenilikleri belgelemi  
olmaktad r. Bu ferman, bir çok noktada, 1839 y l nda yay mlanan Gülhane 
Hatt  Hümayunu’ndan, yani ‘Tanzimat Ferman ’ndan farkl  bir içeri e sahiptir. 
Tamam  22 maddeden olu an bu ferman n bizi en çok ilgilendiren 21.maddesi 
aynen u ekilde düzenlenmi tir :

“ Madde 21. Bat  kültürüne önem verilecek ; bilim, ö retmen ve sermaye ola- 
rak Avrupa’dan yararlan lmaya bak lacakt r. “ 

Bu madde ile bat  standard na uygun okullar n aç lmas  öngörülmektedir. Di
er bir çok maddenin yan nda bu ayr nt lar üzerinde durmam z n nedeni ise ko

nunun zenginli inden ötürü amaçtan olabildi ince uzakla mamaya çal mak
t r. Bu çabalar sonunda k sa sürede, e itim ve okulla ma konular nda bi
ketlilik ba layacakt r. Bunlara ili kin ayr nt lara ayr ca de inilecektir. Ancak 
di er konulara geçmeden, XVIII.yüzy lda ya anan çok önemli bir geli me var
d r ki o bütün bu ça da  geli meler için adeta bir milat olu turmaktad r : 
matbaan n Osmanl ’ya geli i… 

04. 02. 04. Osmanl ’da Matbaan n lk Kez Kurulmas  ve brahim Müteferrika 
Avrupa matbaa kavram yla, 1436 y l nda, bir Alman mucid olan Gutenberg 

sayesinde, henüz XV.y.y.’ n ortalar ndan itibaren tan m  bulunmaktad r.        
manl  ise matbaay  bir türlü benimseyememi  ve katip s n f n n etkisi ve 

bask s yla, bu i  kolunda çal anlar n matbaa gelmesi halinde i siz kalacaklar  
korkusu, en önemli kar  ç k  nedenini olu turmu tur. Ayr ca Arapça ile ili ki
li Osmanl  dilinin kullan lmas , ‘gavur icad ’ bu teknolojiye yabanc  gelmek
tedir. Oysa Avrupa k sa sürede matbaay  benimsemi  ve daha XV.y.y.da Avru
pa’da matbaa say s  1700 lere ula m t r. Henüz bir yüz y l geçmeden 15
milyon kitap bas ld  tahmin edilmektedir. a 280 y ldan fazla bir süre 
Müslüman Osmanl , yaz  ya am na bu yeni sanat  katmay  ba aramam  ve bu
nu benimsiyememi tir. Onlar bu süre içinde istinsah diye adland r lan, elle 

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 11, Milliyet, 1986, stanbul, s. 5494
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yaz lan ço altma yöntemini uygulayarak, kaplumba a gibi ilerlemeye devam 
etmeyi ye lemi ler ve geçen her gün Avrupa ile aralar n n biraz dah
aç ld n n fark na bile varamam lard r. Nihayet 1727 y l na gelindi inde her 
ey olmas  gerekti i gibi yerine oturacak ve stanbul’da ilk kez brahim Müte

ferrika ad nda biri bir matbaa kurarak, Osmanl ’ya bu teknolojiyi kazand rm  
olacakt r. Ancak ne yaz k ki brahim Müteferrika da gerçek bir Osmanl  
olmay p, bir Macar vatanda  iken sonradan müslüman olan bir Avrupa’l d r. 
O’nun ya am öyküsünün ilginç yönleri bulundu u için, kitab m zda k saca yer 
almas n  uygun buldum. 

Osmanl  tarihinde basmac  diye tan nan brahim Müteferrika (1670 ? 1745)’ 
n n matbaa kurmaktan çok daha önemli bir yan  vard r. O militer terminolojiye  
uygun olarak, askeri düzenin ça da  anlamda düzene konmas ndaki gayretleri 
Avrupa usulleri ile kar la t rarak, Nizam-  Cedit rimini bulan ki i olarak da 
tan nmaktad r. 

O’nun kimli i tam olarak ayd nlanabilmi  de ildir. O’na ait baz  bilgilerin 
tahrif edildi i san lmaktad r. Sanki geçmi ine ait tarihi saklamak istermi çesine 
baz  kaynaklar, bu bilgileri saklamak ya da de i t
yapar görülmektedir. Sonuç olarak, bas l  Osmanl  kaynaklar nda, O’nun hak
k nda hiç bir bilgiye ula mak olanakl  de ildir. Avrupa kaynakl  bilgilerden ö
renilebilenler ise unlard r :

O, muhtemelen 1674 de Macaristan’ n Koloszvar kasabas nda do mu tur. 
Bu kasaba günümüzde Romanya’da olup, Cluj ad yla bilinmektedir. Fakir bir 
H ristiyan ailesine mensuptur. Ailesinin ad  ise bilinmemektedir. ehrin Calva
nist Kolejinde rahip olmak üzere okurken, 1692 ya da 1693 de Tököly mre’nin 
o zaman bu ehri elde eden Habsburg’lara kar  ayaklanmas  s ras nda Osmanl  
askerlerinin eline esir dü mü tür. stanbul’a getirilmi  ve köle olarak sat lm
t r. Kimse O’nun kurtulmas  için fidye ödemedi i gibi, efendisi de çok zalim 
bir ki i oldu undan dayanamayacak ve müslüman olmay  kabul ederek brahim 
ad n  alacakt r. Türkçeyi, slam bilimlerini çok çabuk ö renmi , k sa sürede 
yükselmeyi ba arm t r. O kadar ki, 1711 1715 y llar  aras nda Müslümanl  

Risale-i slamiye adl  bir de kitap yazm t r. Bunu müslüman olduktan 
8 y l sonra ba arm t r. Böylece Müteferrikal a  Hacegan rütbesine 
yükselebilmi tir. 

brahim Müteferrika’n n bilim alan nda önemli bir ad  olmamakla birlikte, 
baz  konulardaki bilgileri ilgi çekmektedir. Bunlar n ba nda ise co rafya ile 
m knat s gelmektedir. Bu iki konudaki yaz lar yla, Osmanl  tarihinin en büyük 
bilginlerinden olan Katip Çelebi’nin eserlerine katk lar  dikkat çekicidir.    
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1692 de Müslüman olmu tur. Bir ara Damat Ali Pa a zaman nda, Viyana’ya 
elçi olarak gönderilecek ve Prens Eugene ile müzakerelerde bulunacakt r. Bu
nun sonucunda rütbesinin Gedikli Müteferrika olarak yükseltilerek de i tiril
mi  olmas  olas l  vard r. Bu gibi örneklerden anl yoruz ki, O ayn  zamanda 
padi ah n yak n çevresinde bulunan ki ilerden biridir.  

O’nun Türk Ça da la ma hareketindeki yeri, ilk matbaay  kuran ki i olma
s yla özel bir anlam kazanm t r. O daha Türk olmadan önce, Avrupa’da ya a
d  günlerde, yak n çevresinde olu an hareketlerden, matbaac l a ait de ilse 
bile matbaaya ait bir çok eyi ö renmi ti. Harflerin nas l dökülece ini biliyor, 
kal plar n nas l düzenlenece ini ö renmi  bul

stanbul’a geldikten sonra, bir matbaa kurulmas  fikrini sadrazam brahim 
Pa a’ya ve Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’ye açm t r. Bu s ralarda Çelebi 
Mehmet Efendi’nin Fransa’ya ve dolay s yla Paris’e yapm  oldu u seyahat O’ 
nu adeta büyülemi  ve yeni bir dünyay  ke fetmi  kadar hayranl k duymu tur. 
Bu duygularla yurda dönen Çelebi Mehmet Efendi 1726 da, matbaan n kurul
mas  haz rl klar n  ba latacakt r. Bas mevini brahim Müteferrika ile Sait Meh
met birlikte çal t racakt r. brahim o tarihte 49 ya nda bulunmaktad r. Bu ko
nuda önceden baz  haz rl klar n yap ld  ve özellikle musevi kökenli baz  va
tanda lar  bu alanda yeti tirmeye çal t  sonradan ö renilecektir. Nihayet 
1727 y l nda matbaa ilk kez kap s n  Osmanl  dünyas na açacakt r

Bu geli menin ça da la ma çabalar  içinde olan Osmanl ’da çok önemli so
nuçlar  ortaya ç kacakt r. Avrupa düzeyinde okullar açmay  dü ünen bir yöne
tim, bu amaçla yeni daireler bile kurmay  planlarken (Meclis
miye) bas l  eserler için ça da  bir teknolojiyi ülkeye getirmi  olmakla, ayn  
zamanda bir tutarl l k göstermektedir. Art k okul kitaplar  elle ço alt larak yani 
istinsah yoluyla de il, matbaalarda bas lacakt r.       

04 03. YEN  OKULLA MA PLANLAMALARI

XVIII.y.y.’ n sonuna gelindi inde Osmanl  mparatorlu u’ndaki ö retim ku
rumlar  hala, önceden adlar n  and m z ve haklar nda hayli ayr nt l  bilgi ver
mi  oldu umuz okul türlerinden ibaretti. S byan mektepleri, Medreseler ve En
derun Mektebi bunlar n ba l calar yd . Bunlar içinde Topkap  Saray  içinde bu
lunan Enderun Mektebi (okulu) i levini, 1908 y l na kadar sürdürebilmi tir. 

Osmanl  Devleti’nin, Avrupal la ma gayretleri çerçevesinde, e itim kurum
lar n n tümünü yeniden yap land rmaya çal mas  tek düze bir i  olmay p, di er 
olu umlarla birlikte ele al nan bir politikad r. Bu politikan n ana hatlar , Gül-
hane Hatt  Hümayunu ile belirlenmi  bulunuyordu.



Bu cümleden olarak ö retimde baz  yenilikler gerçekle tirildi. Sultan Mah
ulum  fünun sanayi tahsili’ne mahsus (özgü) okullar n kurulmas n  

ilk temel ilke olarak benimsemi tir ve bunu “ön safta tutulan i lerden say yo
rum” yolunda emirler vermi tir. Böylelikle e itim, padi ah ferman yla, bir ön
celik kazanm  olmaktad r. 

kullar düzeyinde yeniden okulla ma hareketi 1838 de Rü tiye Mektep- 
leri ad  verilen ortaokullar ile ba layacakt r. Bu okullar, çe itli güçlük içinde 
bocalayan devletin düzene konulmas nda önemli görevler alaca  dü ünülen ve  
ça da  anlay la ve bilgilerle donanm  bireyler yeti tirecektir. Bunlar n için
den yar n n büyük devlet adamlar , diplomatlar  ve ça da  memurlar  ç kacak
t r. Beklentiler bu yönde yo unla makta ve elbette bir de bu insanlara uygula
nacak ders planlar  ve konular, yeni bir düzenlemeyi gerektirmektedir. te bu 
planlamalar  yapmak üzere, 1839 y l nda, Mekteb-i Maarif-i Adliye  
Mekteb-i Ulum-i Edebiye kurulacakt r. 

1845 y l na gelindi inde, e itim i lerini düzene koymak ve çe itli e itim ku
rumlar  aras ndaki e güdümü sa lamak üzere, ad  daha önceden de an lm  o

Meclis-i Maarif-i Umumiye adl  bir komisyon kurulacakt r. 1846 da ise ar
t k yeni bir yüksekö renim türü olarak Darülfünun ad  telaffuz edilmeye ba la
nacakt r.Meclis-i Maarif  bu kurumun kurulmas yla ilgili layihay  görü üyordu. 

Darülfünun, üniversite düzeyinde yap la mas  olan, en ileri e itim ve ö re
tim kurumu olarak planlanmaktad r. Bunun, önceden varl  bilinen bir e itim 
kurumu olan medrese ile kar la t r lmas , asla do ru de ildir. Hele dü
rak ayn  gösterilmesi çok hatal  olacakt r. Darülfünun, ilerideki bir alt bölümü
müzün konusu olacak ve tüm ayr nt lar  ile incelenecektir. imdilik sadece a
d ndan söz edilerek, planlanan e itim politikalar  içinde onun da bir yeri oldu
u gösterilmeye çal lm t r.

04. 04. BATI TARZINDA E T M KURUMLARI    

Osmanl  mparatorlu u, ald  Avrupal la ma ilke karar  do rultusunda çe
itli kurumlar n  yenilerken, en h zl  hareket etti i alan e itimle ilgili konularda 

lla ma politikas  uygulanmaya ba layacak ve ba ta aske
ri amaçl  okullar aç l rken, onlar  hemen sivil nitelikli ö retim kurumlar  izle
yecektir. Bu geli melerin Osmanl  Devleti Tarihi içinde nas l yer ald na dair 
ayr nt lar a a dad r. Do ald r ki bizim beklentimiz de, bu tür okullar n kurul
mas yla birlikte, e itim amac na ko ut olarak ders plan ve programlar nda yer 

matematik dersleri arac l yla, bu konudaki geli meleri izlemek ve  
böylece o süreçte konu edilen matemati in düzeyini ö renmeye çal mak ola
cakt r. 



Hendesehane’
Humbarac  Ahmet Pa a Osmanl  tarihinde özel yere sahip ve özel bir ki ili i 

olan bir zatt r. 1730 y l nda, s kça tekrarlanan ayaklanmalardan birinin bast r l
mas ndan sonra Sadrazam Topal Osman Pa a, bir ünlü Avrupa generalini ülke
ye getirmeyi planlamaktad r. Bu general, görevi ba nda iken çe itli haks zl k
lara u ram  ve hatta bu yüzden hapis bile yatm t r. 1727 y l nda Venedik’e 
gelecek ve Avusturya’l lardan intikam almak için de Osmanl  ordusuna kat l
may  dü ünecek ve bunu 1729 y l nda gerçekle tirerek, müslüman olacak ve 
Ahmet ad n  alacakt r. te bu özelli iyle tan nan Ahmet Pa a Osmanl ’ya ça
r lacak ve O’na yeni kurulmakta olan Humbarac  Oca ‘n  yeti tirme görevi 
verilecektir. Bu bir özel askeri birliktir. Böylece O, Humbarac  Ahmet Pa a 
lacak ve Osmanl  Pa alar  aras nda kendine bir yer bulabilecektir. Emrine, 
müslüman olan üç Frans z subay  ile Fransa Hükümeti taraf ndan görevlendiri
len iki topçu subay  verilmi  bulunmaktad r. 

Daha ileride Sadrazaml a kadar yükselmeyi ba aracak bu Osmanl  Pa as , 
gerçekte Claude Alexandre Comte de Bonneval ad nda bir Frans z’d r.1675 y
l nda Fransa’n n Limousin kentinde do mu tur. lginç bir ya am öyküsü vard r. 

Önceden de varl  bilinen bu birli in i i, o ça n teknolojisine uygun olan 
top mermisi, bomba ve patlay c lar, havan topu gibi konularla ilgilenmektir. 
Ancak geli melerin izlenmemesi ve özellikle hammadde gereksiniminin kar
lanmamas  gibi nedenlerle bir zaman sonra bu birlik önemini yitirmeye ba la
m t r. te tam da bu zamanda Humbarac  Ahmet Pa a ortaya ç kacak ve 
verilen görev gere i olarak bu i e el koyacakt r.     

Saraybosna’dan bir k s m humbarac  askeri getirtti i anla lmaktad r. Bunla
r n da kat l m yla 1733 y l nda, maa l  bir humbarac  k tas  kuracakt r ve bun
lar için Üsküdar’da bir de ‘Humbarac  K las ’ yapt racakt r. Buna ko ut ola
rak ayn  tarihte, yine Üsküdar’da Hendesehane ad  verilen bir okul aç lacakt r. 
Bu Osmanl ’da aç lm  ilk askeri fen ve uygulama okulu olmas  bak m ndan, 
çok özel bir yere sahiptir. 

Hendesehane sözcü ü, içerik itibariyle geometri ile ili kili olup, burada da
ha kapsaml  bir anlam verildi i anla lmaktad r : örne in Matematik okulu 
Ancak gerçek anlat lmak istenilen Mühendislik okulu olmal d r. Frans zlar ise 
bu tür okullara Corps des Mathématiciens 

(*) M.KAÇAR, Osmanl  mparatorlu unda Askeri Sahada Yenile me Döneminin Ba lang c ,  
(makale) Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt I, Yay ma Haz. : F.Günergün,
stanbul Üniversitesi Yay n , Say  : 3911, 1995, stanbul, s. 218



O tarihlerde henüz bu tür terimler Osmanl ’ya o kadar yabanc d r ki, adeta 
her eyin yeniden ke fedilmesi zorunda kal nmaktad r. 

Humbarac  Ahmet Pa a’n n ya am n n di er k sm  bizi hiç ilgilendirmemek
tedir. Hakk nda yaz lm  pek çok ey bulunmas na kar n bizim için tek ilgi o
da  bu hendesehane’yi kurmu  olmas d r. Bunun, Osmanl ’da ilk teknik e i
tim veren okul olmas  nedeniyle, tan nmas  ve konu edinilmesi bir bak ma zo
runluluk olmaktad r.    

Hendesehane’nin ömrü, uzun sürmemi tir. Hendesehane’nin ba l  oldu u u
lüfeli humbarac lar n, yeni konmu  olan talimlerden pek ho lanmamalar  nede
niyle isyan etmek üzere olduklar  anla l nca, okul kapat lacakt r. 

Hendesehanede matematik dersleri veren ilk hoca, Yeni ehir müftüsü Hac  
zade Said Efendi’dir. Matematik dersleri yan s ra astronomi ve 

ölçmeye ili kin dersler de vermektedir. Bu alanlarda kitaplar  da bulunan Said 
Efendi’nin bir de gezegenlerin hareketlerini anlatan çevirisi bulunmaktad r. Bu 
çeviri Türkçe ve manzum ( iirsel) bir dille yaz lm t r. 

O, Hendesehane’deki hocal  s ras nda top at lar na ili kin mesafe ölçmeye 
yarayan ve Avrupal lar taraf ndan icad edilmi  olan baz  aletlerin nas l kullan
laca na dair risaleler de yazm  bulunuyordu. Örne in Rubu Müceyyep Zü’l – 
kavseyn Aleti ve stimali Risalesi adl  Türkçe eserini 1737 y l nda yazm t r. O’ 
nun alan ve uzunluk ölçümlerine dair dört eseri bulunmaktad r. Ancak bunlar 
aras nda bizim dikkatimizi çeken önemli eser Risale-i fi’l-Hendese ve’l-Hisab 
ad n  ta yan, Türkçe yaz lm  olan matematik kitab d r. Kitab n son on say
fas nda geometrik ekillere yer verilmi tir.

Said Efendi’nin ayr ca Arapça dilinde yazd  dört de Astronomi kitab  var
d r. Bir de iki kenar  bilinen bir üçgenin üçüncü kenar n n hesaplanmas nda ya
rarlan labilecek bir alet yapm t r. Bu alet zaman n eyhülislam  Piri
med Efendi vas tas yla, Sultan I.Mahmud’a takdim edilmi tir. 

Hendesehanede ders veren ba ka hocalar n varl  bilinmekteyse de onlar da
ha çok askeri konular ile ilgili kimselerdir. Ku kusuz matemati i kullanmakta
d rlar ; ancak ona katk da bulunduklar  söz konusu edilemez.

Hendesehane’nin kurulmas , daha ileride benzerlerinin ve hatta daha ge
li mi lerinin kurulmas na örnek olu turacak olmas  nedeni
mun önemini art rm t r.

04. 04. 02. Kurulu u Askeri Nitelikli Olan Kurumlar ve Okullar
Osmanl  Devleti önemli bir de i im karar  vererek Avrupa’ya kap lar n  aç

mas ndan sonra, gerek geli mi  teknolojilerin ve gerekse pek çok uzman ki i
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nin ülkeye getirilerek hizmete sokulmas  sonucu, sanc l  bir süreç ba lam  bu
lunmaktad r. Bu teknolojilerin üretilece i çe itli ku
ba layacakt r. Bunlardan a a da söz edilecektir. Bu kurumlarda, bu teknoloji
leri uygulayacak ve gelece in teknik elemanlar n n, yani insan gücünün yeti
mesi için de ö retim programlar  uygulayacak e itim kadrosunun neredeyse t
mam , Avrupa’dan gelecektir. Bu konuda en çok destek Frans zlardan gelmi  
gibi görülmektedir. Bunun d nda sayfalar öncesi kendisinden söz edilmi  olan 
Macar generali Baron de Tot gibi subaylar da bir örnek olu turabilmektedir. 

Aç lan askeri okullar temel itibariyle ikiye ayr lmaktad r :
* Teknoloji üreten okullarda (kurumlarda) e itim,
* Harp Sanat  ö retilen okullarda e itim.  

Deniz Harp Okulu gibi e itim kurumla
r  yer alm lard r. Bir de bunlara farkl  boyutta kat lacak bir ba ka asker nitelik-
li okul olarak Askeri T p Okulu’nun varl ndan söz edilebilecektir. 

Yukar da geçen sanc l  bir süreç deyimiyle anlat lmak istenilen ise udur : 
Bu tür teknolojiler Osmanl ’ya girdikçe, geleneksel üretim tarz n  benimsemi  
olan Osmanl  zanaatkar  ve esnaf , XIX.y.y.’da malat Dönemi ad  verilecek bir 
yeni yap la maya ayak uydurmak zorunda kalacakt r. Bu geçi  dönemini küçük 
ölçekli üretim esas na dayal  çal an, Loncalara mensup esnaf gerçekle tirecek
tir. Bu süreçte, Osmanl ’n n yeni tan maya ba lad  sanayile me kavram na 
uyumu pek kolay olmam sa da, ki bunda bölge ve zaman faktörü de etkili ol
maktad r ; önemli de i imlere ayak uydurmay  becereceklerdir.    

Bu kurumlar içinde özellikle sanayi amaçl  olanlar, III.Mustafa (1757
1807) ‘in slahat hareketleri s ras nda ortaya ç kacakt r. Bu 

kurumlar XVIII.y.y. itibariyle kurulmaya ba layacaklard r. Bu süreç IV.Musta
‘un hükümranl  süresinde aza

lacak ancak di er askeri okul türleri ise görülmeye ba layacakt r. 
XVIII.yüzy ldaki Avrupa’l lar n, dü ünce (bilim) ve teknik alanlardaki geli

i i gibi ciddiye al nm  da de ildir. Osmanl  de i im aray  di
Lale Devri ad yla an lan bir süreci ya amakla me guldür. Bu 

hareketin ça da la ma ile uzak yak n hiç bir ilgisi olmad ndan, ça da la ma 
hareketini, ça da  anlamda kurulmas na çal lan okullar ile ba latmak dü ün
cesi, yine de en olumlu yakla m olmu tur. 

Bu kabulun en önemli belirlemeleri unlard r : yeni aç lacak bu okullarda 
ö renciye olabildi ince pozitif bilimleri ö retmek ve yüksek bir meslek bilgisi 

ak, art k teknik bilgilere sahip bireyleri yeti tirmektir. Bu nedenle a

(*) Buradaki tarihler, padi ahlar n saltanatta kald klar  y llar  göstermektedir. 



ç lan yeni okullara hep Hendesehane, Mühendishane 
ni okullarda öncelikle hendese ad  alt nda matematik e itimi verilmeye çal la
ca  ifade edilmek istenmi tir. Bu bir amaç saptamas d r. Avrupa’da Rönesans 
ile birlikte ba layan hareketlilik, özellikle Descartes’in de katk lar yla, ‘mate-
matiksel dü ünü  eklini’ bir amaç haline dönü türmü se de, Osmanl lar bu s
ralarda hala skolastik felsefeyle ilgilenerek, dini konular  gündemden dü ürme
meye çal maktad rlar. Bunun en ilginç belgesi ise a a dad r. 

Genel kültür alan nda parlak bir devir geçirildi i savunulan Lale Devri, ne 
yaz k ki pozitif bilimler için hiç de olumlu geli melerin ya anmad  bir süreç
tir. Bunu en iyi belgeyen fetva ise, eyhülislam Ebu shak Efendi’nindir. Sad
razam Damat Ali Pa a taraf ndan derlenen ve sadece katalo u dör
felsefe, astronomi ve tarih ile ilgili kitaplar n n kütüphanelere vakf n n (bir çe
it ba lanmas n n) caiz olmayaca na dair verdi i fetva, bu çarp k anlay  

Di er taraftan, bunca yeniliklerin yap lmaya çal ld  bu sürecin hemen ön
cesinde III.Mustafa dönemi (1757 1774)’nde padi ah, hala, astroloji 

müneccim ba ’n n a z na bakmaktad r. Yap ld  san lan yenilik, art k bu 
konuda Fransa’dan kitaplar getirtilerek, ‘daha Avrupavari müneccimlik’ yap l
maya çal lmas d r. Ancak ilginç bir rastlant d r ki, Fransa’dan getirtilen bir 
astronomi kitab  sayesinde Logaritma Hesab  ilk kez Osmanl  ülkesine girmi  
olacakt r. Bunun ayr nt lar na de inilecektir. Frans z Bilimler Akademisi üyesi 

1802)’ n be  ciltlik ‘Astronomie’ adl  eseri ile ekindeki as
tronomi tablolar  (Tables Astronomiques) yani zicler, padi ah n emriyle Kalfa
zade smail Çinari taraf ndan Türkçe’ye çevirilmi tir. Bununla bile yetinmeyen 
padi ah, 1763 y l nda, Prusya Kral  Friedrich’ten üç falc  isteyecek kadar garip 
bir dilekte bulunuyor ve Prusya Kral ndan da haketti i yan t  al yordu :

“ – Kuvvetli bir orduya sahip olarak onu, bar  zaman nda sava a hemen gi-
rebilecek ekilde talim ettirmek, hazineyi daima dolu tutmak ve tarih okumak… 

te benim üç müneccimim ; ba kalar na sahip de ilim. Dostumuz padi aha 
böylece bildirmenizi dilerim ! “  

te bu gibi olumsuz görüntülerden sonra, ardarda okullar aç lmaya ba lana
cakt r. En önemli sorun, e itimi verecek kadrolar n yetersiz olu udur. Bunun 
için önce Fransa’dan baz  e itimciler, ö retmenler ve uzmanlar getirtilecektir. 
Bunlardan, önceleri müslüman olmalar  istenilmi  ve bir k sm  bunu kabul ede
rek iste i yerine getirmi  bir k sm  ise reddetmi tir. Sonunda Osmanl  bu i le

1299-1933 Döneminde Türkler’de Bilim ve E itim Hayat , 
Y.T.Ü.Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam  Bitirme Tezi, 
Tez Dan man  : Y.Aksoy, 1996, stan



rin böyle yürümeyece ini anlay nca, bu ko ulundan vazgeçmi tir. Fransa’dan 
gelen heyetin Türk askerlerine gösterdi i ilgi ve yak nl k ve onlar  e itme gay
retleri, müttefik olduklar  Rusya ve Avusturya taraf ndan tepkiyle kar la
ve bunun üzerine Frans z hükümeti bu kadroyu geri ça racakt r. 1788 de ger
çekle en bu olay üzerine yeni bir bo luk olu acak, bunun üzerine ngiltere ve 
sveç’ten gelen ö retmen ve uzmanlar bu bo lu u önemli ölçüde kapatacaklar

d r. III.Selim’in Islahat Hareketi’ne ba larken devrald  ortam i te budur.   

04 04. 03. Mühendishane i Hümayun
Osmanl  Ordusuna deniz subay  yeti tirmek amac yla aç lm , yüksek okul 

düzeyinde bir askeri e itim kurumudur. Padi ah Mustafa III (1757 döne
 Derya Cezayirli Hasan Pa a’n n önerisiyle gerçekle tirilen bu 

e itim kurumu 18 Kas m 1773 günü faaliyete ba lam t r. 
Okulun ilk yöneticisi ikinci derece amiral rütbesi olan Cezayirli Seyyit Hasan 

Hoca ; Okulun ba  hocas  ise Gelenbevi smail Efendi’dir. Okulda en çok ma
tematik ve tahkimat derslerine önem veriliyordu. Okul k sa sürede çok ilgi gö
recek ve ba vurular n çoklu u nedeniyle yetersiz kalan bina yüzünden okul yer 
de i tirecektir. Camialt  Tersanesi yak n nda yapt r lan ve Mühendishane ad  
verilen yere ta nacakt r. Ancak bu bina ne yaz k ki Kas mpa a’daki büyük 
yang n s ras nda tamamen yan nca e itime bir süre ara verilmi tir (1822
y llar ). Kas mpa a’da uygun bulunan bir bina okul haline dönü türülerek, e i

den itibaren devam etmesi sa lanabilmi tir. Bir zaman sonra bu bi
na da yetersiz kalacakt r. II.Mahmut’un buyru u ile okul, Heybeliada Kalyoncu 
K las na ta nacakt r. Bu da geçici bir iskan olup, 1842 y l nda, daha sonra 
1895 y l na kadar kalaca  ve okul için yapt r lan as l binas na ta nacakt r. Bu 
yerle imden sonra okul Mekteb-i Bahriye-i ahane ad n  alacakt r. 

Okul bu ekliyle dört y ll k e itim veren idadi (lise) ve devam nda iki y ll k 
e itim veren yüksekö renim kurumu düzeyinde planlanm t . Fransa’dan gelen 
deniz ve kara subaylar , özellikle 1884 1893 y llar  aras nda, e itim ve ö retim 
etkinliklerine önemli katk larda bulunmu lard r. Okulun makina zabiti (subay ) 

makina mühendisi yeti tiren bölümleri vard . 
Okul zaman içinde geli mi , yeni programlar uygulamaya ba lanm t r. Ör

ne in, 1908 deki II.Me rutiyet’ten sonra, ngiliz sistemine dönülmü tür. Genel 
kültür ve meslek derslerine a rl k verilmeye ba lanm t r. Ö renim süresi dört 
y l olan bir yüksekokul haline gelmi tir. Daha son levaz m  makina bölüm-
leri aç lm t r (1916). 

Cumhuriyet döneminde ayn  e itim kurumu, biri Deniz Lisesi di eri de De- 
niz Harp Okulu olan iki e itim kurumu olarak faaliyetine, Heybeliada’daki ye
rinde devam etmi tir.     



04. 04. Mühendishane i Hümayun
1795 y l nda, stanbul’da topçu subay  yeti tirmek amac yla aç lm , yüksek 

okul düzeyinde bir askeri e itim kurumudur. Temeli, Haliç Tersanesi’nde bulu
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un geli tirilmesiyle bir e itim kurumu 

haline getirilebilmi tir. Ö retim süresi dört y ld r. Okulda ‘ders naz r ’ ve ‘ba  
hoca’ gibi bir tak m akademik ünvanlar olu turulmu tu. Ba  hocalar içinde en 
ünlüsü shak Efendi (öl.1836) ile K r ml  Hüseyin R fk  Tamani (öl.1817)’ 
dir. Kendileri ileride tan t lacakt r. Bu hocalar, matematik, astronomi ve fizik 
konular nda bir dönüm noktas  olu turacak düzeyde, dersler yapm lard r.  

lerideki y llarda okul nitelik de i tirecek, 1847 y l nda yeniden yap land r
Topçu ve Mimar ( stihkam) Okulu ad yla e itim ve ö retime devam ede

cektir. Daha sonraki y llarda geli meler devam edecek ve dört y ll k Mimarl k
 Harbiye S n flar  aç lacakt r. Daha ilerideki y llarda Yüksek Mühendislik 

Mektebi ad yla e itim ve ö retim faaliyetler
günümüzdeki stanbul Teknik Üniversitesi’nin çekirde ini olu turacakt r.  

. 04. 05. Mühendishane
Sultan III.Selim döneminde (1789 1807) e itim görmemi , ancak yetenekli 

enderun a alar n n temel e itimi için aç lan kurs nitelikli okuldur. Eyüp ve Ba
hariye saraylar nda aç lm  olan bu okul iki y ll k olup, bu süre içinde fen ko
nular nda ö renim yapabilecek düzeyde ba ar l  bulunan ö renciler, Mühendis-
hane-i Bahri-i Hümayun’ n yorlard . 

Bütün bu okullarda e itim yap l rken ve hatta yabanc  dille e itim yap lmaya 
çal l rken ortaya ç kan çarp kl klar ise ayr ca konu edilecektir. 

04. 04. 06. T phane i Mamüre
ratör (cerrah) yeti tirmek ve ordunun sa

l k sorunlar yla ilgilenmek üzere kurulmu , askeri nitelikteki e itim kurumlar
d r. 1827 de aç lm  olan bu iki e itim ve tedavi kurumu, 1826 de stanbul Vez
neciler’de, 1826 y l nda ba lat lan ve ba hekimli ini II.Matmut’un ba  doktoru 
Behçet Efendi’nin yapm  oldu u çal malar sonucu ortaya ç km t r. Buraya 
seçilen ilk ö renciler, bir s nava al nmadan, istekleri do rultusunda kabul edil
mi lerdir. Bu okulda da yabanc  ülkelerden gelmi  ö retmenler görev yapm
t r. Bu okullar daha sonra adlar n  de i tirecek, zamanla Dar-ül Ulum-u Heki-
miye  Mekteb-i T bb ye-i Adliye-i ahane adlar n  alacaklard r. Bu okullarda 
daha sonra ‘eczac ’ yeti tiren bölümler de aç lm t r.

Darülfünun Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hamid Bey’in bir Makalesi : Mate- 
                           matik Tarihi, Toplumsal Tarih Mecmuas , Say  53, May s 1998, stanbul, s. 51



Hekimli in geleneksel yollardan devam ettirildi i bir dönemde, stanbul Ku
ruçe me’de Eflak Beyi A.Moruzi’nin o lu Dimitri Moruzi’nin Osmanl  Devle
tine hizmet edecek tercüman ve hizmetkar yeti tirmek için açt  ve Türkçe ile 
yabanc  diller ile edebiyat ve matematik de okutulan yüksek okula III.Sultan 
Selim ilgi göstermi  ve 1805 y l nda ç kard  bir fermanla bu okula bir de t p 
bölümü eklenmesi için izin verilmi tir.   

Bu okullar n üzerinde ayr nt l  olarak durulmayacak, sadece adlar  zikredile
rek geçilecektir. Nedeni ise, bu okullarda matemati in konu edilmesinin çok 
zak bir olas l k olmas d r. 

Orduya iyi e itim görmü  subaylar yeti tirmek üzere, 1834 y l nda Mektebi 
Harbiye ad yla, askeri nitelikli bir okul kurulmu tur. Buradan yeti ecek subay
lar, hem genel kültür ve temel bilgiler hem de harp sanatlar  bak m ndan iyi ye
ti tirilmi  birer asker olarak mezun olacaklard r. lksel ad  Asakir-i Mansuray-  
Muhammediye olan orduyu e itecek subaylar n yeti ece i Mekteb-i Harbiye, 
yüksek düzeyli bir e itim kurumu olarak, 1834 y l nda ilk defa Maçka K la
s ’na yerle ecektir. K la onar lacak ve ek in aatlar ile 400 (ayn  zamanda yat
l ) ö renciyi alabilecek iki okul, bir cami, kütüphane, hamam, hastahane, ecza
hane, matbaa ve di er baz  yan gereksinimleri içeren bir büyük kampüs ortaya 
ç km  olacakt r. Bir çok malzeme, araç gereç Avrupa’dan getirtilmi tir. Bun
lar n aras nda bir de matbaa vard r. E itim aletleri aras nda, uzunlu u 5 m olan 
bir rasat dürbünü de bulunmaktad r.  

‘Mekteb i Harbiye’ ö rencileri (erleri) bir tabur say lm t r. Bu tabur, dokuz 
k s ma ayr lm t r. Mektebi Harbiye’nin bir tabur olarak ç kmas  ve erlere ö -
renci denilmesi, Selim Sat  Pa a’n n bakanl  s ras nda gerçekle mi tir. 

Okulda s n f sistemi yoktur. Yetenek ön plandad r. Yani ö renim h z n n na
s l ayarlanaca  ö renciye kalm  bir i tir. lk sekiz k s mda (ki ilk okula kar
l k gelmektedir) Türkçe okuma yazma, din bilgisi, askeri esaslar n tümü ve bir 
parça da Arapça ö retilmektedir. Dokuzuncu k s m orta okul düzeyindeki ders

içeriyordu. Hatta baz  dersler bak m ndan lise düzeyi bile say labilmekte
dir. Bu düzeyde, Arabi ve Farisi dersleri iyi ö renilmi  olaca ndan art k Os
manl ca tam olarak kullan labilir hale geldi inden, daha ileri düzeyde derslere 
geçilebilirdi ki bunlar n ba nda matematik 

II.Mahmut devrinde e itim için Avrupa’ya gönderilen ve ba ar yla geri dön
dü ünde bu okulda görevlendirilen Emin Pa a k sa bir süre sonra Okul Müdür
lü üne atanm  bulunuyordu. Emin Pa a, mühendishane hocalar ndan Büyük 
Tahir Efendi’yi Mekteb i Harbiye’ye hesap  geometri dersleri vermek üzere 
atam t r. te art k bu tür okullar içinde matematik konular n n giderek güncel



le ti ini ve ciddiye al nmaya ba land  görülmektedir. Bu durumu, çok önceki 
ayfalarda yer yer ima etti imiz an msanmal d r. Büyük Tahir Efendi s n flar n

da ileri gelen çavu  ve ba çavu lar na hesab  adi, küsürat  a ariye, tenasüp, 
cüzürat ve faiz hesaplar  ve logaritma gibi konular  okutmu tur. Ayr ca s n f
lardan yirmi dört ö renci seçerek onlara da cebir ö retmi tir. 

1845 y l na gelindi inde, yeni bir yap la ma ortaya ç kacak ve okul iki kade
meli hale getirilecektir. ‘Mekteb-i Fünun-u dadiye’ ad  verilen bir haz rl k s
n f  kurulmas  ve subay s n f n n da ayr  bir okulda e itime devam etmesi pro
jesi ya ama geçirilirken, subaylar n e itim görece i yer için Pangalt ’daki Top
hane Müdürlü ü’ne ait hastahane binas n n uygun olaca na karar verilmi tir. 
Haz rl k s n flar  ise Maçka’daki binalarda e itim devam edecekt

Pangalt daki binaya geçen Mektebi Harbiye’nin yeni ad  ise Mekteb-i Ulum-u 
Harbiye oluyordu. Art k okulda, Türk ö retmenlerin yan nda yabanc  uzman 
ö retmenler de görev yapmaktad r. Bir yenilik olarak yabanc  dil dersi kon
mu tur ve Frans zca ö retilmeye ba lanm t r.   

i Harbiye’nin bu ekilde geli tirilmesi dü üncesi, beraberinde dadi 
(Lise) düzeyinde askeri e itim kurumlar n n kurulmas n  da gündeme getiriyor
du. Çünkü Mekteb i Harbiyeyi besleyecek bir kayna a gereksinme vard r. te
böylece Askeri Liseler gündeme gelip oturacakt r. 

Osmanl  Tarihinde, XIX.y.y.dan sonra ancak görülmeye ba layan Askeri Li-
seler’ in fazla bir yeri olmamakla birlikte, gerçek kurulu  amaçlar , yukar da da 
belirtildi i gibi, Harp okullar na, temel kültür ve askerlik bilgilerini edinmi  ve 
sa l kl  bireyler yeti tirmektir.     

Askeri Liselerden sadece adlar yla söz edilerek onlar k saca tan t lmaya çal
lacakt r. lk giri imler, 1845 y l nda Bursa’da ve Bosna’da olmu tur. lk As

keri dadi Bursa I klar Askeri Lisesi’dir. Tokat Askeri Lisesi, Erzincan Askeri 
Lisesi, stanbul’da Maltepe Askeri Lisesi ve içlerinde ku kusuz en ünlüsü ise 
Kuleli Askeri Lisesi’dir. Bu lisemiz ba lang çta Mekteb-i Fünun-u dadi ad yla 
kurulmu  ve bir çok yer de i tirdikten sonra 1924 y l nda ancak halen bulundu
u binalara yerle ince, bu ad  alm t r. 
Bu tür okullar n aras na bir de örne in Muz ka Okulu gibi özel amaçl  e itim 

verilen askeri okullar  katmak da olanakl d r. 

(*) Hesab  adi = Basit aritmetik hesaplar  ; Küsürat  a ariye = Ondal k kesirler ; Tenasüp =
Oran, Orant  ; Cüzürat ve Faiz Hesaplar  = Yuvarlatma ve Faiz (Yüzde) hesaplar …

Bilim Tarihi ve Felsefesi, Y ld z T.Ü.Yay n , Say  290, 1994, stanbul, s. 572



Bu okullar zaman zaman kapanm , yeniden aç lm t r. Bunlar n çe itli ne
denleri bulunmaktad r. Toprak kay plar  s ras nda da elden ç kan yerlerdeki as
keri okullar n art k ülkeye bir katk s  olmayacakt r. Bunlardan en çarp c  iki ör
nek, Bosna’daki lise ile Atatürk’ün Selanikte gitti i Selanik Askeri Rü tiyesi’ 
dir. Bu orta okul düzeyinde bir askeri okuldur. Bir çok askeri lisemiz halen fa

Türkiyesi’nin e i
tim kurumlar  olarak yeniden söz etmek ans m z olacakt r. 

04. 05. AVRUPA’YA Ö RENC  GÖNDER LMES  

Çe itli düzeydeki askeri e itim kurumlar n n, yukar dan beri aç klanan kuru
lu  ve geli me a amalar nda kar lar na ç kan en önemli sorunun, e itim veren 
ve ö retim yapan kadrolara olan gereksinmesi oldu u görülmektedir. Osmanl ’ 
n n bilge ki ileri hem say ca az hem de anlay  ve yakla m bak m ndan yine de 
yeterli görülmemektedirler. Çare, Avrupa’dan uzman insanlar getirtmek
nun de i ik örneklerine yukar da rastlam  bulunuyoruz.

Avrupa’n n de i ik ülkelerinden bir çok e itmen stanbul’a gelerek bu tür o
kullarda görev yapm lard r. Bunlar n içinde Frans z ö retmenler ki önemli bir 
k sm  subayd r, say ca önde görülmektedir. 

Bu insanlar aras nda gerçekten i ini severek yapan pek çoklar na rastlan lm
t r. Hatta bunlar n bir k sm , fazladan olarak, ders görevleri d nda e itim plan- 
lamas , ders içeriklerinin haz rlanmas  gibi konularda destek vermi lerdir.  

Bu ekilde gelen insanlar n bir k sm  da gerçekten i e yaramaz ve sorunlu o
larak faydadan çok zarar vermi lerdir. Bir ara konu edildi i gibi, i e kar t r lan 
siyasi boyut nedeniyle, bir ülkenin hükümeti bütün çal anlar  bir anda geri ça

rabilmektedir. Bu gibi durumlarda, ortaya ç kan büyük bo luk bir türlü dol
durulamamakta ve e itim büyük oranda aksamaktad r.

Bu gibi karma k bir yap  olu tuktan sonra, baz  alternatif giri imler öncelik 
kazanmaya ba layacakt r. Bunlardan gelen ilki, yurt d na ö renci gönder- 
mek’tir. Bundan amaç, gönderilecek yetenekli gençlerin dört be  y l içinde bir 
yabanc  ülkede (ki ba lang çta ilk akla gelen Osmanl  ile iyi politik ili ki içinde 
olan ülkeler olabirdi) bir konuda, Avrupa standard nda e itim alarak u
la mas  ve en az bir dili de çok iyi düzeyde ö renmi  olarak yurda dönmesiydi. 
Böylece be on sene içinde, art k Avrupa ülkelerinin e itimcilerine gerek du
yulmaks z n ülkenin e itim kurumlar , aksamadan e itim faaliyetlerini sürdüre

Osmanl  mparatorlu u’nda, ö retim amac yla ilk defa yurt d na ö renci 
gönderilmesine XVIII.y.y.da ba lan lm t r. Ba lang çta, bu ö rencilerin seçi
minde aileler etkili olmu  ve varl kl  baz  aileler bu izini alarak çocuklar n n 



d nda e itim almalar  için gönderilmelerini sa lam t r. Yani bir bak ma 
denilebilir ki devletin ortaya att  politikan n uygulanmas , ailelerin giri imi 
ile ba lat lm t r. Bu uygulama bir süre devam etmi tir. Sonraki y llarda, T b
hane ve Harbiye’ye ö retmen yeti tirmek üzere, özellikle Enderun a alar ndan 
seçilmi  150 kadar ki inin Avrupa’ya gönderildi i bilinmektedir. 

XIX.y.y.itibariyle aç lan okullar n birden ço almas  ile d ar dan getirilen e
itimci say s  yine de artma göstermi tir. Kald  ki yurt d na gönderilen ö ren

cilerden umuldu u kadar yararlan lamad  da görülmeye ba lanm t r. Bunun 
çe itli nedenleri vard r. Birisi, e itimi yar da kesip yurt d nda o tarihlerde çok 
aktif durumda olan siyasi hareketlere kat lmakt r. çlerinde, bu yolda gazete ç
karanlar na bile rastlan lm t r. Bir di er k sm , bu i i ba aramayaca n  anla
y nca okulu terkederek herhangi bir i  bularak çal maya ba lam t r. Bu gibi
lerin ço u, ülkeye geri dönmemi lerdir. Bunlar yüzünden ülke önemli zararla
girmi tir. Bir k s m ö renci de, bütün güçlüklerine kar n ba ar ya ula arak ül
keye dönecek ve zaten haz r olan i lerin ba na geçecektir. Bir örnek olarak bir 
iki sayfa önce ad ndan söz etti imiz ve yurt d nda e itim alan biri olarak 
Emin Pa a,  Maçka Kampüsü yönetimine getirilmi tir.    

Yurt d nda ba ar s z olan ö rencilerin en önemli sorunlar ndan biri uyum
suzluk yani bir bak ma intibak edememektir. O güne kadar dini taassup içinde 
büyüyen bir Osmanl  delikanl s  (bu i lerde k zlar n hiç y
ve ya am biçimi çok farkl  bir ortamda, uzun y llar ya amak zorunda kalmakta, 
dersleri izleyebilmek için önce o ülkenin dilini ö renmeye ba lamaktad r. 

Görülen bir ba ka çarp kl k ise u olmu tur : Ba ar l  bir yurt d  e itim süre
ci geçiren ki i yurda döndü ünde, istihdam (görev yeri) sorunuyla kar la mak
tad r. Örne in mühendislik ö retimi görmü  bir ki inin darphanede görevlendi
rilmesi gibi… Oysa bu insanlar n beklentileri, do al olarak, ilgili e itim ku
rumunda gör

Bu olay günah yla sevab yla, Osmanl  e itim tarihindeki yerini alm t r. An
cak hemen a a da ayr nt lar na de inece imiz gibi, bu olay ters yüz edilerek, 
bu kez bamba ka bir tarzda Osmanl  ülkesinde kurumla maya ba layacakt r. 

ise öyle özetlenebilecektir :  “ Siz ö rencileri göndermeyin ; biz size okul-
lar  göndeririz. “ 

Osmanl daki Bilimsel Çal malara Genel Bir Bak , (Makale),Yeni Türkiye 
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04. 06. S V L N TEL KL   OKULLAR

Askeri okullardan sonra nihayet akla, sivil halk n da e itiminin yükseltilmesi 
gelecek ve bunun için gerekli okullar n yap la mas na ba lan lacakt r. Bunlar n
yine yönetimlerden kaynaklanan farkl  uygulamalar  görülmü se de, zamanla 
baz  eylerin yerine oturmaya ba lad  anla lacakt r. 

XIX.y.y. n ba lar ndan itibaren ba layan bu hareketlilik iki ba l  bir geli me 
olarak görülecektir. Bunlardan biri Osmanl  Devleti’nin kendi ba na ba arabil
di i i ler ; di eri ise yabanc  ülkelerin kat l m  ve katk s yla ba ar lan i ler…

Geleneksel Osmanl  e itim kurumlar  art k neredeyse yok olmak üzeredir. II. 
Mahmut döneminde ba lat lan hareketler giderek ivme kazanm t r. Bu e itim 
kurumlar n n ya  gruplar  itibariyle Rü tiye (Orta okul), dadi (lise) ve Darülfü
nun (Üniversite) eklinde kademelendirilerek örgütlenmesi, e itimin her a a
mas  için bir kurumla ma olu tu unu göstermektedir. Bütün bunlar, önceden 
sözü edilmi  olan Milli E itim Bakanl  düzeyindeki devlet dairelerinin ortaya 
ç kard  olumlu sonuçlard r. E itim ise art k Avrupa standard na uygun bina 
ve s n flarda yap lmaktad r. 

Bu kurumlardan rü tiye fazla ilgimizi çekmemektedir. Buna kar n, günümüz  
liselerinin kar l  olan dadiler elbette ilgi oda m zda olacakt r. Çünkü bu gi
bi e itim kurumlar nda, art k ça da  e itim programlar  uygulanmaktad r ve 
bunlar aras nda matematik, art k her düzeydeki ders plan nda yer almaya ba la
m t r.    

1848 y l nda, Mekteb i Umumiye Naz rl  (Milli E itim Bakanl )’na geti
rilen Kemal Efendi, Rü tiyelerin iyile tirilmesinin her eyden önce ö retmenle 
ili kili oldu unu bildi inden, Türk e itim tarihinde ilk kez ad  Darülmuallim 
olan bir okul açmay ba arm t r. Bu ‘ö retmen yeti tiren’ bir e itim kurumu o
lup, Osmanl ’da bu konudaki ilk örnektir. stanbul’da Fatih semtinde faaliyete 
geçen bu okulun bir e i ne yaz k ki 20 y l süreyle görülemeyecektir. Bu okulda 
esasl  matematik dersleri verildi i ve s k  s navlar yap ld  kay tlardan ö renil
mektedir. Giri  s navlar nda da ‘matematik’, temel konulardan birini olu tur
maktad r. 

8 Nisan 1847 de, ilk kez düzenlenen ilkokul program ve yönetmelikleri aç k
lanm t r. 1853 y l na gelindi inde, stanbul d ndaki yirmibe  büyük kent ve 
kasabada, ‘Rü tiye Okulu’ aç lmas n n planland  ve hükümetçe bunun için 
kaynak ay r lm  oldu u görülmektedir. Demek ki art k e itim politikalar  ülke 
sath nda uygulanmaya ba lanacakt r. 

1839 y l nda tüm dünyaya duyurulmu  olan de i im ve iyile tirme politika
lar , Gülhane Hatt  Hümayunu olarak adland r lan belgede yer alan az nl k hak
lar  yönünden Avrupa ülkeleri taraf ndan da ilgiyle izlenmeye devam edilmek



tedir. Uygulamada ortaya ç kanlara göre, Osmanl  Devleti’ne ele tiriler yönet
meye ba layan Avrupa, yeni bir politikan n e i ine gelmi tir. Gayri müslim un
surlara e itim ve kültür ba ms zl  vaadedilmesine kar n bu i lerin göster
melik ve çok yava  yürümesi yüzünden, Avrupa’l  gerekli kurumlar  kendisi 
kurmaya kalkacakt r. Fermanda, gayri müslim halk n, okul açabilme özgürlü ü 
de yer ald ndan, ba ta Fransa olmak üzere, k sa sürede bu tür okullar n ço a
larak kurulmaya ba lad  görülecektir. Buna Francophonie Hareketi denilmi  

konu bütün ayr nt lar yla a a da bir alt bölümde incelenecektir. 
Bütün bunlar n yan s ra ilk kez görülen bir bilim kurumu vard r ki bu Avru

pa’daki e de erleri Bilim Akademileri olarak adland r lan Encümen-i Dani ’
Zaten bu kurum, Fransa’daki benzeri kurum örnek al narak ortaya ç km t r. O 
a a daki görevleri yapmak üzere donat lm t r :

Ulumu Aliye (Yüksek Bilimler ile ilgilenmek),
Fünun u Nafia (Bay nd rl k Fen lerini düzene koymak). 

sivil nitelikli e itim kurumlar  ras na, 24 Ocak 1847 de aç lan bir 
ba kas  daha kat l yordu : Ziraate  Fünun Mektebi. 

Osmanl  tarihinde bir ilk ya anacak ve 1862 y l  bu bak mdan ender bir y l 
olarak an lacakt r. O y l içinde ilk kez k zlar n orta okul düzeyinde e itim ala

leri bir okul faaliyete geçecektir. K z Rü diyesi ad yla e itime, Sultanah
met’te tahsis edilen bir binada ba lan lacak, ancak ne yaz k ki bu pek yayg n 

sivil nitelikli e itim kurumlar  olarak, daha çok meslek e itimi ve
amac yla kurulmu  olan baz  de i ik okullara rastlan lmaktad r. te onlardan 
belirleyebildi im bir kaç  unlard r :

1847 de, Ayama Çiftli inde Ziraat Mektebi aç lm t r ;
1858 de Orman Mektebi aç lm t r ;
Ayn  y l Maden Mektebi aç lm t r ;
1860 da Telgraf Memurlar  Mektebi aç lm t r ;
Ayn  y l, müslüman ya da h ristiyan kimsesiz ve yetim çocuklar n e itimi
ve sanat ö retimi için Ni ’te sonra Sofya’da ve Rusçuk’ta (1864) aç lan   
birer slahane, (bunlar daha sonra sanayi okullar na dönü ecektir.)
1861 de Ticaret Mektebi aç lm t r ;

i Sanayi Nizamnamesi ç kar lm  ; stanbul’dan ba lana
rak, zmir, Bursa, Kastamonu, Bosna, Trabzon ve kodra’da sanat okulla
r  aç lm t r. 
1869 da Erzurum’da sanat okulu aç lm t r.
1870 de Diyarbak r’da sanat okullar  aç lm t r.
Sanat okullar  içinde Kastamonu ve kodra’da aç lanlar n di erlerine göre 
bir ayr cal  vard r : bu okullarda k zlar da e itim görebilmektedir. 



04. 07.  ENCÜMEN  DAN  

Reformcu bir padi ah olan II.Mahmut, e itimin yayg nla t r lmas  program
n  uygulamaya koyarken di er yandan da e itim kalitesinin artt r lmas na önem 
verdi ini gösteren örnekleri dikkat çekmektedir. Bu politikalar n uygulanmas  
için 6 ki iden olu an Meclis-i Umur-u Nafia, 1839 y l nda, yani Gülhane Hatt  
Hümayun’un yürülü e girdi i y l kurulmu tur. Bunu izleyen bir di er kurum, 
1845 y l nda kurulmu  olan Meclis-i Muvakkat’d r. Bu kurumlar, günümüzdeki 
e itim kurumlar n n benzerlerinin kurulmas n  önermi  ve planlam lard r. 

Her düzeydeki okul planlamas  içinde bir ayr cal kl  kurum olarak Encümen-i 
Dani  ad  verilen biri vard  ki bu Avrupa’daki benzerlerine göre Bilim Akade-
misi düzeyinde bir kurulu  olacakt . 

Bu çal malar ve planlamalar sonunda Encümen i Dani , 12 Ocak 1851 tari
hinde gerçe e dönü üyordu.    

Encümen i Dani ’in görevleri öyle s ralan yordu : Do u ve Bat  dillerindeki 
bütün k ymetli eserlerin Türkçeye çevirilmesi, halk n anlayabilmesi için eserle
rin dilinin sadele tirilmesi, haz rlanacak eserlerin ücretinin padi ah n ihsan  o
larak ödenmesi…

Kurumun ilk ba kanl na erif Efendi ve ikinci (yard mc ) ba kanl na da 
Hayrullah Efendi getirilmi lerdir. Kurumun üyeleri Türklerden ve yabanc lar
dan olu acakt r.   

Bu kurumun en önemli çal malar  olarak ortaya ç kan eserler unlard r :
Osmanl  Tarihi (Cevdet Tarihi – 3 cildi yap lm t r ; tamam  12 cilttir) 
Osmanl  Devleti Tarihi (Ham –

Ne yaz k ki yap lanlar, bunlardan ibaret kalm t r. 
Büyük beklentilerle kurulan Encümen i Dani , istenilen düzeyde verimli ola

mam t r. Önemli bir neden olarak, seçilen yöneticilerin yurt içinden ve yurt d
ndan olsun, yetkin bilim adam  olmad klar  gösterilmektedir. lgisiz ki ilerin 

kuruma üye olduklar , araya yine hat r gönül i lerinin kar t  ve istenilen gö
revlerin yerine getirilememesi, kurumun zay flamas  için yeterli kusurlar olarak 
görülmü tür. Bir neden de, kurulu undaki heyecan n kaybolmas ndan ve kuru
mun çok büyük ba ar lar ortaya koyamamas ndan ötürü giderek kaynak s k nt
s  içine girmesidir. Bu, sonuç olarak, kurumun düzenli i leyi ini de etkileyecek 
ve nihayet 1862 y l na gelindi inde kurumun ad n n o y l n salnamesi’nde gö
rülmedi i anla lacakt r ki bu da art k gözden ç kar ld  anlam na gelmektedir.  

Osmanl daki Bilimsel Çal malara Genel Bir Bak , (Makale),Yeni Türkiye 
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Daha sonraki y llarda baz  giri imler ile benzeri baz  kurulu lar n ortaya ç k
mas na çal lacakt r. Tarih-i Osmani Encümeni ; Türkiyat Enstitüsü ; Türk O- 
caklar  Harsi Heyeti gibi kurulu lar akademik kimlikleri olmayan özel giri im
ler olmaktan öteye geçemeyeceklerdir. 

04. 08. DARÜLFÜNUN

Osmanl  Devleti’nin Avrupal la ma gayretleri içinde göze batan en önemli 
kurumlar ndan biri de Darülfünun’dur. Bu kurum, dü ünce itibariyle, Avrupa’ 

benzerleri düzeyinde planlanm  ve programlanm t r. Günümüzde üniver  
 olarak adland rd m z yüksekö retim kurumlar n n tam kar l  olarak 

kurulmu lard r. Bu kurumlar n kurulmas  dü üncesi 1846 y l nda ba lam sa da 
gerçekle mesi ancak 1863 y l nda mümkün olabilmi tir. 14 Ocak 1863 günü a
ç l  yap lan kurum olarak ilk Darülfünun, böylece e itim ya am na ba lam  
oluyordu. lk aç l nda 4000 civar nda kitab  bulunan bir kütüphanesi ve labo
ratuarlar  vard . O dönemin önde gelen hocalar ndan Kimyager Dervi  Pa a, 
Ahmet Vefik Pa a, Cevdet Pa a, Müneccimba  Osman Efendi bu okulda görev 
alm lard . Çemberlita ’taki Nuri Efendi kona nda faaliyete geçen bu ilk 
darülfünun bir talihsizlik sonucu, aç l ndan k sa bir süre sonra, 1865 y l nda 
ç kan bir yang nda tamamen kül oluyor ve bir süre varl  unutuluyordu. 

Kurum be  y l içinde yeniden toparlanacak ve 1870 y l nda, Maarif
miye Nizamnamesi ile bu kez ad  Darülfünun-u Osmani 
cakt r. Türbe civar ndaki bir binada yeniden faaliyete geçen bu üniversite, üç 
bölüm ile aç lm t  :

Felsefe ve Edebiyat Bölümü,
Hukuk Bölümü,
Tabii Bilimler ve Matematik Bölümü.

Darülfünun emini (rektörü) Yanyal  Hoca Tahsin Efendi idi. S navla al nm  
450 ö renci, ö renim görmeye ba lam t r. 

Darülfünunda yap lan dersler s ras nda ortaya ç kan baz  durumlar ve konu
malar tepki çekmeye ba layacakt r. Örne in bir deney s ras nda (havas z ortam 
anlat lmaktad r) havas  bo alt lm  bir fanus içine konan bir güvercinin ölüme 
b rak lmas  ya da bir ba ka derste “peygamberli in bir sanat oldu u”nun söy
lenmesi barda  ta ran damlalar oluyordu. Örne in co rafya dersinde “dünya
n n yuvarlak oldu unun kan tlanmas ” din ulemas n n hiç ho una gitmiyor ve 
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rf bu gibi bilgiler verildi i için, darülfünun kapat labiliyordu. Çünkü Osmanl  
anlay na göre, ne kadar Avrupal  gibi olaca z dense de, yap lan derslerin ve 
uygulamalar n n er’i hükümlere uyup uymad , üniversite d ndan denetlen

bilim anlay , i te böyle bir anlay la kar  kar yad r.    
Bu anlay  öyle güçlüdür ki, güvercin deneyini yapan hoca yurt d na sürü

lecek, rektör görevi yapan Hoca Tahsin Efendi görevinden al nacak ve darülfü
nun da 1872 y l nda kapat lacakt r. 

Kurum, 1900 y l na geldi inde, Darülfünun-u ahane ad yla yeniden aç la
cakt r. Böylece ‘padi ah n s fat ’ da bu ada kat lm  oluyordu. Bu kez, 1 Eylül 
1900 gününden itibaren, Ca alo lu’nda faaliyete ba layacakt r. lginç baz  ge
li meler oluyor ve Mülkiye, Hukuk ve T bbiye ba ms z birer okul olarak te
kilatlan rken, yeniden faaliyete geçen darülfünunda :

Yüksek Dini limler Fakültesi (Ulum
Fen Fakültesi (Ulum
Edebiyat Fakültesi (Filoloj

yer al yordu. Edebiyat Fakültesindeki Filolojiler u bölümlerden olu uyordu : 
“Türkçe, Arapça, Farsça, Frans zca, ngilizce, Almanca ve Rusça”.

Darülfünun’da görev alacak ki iler e itim bakanl nca aday gösteriliyor, a
tamalar padi ah taraf ndan bizzat yap l yordu. Bu kurulu ta Fakülte 
kez kullan l yordu. Ulum matematik bilimleri anlam ndad r.

lkiyle aras nda, kurulu  itibariyle, çok önemli farklar oldu u görülmektedir. 
Bu, kimilerinin bu tür yap la malardan rahats z oldu u izlenimini vermektedir. 
Özellikle ‘Hukuk Bölümü (ya da kurulmu  olsayd  Fakültesi)’nün bulunmay  
hayli manidard r. Ayr ca bu kurum çal malar nda özgür de de ildir. Çünkü ge
rek yönetsel ve gerekse bilimsel yönden özerklikten yoksun bulunmaktad

Dikkati çeken bir ba ka husus da Fen Fakültesi içinde sadece Riyaziye (Mate- 
matik) Bölümü Tabiiye (Biyoloji Bölümü’nün adlar n n geçmi  olmas d r. 
Di er bilim dallar ndan söz edilmemektedir. Örne in fizik  astronomi 
bilim dallar  hiç dikkate al nmam t r. Kald  ki ‘Astronomi’ konusu Osmanl  
bilginlerinin ana u ra  alanlar ndan biri oldu u gibi, matematikçilerinin hemen 
hepsi de astronomi kökenlidir.  

Darülfünun bir ara yine kapat lm  ve bir süre sonra, 1908 Me rutiyetiyle bir
te yeniden aç lm t r. Bu kez yine Darülfünun-u Osmani ad n  ta maktad r. 

Bu demektir ki, padi ah n s fat  kurumun ad ndan ç kar lm t r. Bu yeni kurulu  
çal mas  s ras nda eski fakültelere

Hukuk Fakültesi (yeniden aç lmaktad r),
T p Fakültesi (ilk kez aç lmaktad r)

eklenerek, fakülte say s  be e ç kar lm  olmaktad r. 



Me rutiyet yönetiminin katk s  ve Maarif Naz r  (Milli E itim Bakan ) Em
rullah Efendi’nin gayretleriyle, darülfünun belki de en iyi zaman n  ya am t r. 

1914 y l nda 20 kadar Alman profesör darülfünun kadrosuna kat lm t r. Bu 
önemli bir katk  sa lam t r. Ancak bu ki ilerin 1918 1919 y l nda birden ve 
topluca ayr lmalar , üniversiteyi hayli güç durumda b rakm t r. 

Bu son kurulu  ekli, Türkiye Cumhuriyetinin kurulu  y llar n n hemen önce
sine rastlad  için, üzerinde en çok durulan ve genellikle Darülfünun 
ilk akla gelen yüksekö retim kurumu bu olmaktad r. Bu ise

Hukuk Fakültesi, 
T p Fakültesi,
Edebiyat Fakültesi,
Fen Fakültesi,

olmak üzere dört Fakülte ile ö retime aç lm  bulunmaktad r. Bu kurum, 1933 
y l nda yap lacak olan Üniversite Reformu’na kadar varl n  devam ettirecek
tir. Ö retim yar y l (sömestr) sistemine göre ve s n f esas na uygun olarak yap
lacakt r. Halen stanbul Üniversitesi’nin Beyaz t’taki merkez kampüsünün bu
lundu u, o zaman n Harbiye Nezareti (Milli Savunma Bakanl ) binas  bu ku
rum için tahsis edilmi  bulunmaktad r.    

Darülfünunun gelecekteki durumu, Cumhuriyet Türkiyesi için ay raca m z 
bölümler içinde ayr ca de erlendirilecektir.  

Darülfünun deyimi genellikle üniversite sözcü ünü kar lamak üzere kulla
n lm  olsa da, zaman zaman bu sözcü ü kar lamak üzere Darülulum ; Darül-
ilim ; Darülfünun-u Sultani ; Külliye ; Camia gibi adlar n, nadir de olsa kulla
n ld na rastlanabilmi tir. 

Darülfünun hakk ndaki tarihi geli meleri 
içerecek ekilde düzenlenmi tir. A a da ise, daha çok sonuncu kurulu  ile ilgi
lenerek ve özellikle matematik konusu seçilerek yap lacak çal ma ile, art k sa
b rs zl kla bekledi imiz “matematik konular n n” neler oldu una dair bilgilere 
uzanabilmek f rsat  yakalanm  olacakt r.  

04. 09. R YAZ YE UBES NDE OKUTULAN MATEMAT K  
R

1901 Ö retim y l nda uygulamaya ba lan lan matematik e itiminde 
okutulan ders konular  unlard r :

(*)   Bu tarihler Atatürk’ün Samsun’a ç karak Ba ms zl k sava n  ba lataca  y llar olmas
bak m ndan dikkat çekmektedir. Ayn  zamanda I.Dünya sava n n sona erdi i y llard r. 

(**) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 6, Milliyet, 1986, stanbul, s. 2896



i Ala (Yüsek Cebir),
i Halliye (Çözümlemeli Geometri ya da Analitik Ge

 Tefazuli ve Tamami (Diferansiel ve Integral Hesap),
 htimali (Olas l k Hesab ). 

Bu konudaki çal malar hayli zengin olup, bu bölümde sadece Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurulu u olan 1923 y l na kadar olan zaman içindeki geli meler  
de erlendirilmekle yetinilecektir. Bilindi i gibi 1933 y l na kadar faal durumda 

Darülfünun, bu y l içinde kapat lacak ve yerine stanbul Üniversitesi 
çecektir. Öyleyse 1933 y l  ve sonras ndaki her olu um art k stanbul Üniversi
tesi’ne ve onun Fakültelerine maledilecektir. Hiç ku ku yok ki bu süreç tümüy
le ve ayr nt l  olarak incelenecektir. Bunlar ilerideki bölümlerimizin konular n  
olu turacakt r. Öyleyse, konumuza dönerek, 1900 1933 y llar  aras yla s n rl  
olmak kayd yla, Darülfünun’da faal durumda olan Matematik Bölümü 
lere ula mak gayretlerimiz devam edecektir. 

Darülfünun u ahane aç l rken haz rlanm  olan yönetmelik (nizamname) 27 
maddeden olu uyordu. Burada ders programlar  da bulunmaktad r. Bu yönet

li e göre Darülfünun, be  ubeden olu maktad r. Matematik ve Fen Bilim-
leri E itimi, bu bölümlerden biri olan Ulum-u Riyaziye ve Tabiiye’de yap la
cakt . lk olarak 25 ö renciyle ö retime ba lan lm t r. Bu program, 1902 y l n

Fünun ubesi ad n  alarak Matematik  Fen k s mlar  birbirinden ayr lmak 
suretiyle yenilenmi tir.  Böylece ilk kez, Matematik E itimi ba ms z bir disip
lin olarak, a a daki ders plan n  uygulayan bir akademik kimlik kazanm  bu
lunuyordu. Baz  dersler her iki bölümde ortak oku

Ayn  ö retim y l nda Fünun ubesi Fen K sm ’n n ders plan  incelendi inde, 
baz  farklar görülmesi do ald r. Bu iki ube aras nda, ders saatleri biraz farkl  
olmak üzere, Cebir ve Müsellesat  Küreviye ; Hendese i Halliye ; Fizik ve l

vali Cevviye adl  dersler ortak okutulmaktad r. O y llarda, üç y ll k ders 
programlar  uygulanmaktad r.

Bu programlar uygulanmaya henüz ba lanm ken, bir yandan da de i imlere 
u ramaktad r. A a da verece imiz yeni ders plan , bir ö retim y l  sonras n
ait olmas na kar n, ne kadar önemli de i iklikler yap ld , iki ders plan n n 
kar la t r lmas  sonras nda kolayl kla görülebilecektir. Çok h zl  de i imlerin 
ya and  bir ça da, ‘Osmanl  e itim dünyas ’nda  da, hiç olmazsa bu de i ime 

(*) S. SHAKO LU, 1900-1946 Y llar  Aras nda, Darülfünun ve stanbul Üniversitesi Fen  
                                    Fakültesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri E itimi, 

Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Yay ma Haz rlayan : F.Günergün, 
stanbul Üniversitesi Yay n , Say  3911, 1995, stanbul, s. 228  



ayak uydurma çabas  oldu u anla larak, bu bir bak ma takdirle kar lanmal
d r. Benim anlay ma göre, ders planlar n n ileriye dönük olarak, son yeni ko
nular  da içerecek ekilde yenilenmesi, orada dinamik bir e itim uygulamas n n 
varl n  

FÜNUN UBES  R YAZ YE (MATEMAT K) KISMI (BÖLÜMÜ)
1904 Ö RET M YILINDA UYGULANAN DERS PLANI

DERS N A
lm  htimali                 

Cebir ve Müsellasat  Küreviye                 3              

Hesab  Temam

Fizik ve lm

FÜNUN UBES
– 1905 Ö RET M YILI UYGULANAN DERS PLANI

1. S n f           :  Kimya y  Madeni ; Tecrübi ve Riyazi Fizik ; Cebir
ve Müsellasat  Küreviye ; Hendese

R YAZ YE (MATEMAT K) KISMI DERSLER
2. S n f           :  lm  Temami ve 

 Uzvi ; Riyazi Fizik
3. S n f           :  lm  Temami ve 

 htimali ; Fenn

Bu arada baz  derslerin Türkçe kar l klar n n verilmesinin yerinde olaca  
dü üncesindeyim. Günümüz uygulamalar yla bir kar la t rma yapmak isteye
cek olan okuyucular m z n büyük bir k sm , Osmanl ca olan bu sözcüklerin ne 

(*) S. SHAKO LU, 1900-1946 Y llar  Aras nda, Darülfünun ve stanbul Üniversitesi Fen  
                                    Fakültesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri E itimi, Osmanl  Bilimi A

ra t rmalar , Yay ma Haz rlayan : F.Günergün, stanbul Üniversitesi
Yay n , Say  3911, 1995, stanbul, s. 255 256 [Her iki plan için]  



anlama geldi ini anlamayacak ya da anlamakta güçlük çekeceklerdir. Onlar n 
i lerini biraz olsun kolayla t rmak istedim :

lm y  Madeni : Maden Kimyas  ; Hesab  Te
mami ve Tefazuli = ntegral ve Türev (Diferansiel) Hesab  ; Fenn
Mekanik ; Tecrübi ve
Ala ve Müsellasat  Küreviye = Yüksek Cebir ve Küresel Üçgen ; Hendese

 h
timali = Olas l k Hesab . 

amada, dördüncü kez aç lan Darülfünun’ 1909 ö
retim y l nda uygulanan program ile kar la lacakt r. Darülfünun-u Osmani 
d yla kurulan ve Cumhuriyet dönemine kadar devam edecek bu kurulu  bir ba
k ma ayr cal kl  bir öneme sahip bulunmaktad r.
duktan sonra bu programlar n 1933 y l na kadar devam edecek olmas  ve bu y l 
içinde yap lan üniversite reformu s ras nda kurulacak olan Fen Fakültesi içinde 

Matematik Bölümü’nün bu ders planlar yla çal malar na devam
cek olmas d r. Bu planlar art k, öncekilerden farkl  olarak, planda yer alan ders
leri veren ö retim elemanlar n n adlar  da belirtilerek düzenlenmektedir. A a

1909 Ö retim y l nda uygulanan (sadece Matematik Bölümü’ne ait 
 konulmu tur. Bu plan n, yine, öncekilerle kar la t r lmas  baz  

farklar  anlamak bak m ndan yerinde olacakt r.   

 R YAZ YE VE TAB YE UBES
– 1909 Ö RET M YILI DERS PLANI 

ULUM  R YAZ YE KISMI DERS PLANI
1. S n f :  Tefazuli [Daire i lmiye Azas  Yosefhan] 

i lmiye Azas  Salih Zeki]
Hendesei Resmiye Maa Tersimat [Turuk ve Maabir Müdürü  

2. S n f :  Tefazüli ve Temami [Yusufyan]

i Riyazi [ zzet]
lm

i Tedris [Ö retim eleman  belli de il] 

(*) S. SHAKO LU, 1900-1946 Y llar  Aras nda, Darülfünun ve stanbul Üniversitesi Fen  
                                    Fakültesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri E itimi, Osmanl  Bilimi A

ra t rmalar , Yay ma Haz rlayan : F.Günergün, stanbul Üniversitesi
Yay n , Say  3911, 1995, stanbul, s



3. S n f :  Tefazüli ve Temami [Yusufyan]

i Riyazi [Hac  Zihni]
lm

i Arazi [Miralay evki]
 htimali [Salih Zeki]

i Tedris [Ö retim eleman  belli de il]

FEN FAKÜLTES  MATEMAT K ENSTÜTÜSÜ
– 1927 Ö RET M YILI

Ö RET M ELEMANI
yi Adad                         Müderris Nadir Bey
i Riyazi                            Müderris Salim Bey

i Riyazi                                Müderris Burhaneddin Bey     
i Tahliliye                        Müderris ükrü Bey

i Ala                                    Müderris Ali Yar Bey
 Ummumiye                    Müderris Hüsnü Hamid Bey

ve Mösyö Mentere 

FEN FAKÜLTES  MATEMAT K ENST TÜSÜ
– 1929 Ö RET M YILI UYGULANAN DERS PLANI

Ö RET M ELEMANI
i Riyazi                           Müderris Salim Bey

i Riyazi                               Müderris Bur
i Tahliliye                       Müderris ükrü Bey

i Ala                                   Müderris Ali Yar Bey
 Umumiye                     Müderris Hüsnü Ham

Yüksek Hendese                          H.Hamid Bey ve M.Mentere         

Bu planlar aras nda baz  farklar oldu u, kadroya yeni adlar n kat ld  görül
mektedir. Baz  yeni ders adlar na rastlan lmaktad r. Bunlardan ilgi çeken biri, 
önceki planda yer alan ve Müderris Mehmet Nadir taraf ndan verildi i belirti
len “ Nazariye’yi Adad “, yani “ Say lar Teorisi “ ad ndaki ders olmu tur. Bu 
ünlü matematikçimizi, ileride biyografilere ay raca m z bölümde ayr nt l  ola
rak tan mak f rsat n  bulabilece iz. Mehmet Nadir,  Salih Zeki’nin Darü afaka 
lisesinden ö retmeni olup, Salih Zeki’nin Rektör konumunda oldu u s rada ve 
O’nun srar  üzerine üniversitede ö retim eleman  olarak görevlendirilmi tir. 

Ö retim Teknikleri anlam ndad r. lk kez bu tür dersler görülmektedir. 



O geldi i için ad  Say lar Teorisi olan bir kürsü kurulmu  ve Mehmet Nadir 
de bu kürsünün ba na getirilmi tir. Mehmet Nadir 1927 y l nda ölünce, üni

görevi çok k sa sürmü tür. Dikkat edilirse, 1928 1929 ö retim 
y l  için verilmi  olan son planda O’nun ad na (ve hatta dersine) rastlamak, bu 
nedenle olanakl  de ildir.   

Burada, yine kayna m z yoluyla ula t m z bilgilerden hareketle, Darülfü
kurulduktan bir süre sonra, 1919 1920 ö retim y l ndan ba layarak, bir 

yüksekö retim kurumu olan Fen Fakültesi’ni yöneten Dekan düzeyindeki yö
neticilerini, adlar yla belirlemek olanakl  görülmektedir.    

– 1933 YILLARI ARASINDA FEN FAKÜLTES  DEKANLI I YAPANLAR
E T M VE Ö RET M YILI RE S YA DA DEKAN

–
–
–
– 1923                         Fatin (Gökmen)
–
– 1925                         Hüsnü Hamid
– 1926                         Hüsnü Hamid
– 1927                         Hüsnü Hamid
– Hüsnü Hamid
– 1929                         Hüsnü Hamid
– 1930                         Mustafa Hakk  (Nalçac )
– stafa Hakk  (Nalçac )
– 1933                         Mustafa Hakk  (Nalçac )      

1933 y l nda Üniversite Reformu gerçekle ecek ve o y l kurulacak olan s-
tanbul Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan Fen Fakültesi’ nin ilk Dekan  
Kerim Erim’den ba lanarak, O’ndan sonra bu göreve gelenlerin adlar , ileride, 
yeri geldikçe belirtilecektir.   
 



BÖLÜM 5

OSMANLI’DA YEN  OKULLA MA SÜREC

05. 01. G R

Osmanl  Devleti’nde okulla ma süreci 1850 li y llardan ba layarak, art k ye
ni bir sürece girmi  olarak görülmektedir. En alt düzeyden ba layarak her ya  
grubu için verilecek e itimin bir amac  da art k Darülfünunda ö renim görecek 
ö rencileri yeti tirmektir. Öyleyse s ral  olarak bütün e itim kademeleri için, 
düzenli ve programl  olarak birbirini bütünleyici ve hatta tamamlay c  bir e i
tim süreci planlanmas  gerekmektedir. Bu hususlar göz önünde tutularak, e iti
min amac  ve planlamas  baz  çevreler ve kurumlar taraf ndan yap lmaktad r. 
Bu ekilde Orta Ö retim Kurumlar  düzeyinde, sivil nitelikli okullar ülkenin 
her yerinde aç lmaya ba lanm , Osmanl  tarihinde görülmedi i bir önemle hal
k n e itim almas na yönelmi tir. Milli E itim Bakanl ’na kar  gelen bir üst 
düzey yönetim, bu i  için gereken pek çok ey yapm t r. 

Bu sürecin bir boyutu da bu e itim sistemi içinde bir çok ülkenin iste iyle, 
yabanc  ülke okullar n n aç lmas  ve e itim faaliyetlerinde bulunmalar d r. Bu 
konuda da ayr nt l  olarak incelenecektir.       

05. 02. S V L ORTA Ö RET M KURUMLARI 

05. 02. 01.  Rü tiye ve dadiler (Liseler)
Sivil nitelikli okullar içinde Orta Ö retim düzeyindeki okullar : a) Orta okul 

Rü tiye dadi olarak iki türden olu maktad r. Bizim ince
me alan m za daha çok lise türündeki okullar girecektir. Gerekçe gayet aç kt r ; 

matematik dersleri yoluyla, bu e itim kurumlar nda okutulan ma
tematik konular n  ve içeriklerini ö renmeye çal makt r. Orta okul düzeyinde

as  gereken matematik derslerinin düzeyinin pek ileri olabi
lece i dü ünülmemektedir. 

dadilerin düzeyinin ya da statüsünün belirlenmesi için konulan kriterler, Is
lahat dönemi sürecinde tam bir kesinlik kazanm  de ildir. Bunu daha önce ya
p lan çal malar m zda görmü  bulunuyoruz. 



Bu de i imlerin ya anmas na II. Beyaz t zaman ndan beri rastlan lmaktad r. 
1481 y l nda ilk dadi aç lacakt r. O y l okul olarak yap lan üç binadan ikisi, 
padi ah ferman yla Mekteb-i dadi olarak e itime aç lm t r. Her biri 200 
ö renciyi bar nd racak kapasitede bu binalar bir külliye içinde olup burada bir 
de cami bulunmaktad r.

Bu tür okullar n aç lmas na, III.Selim ve II.Mahmut devirlerinde daha çokça 
rastlan lacakt r. Bunlar n bir k sm  yer ve ad de i tirmi  olsa da, günümüze ka
dar gelebilmi tir. Askeri nitelikli okullar gibi, dadiler içinde de kendine özel 
öyküleri olan okullar m z bulunmaktad r. Bunlardan çok önemli ve tan nm  ve 
varl n  hala devam ettiren bir kaç tanesini tan mak f rsat m z olacakt r. 

Daha önce bir ara sözü edildi i gibi, sivil nitelikli orta ö retim kurumlar  üç 
yönlü olarak geli mi tir : 

Osmanl  Devleti taraf ndan kurulup i letilenler ; 
Yabanc  ülkeler taraf ndan kurulup i letilenler. 

3)   Az nl klar taraf ndan kurulup i letilenler ...
Osmanl  süreci içinde Tanzimat ile ba layan okulla man n ilk mükemmel ör

ne i, Bat  standartlar na göre kurulmu  olan Galatasaray Lisesi’dir. 1876 y l  
içinde gerçekle en bu okulun kurulu  öyküsü daha ayr nt l  olarak veri
Önceden sözü edilen Maarifi Umumiye Nizamnamesi‘nde ortaö retim kurum
lar , bizim de yukar da belirtti imiz gibi, orta okul kar l  olarak rü tiye 
se kar l  olarak da idadi  sultani olmak üzere adland r l yordu. Osmanl n n 

as  ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas ndan sonra, 1924 y l nda ç
kar lacak bir kanunla [ö retim birli i yasas ] bu kurumlara ilk kez orta okul  
lise denilmeye ba lanacakt r. Öyleyse bu çal mam zda, Osmanl  süreci devam 

rü tiye  idadi diye söz edilecektir. 
Müslüman olan ya da olmayan tüm vatanda lar n e itimini tamamlamak a

mac yla önce 4 y ll k olarak aç lmas  planlanan rü tiyeler’in üzerine, 3 y ll k 
mülki idadiler aç lmas  ve ö retimin iki dil üzerinden düzenlenmesi kararla t
r lm t . Bu statüde olmak üzere, 1873 te stanbul’da ve iki y l sonra da Mora’ 
daki Yeni ehir’de birer okul aç lacakt r. 1882 den sonra bütün il merkezlerinde 
rü tiye ile birlikte toplam  7 y l olan idadiler, sancaklarda ise rü tiye ile bi
toplam  5 y l olan idadiler ö retime ba lam lard r. Böylece bu ö retim kurumu 
tüm ülke düzeyine yay lm  olmaktad r. 1880 y l nda bir deneme olarak, stan
bul’da k z ö renciler için bir idadi aç lm sa da, bu iki y l sonra kapat lm t r.

y l ndan sonra il idadilerinin ad  sultani olarak de i tirilmi tir. 

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 14, Milliyet, 1986, stanbul, s. 7504





Önceki sayfada görülen tablo, 1898 y l  itibariyle, Osmanl  Devleti s n rlar  
içinde, aktif durumda olan orta ö retim kurumlar  (rü tiye ve idadi)’na ait 
say sal bilgiler sunmaktad r. Bu tablo ayn  zamanda, gayri müslim vatanda
lar n kurdu u okullar ile yabanc  ülkeler marifetiyle kurulmu  olan okullar n 
say lar n  da içermektedir. Bu tablo incelendi inde, 1898 y l  itibariyle Osmanl  
E itiminin tam bir ku atma alt nda oldu u kolayca görülebilecektir. 

Rakamlar n dili… E er bu tablo dikkatlice incelenirse, buradaki verilerden 
yola ç karak baz  yorumlar yap lmak istendi inde, ilk göze çarpan, Osmanl  
okullar n n say ca, di er iki gruba kar  azl d r. Bu durum, ö renci oranlar n
da da belirgin olarak kendini belli etmektedir. Tüm Osmanl  co rafyas nda, 
Osmanl  okullar n n say s  685 te kalmaktad r. Buna kar n di er iki grubun 
okullar  say s  775 tir. Keza ö renci say lar  kar la t r l rsa, Osmanl  okullar n
daki toplam ö renci say s n n 34801 olmas na kar n, di er iki grubun toplam 
ö renci say s  83501 e ula maktad r. 

aki sonuçlar n, bu ekilde ortaya ç kmas ndaki nedenler ve ayr nt
lar , bir sonraki alt bölümde konu edilecektir.    

05. 02. 02.  Francophonie Harekat  – Yabanc  Ülkelerin Kurdu u Okullar
Yukar daki incelemelerimiz baz  gerçekleri ortaya koymak bak m ndan ol

dukça önemli say lmal d r. Bir kaç sayfa önce, yabanc  ülkelerin niyetlerinin 
belli oldu u, sembolik bir söylemden söz edilmi ti : Siz ö renci göndermeyin ; 
biz size okullar  göndeririz !  te görüyoruz ki, hiç zaman kaybetmeden, bunu 
gerçekle tirmeyi ba arm lard r. 

Hiç ku ku yok ki bunlar durduk yerde kendi kendine olan i ler de ildir. Ön
ce devletin politikalar , bu tür olu umlara art k olanak tan maktad r. Gülhane 
Hatt  Hümayunu ve Islahat Ferman  gibi belgeler, bir bak ma uluslararas  belge 
de erini kazanm , z mni sözle melerdir. Bu gibi politikalar bu yolu açm  gö
rülmektedir. 

Yabanc  ülkelerde, 1819 y l nda bu yönde ba layan hareketlilik az nl klar ta
raf ndan da destelenerek, Osmanl ’ya bir proje haline getirilerek sunulmu tur. 
Hatta bu amaçla 1822 y l nda Lyon (Fransa)’da bir de dernek kurulmu tur. Bu 
örgütün ad  : L’Oeuvre Pour La Propagation de la Foie’ d r. Kurulu  amac  bu 
gibi i ler için maddi destek sa lamak, kaynak yaratmakt r. Tam da bu  y llarda,  

papa seçilen XVI.Grégoire da bu projeye destek vermi tir. Bu ha
reketi dolay s yla O Misyoner Papa olarak an lmaya ba lanm t r. Papa, okul
la ma çal malar  d nda, en güçlü papazlar n  ya da din adamlar n  do rudan 
stanbul ve zmir gibi büyük ve önemli kentlere yollayarak aç kça H ristiyanl k 

propagandas  yapt rmaya ba lam t r. Bu bir zaman sonra di er illere ve ka
sabalara kadar yayg nla maya ba lam t r. 



Gerçekte bunun öncesi de vard r ve bu giri imler ba ar l  oldukça daha son
rakiler için cesaret verici olmaktad r. Daha önceki tarihlere ait örnekler : 1607 
y l nda IV.Henri taraf ndan stanbul’a gönderilen Cizvit papazlar , bir okul 
kurmakla görevlendirilmi lerdir ; 1625 y l nda Pére Joseph adl  misyoner An
takya’ya gönderilmi  ve yine ondan orada bir okul kurmas  istenilmi tir. 
türlerin masum ve alçakgönüllü kurulu lar olduklar  belirtildikten sonra, gerçek 
ku atman n XIX.y.y.ba lar ndan itibaren ba lad  apaç k ortaya konmu tur.

Sözü edilen makaledeki gerekçelerin bir ço u, çal mam z n önceki k s mla
r nda tamamiyle dile getirilmi tir. Bu nedenle ve tekrarlardan kaç nmak için bu 
gibi noktaladan uzak durarak, bir Frans z tarihçisinin gözüyle, harekat n nas l 
geli ti i, daha farkl  yönlerden yakla larak ele al nacakt r. 

XIX.y.y.n n ba ndan itibaren, Osmanl ’n n bütün büyük ehirlerinde Frans z 
dilinin ö retilmesi ve bu amaçla bu e itimi verecek okullar n varl  için gerek
li ortam, nihayet haz r hale gelmi tir. lk hareketler, stanbul’da 1804 y l nda 
ba lam t r. 1819 y l ndan itibaren zmir’de de faaliyete geçilmi tir. Okullar n 
in aatlar na ba lan lm , bu arada Frans zca gazete bile ç kar lm t r.  

Bu giri imlerin ba lamas yla birlikte, Frans z misyonerlerinin ba ar l  çal
malar  ve e itim konusundaki olumlu çabalar dini az nl klar n yönlenmesini de 
h zland rm t r. Bu, harekat n desteklendi inin ve ayn  zamanda maddi yönden 
yoksun kalmad klar n n da bir göstergesidir. Bu konuda, özellikle Ermeniler’in 
ve Yunanl lar’ n büyük deste i görülmü tür. Katolik Kilisesi’nin misyonerlik 
hevesleri bu ekilde giderek artm  ve bu giri imler yurt d ndan da desteklen
meye ba lanm t r. Yukar da ad n  verdi imiz türden yard m kurulu lar  say ca 
ço almaya ba lam  ve bir söylentiye göre, rahibeler Fransa ehirler
lar nda, boyunlar nda ba  kutular , s rf bu harekat için para toplam lard r. 

1854 y l nda ya anan K r m Sava  sonras  ortaya ç kan dramatik durum, bir 
ba ka yak nla ma nedeni olacakt r. Bu sava ta her iki ülke Rusya’ya kar  bir
le mi tir. stanbul’a gelen Frans z doktorlar ve hem ireler, sava tan yaral  ola
rak dönen Frans z ve Osmanl  askerlerini, ay r m gözetmeksizin tedavi etmi
lerdir. Bu gibi olaylar, ülkeler aras ndaki yak nla maya katk da bulunmaktad r. 

Yine de en büyük hareket okulla ma yoluyla yap lmakta olan propagandalar
da görülmeye ba lam t r. Buna, Francophonie Harekat  denilmi tir. Yabanc  
Dil Olarak Frans zca Konu ulan Okullar Hareketi diye çözümlenebilecek bir 
deyim olarak dü ünülebilir. 

1867 y l nda III.Napoléon Osmanl  yönetimine bir öneri getirerek, stanbul’ 
da gösterilecek bir yerde, Avrupa standard nda bir okul kurmak istediklerini 

Eléments Pour Une Histoire des Ecoles Francophones en Turquie, 
                          



bildirmektedir. Okul’un in aat ndan ba lanarak tüm donan m  Frans z Hükü
metince kar lanacak ve ayr ca Frans z ö retmenler görevlendirilecektir. Öneri 
hemen kabul edilerek, günümüzd
gösterilir ve okul in aat  derhal ba lat l r. Okulun ad  da, buradaki binan n a
d ndan kaynaklanm  ve ortaya Galatasaray Lisesi ç km t r. lk kuruldu u za
manki ad  ise Galatasaray Sultanisi’dir. Okula e it say da müslüman ve az n
l k ö renci al nacakt r. Bu okuldan mezun olan bu ö renciler, ileride ülkenin en 
elit tabakas n  olu turacakt r. leride bu lisemiz çok daha ayr nt l  olarak tan t
lacakt r.

Galatasaray Lisesi öylesine güzel bir örnektir ki, benzeri önerileri reddetmek 
adeta delilik olacakt r. Fransa Hükümeti ba  çekecek ve daha sonra ngiltere, 
talya ve Almanya onu izleyeceklerdir. Sadece Frans zlar’ n açt  okullar n sa

y s , bir kaç y l içinde 52 yi bulmu tur. Buralarda 1800 ö renci Frans z
de e itim görmektedir. Bu okullar Siirt, Urfa, Ain
yarbak r gibi ehirlerde aç ld  gibi, Yunan yar madas nda ve Balkanlarda da 
görülmü tür. Ço u ilk okul düzeyindeki bu okullarda okuyan ö rencilerin say
s n n, bir ara 90.000 civar na kadar yükseldi i görülmü tür. Orta okul ve Lise 
düzeyinde Frans zca e itim gören ö renci say s  ise 25.000 ile 30.000 civar n  
bulmu tur. Bu y llarda, sadece Anadolu’da, Yunan okulu olarak, merkezi 
Paris’te bulunan Evrensel Yahudi Toplulu u’nun açm  oldu u okullar n sa
y s  450 500 aras ndad r. Bu okullar n ço unda a rl kl  olarak, ticaret bil
gisi, edebiyat, uygulamal  bilimler, sanat gibi dersler verilmektedir. imdi ya
va  yava  tablodaki rakamlar anlam kazanmaya ba lam  görülmek

Bir sonraki sayfada yer alan tabloda ise, sadece stanbul’da, 1583 y l ndan 
ba layarak aç lan Frans z okullar n n adlar  ve kurulu  y llar  görülmektedir. 
Bunlar genellikle orta okul ve lise düzeyinde okullar olup, ço u az nl k duru

elerin çocuklar na e itim vermek için kurulmu lard r. Ancak yer 
yer ve zaman zaman bu gibi okullardan Türk ailelerin çocuklar n n yararlan
d klar  da görülmü tür.  

Bu okullar n hemen hepsinde ticaret bilgisi ve benzeri dersler önceliklidir. 
Çünkü az nl klar n çocuklar  devlet i lerinde görev alamayacaklar ndan, onlar 
için tek seçenek ‘ticaret ya am n  seçmek’ten ibarettir.

Bütün bunlar gösteriyor ki Osmanl  Devleti, e itim ve okulla ma konusunda 
tam bir ku atma alt ndad r. in di er yüzü ise bir kaç y l içinde ortaya ç kmaya 
ba layacakt r. Bütün bu okullar n içinde birer kilise yap lm  ve bu okullar bir 
zaman sonra papaz ve rahibelerin yönetti i kilise okullar na ya da din e itimi 
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de verilen okullara dönü mü tür. Ö retmen olarak gönderilen ki iler misyoner 
hareketlerine ba lam , sadece okula gelen Türk ö rencileri de il, beraber ya a
d klar  halk  da H ristiyan yapmak için çal malar ba latm lard r. Bunda çok 
ba ar l  olduklar na dair örneklere pek rastlan lmam t r. Çünkü onlar n amac , 
k sa sürede anla lm t r. 

Bu gibi olumsuz hareketlerin yan s ra, son zamanlarda ülkede ortaya ç kan 
ulusçu ak mlar n etkisiyle, bu tür okullara kar  tepkiler olu maya ba lam t r. 
Bu okullarda ya ananlar daha dikkatle izlenmeye ba lanm t r. Osmanl  e iti
mine büyük katk s  oldu u apaç k ortada olan bu okullar  disipline etmek için 
çe itli kararlar al nacakt r. Ancak yine de tam olarak kontrol edilebilmeleri, 
ancak 1924 y l ndan itibaren mümkün olacakt r ki, art k Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kurulmu  ve O’nun yasalar  geçerli olmaya ba lam t r. lerideki bö
lümlerimizde  konulara, kal nan bu noktadan itibaren yeniden dönülecektir. 

STANBUL’DA AÇILMI  BULUNAN FRANSIZ OKULLARI

KURULU  YILI

Benoit Frans z Okulu
Georges Frans z Okulu

Beyo lu Saint Louia Dil O lanlar  Koleji
Georges Dil O lanlar  Koleji

Benoit Frans z Erkek Koleji
Benoit okulunun devam ]

Benoit Providence Frans z Müessesesi
Pierre Frans z Okulu

Pangalt  Notre Dame De Sion Frans z K z Lisesi
rie Frans z K z Ortaokulu 
Vincent de Paul Frans z Müessesesi

Joseph Frans z Müesesesi
Pangalt  Notre Dame de Sion frans z K z Lisesi

1857                 i li Notre Dame de la Paix Frans z Müesesesi
Kad köy Notre Dame de Sion Frans z K z Lisesi

1864                 Kad köy Saint 

Beyo lu Saint Michel Frans z Koleji
Jean Baptiste Frans z Okulu

Pangalt  Saint Esprit Frans z Erkek Okulu



Pangalt  Sa Esprit Frans z K z Okulu
Beyo lu Saint Elisabeth Frans z Yat l  Okulu
Beyo lu Saint Elisabeth Frans z Ücretsiz Okulu
Frere’lerin Kad köy Erkek lk Okulu
Beyo lu Saint Louis Frans z Ruhban Okulu
Kumkap  Saint Janne d’Arc Frans z Okulu
Büyükada Saint oine Frans z Okulu
Kumkap  Assomption Frans z Koleji
Fenerbahçe Saint rene Frans z Okulu
Üsküdar mmaculee Conception Frans z Koleji
Haydarpa a Sainte Euphemie Frans z Okulu
Feriköy Saint Jeanne d’Arc 
Fans z Koleji

Gabriel Frans z Okulu
1898                 Haydarpa a Saint
1909                 Bak rköy Notre Dame du Rosaire Frans z Koleji
1910                 Ye ilköy Sacre Coeur Frans z Okulu  

Ço u okulun ad  ‘Saint’ ibaresini içermekle, esasen yap lan e itime teolojik 
boyut kendili inden kat lm  olmaktad r. Bu okullar n hemen hepsinde Frans z
ca anadil kabul edildi inden ikinci bir dil daha ö retilmektedir. Ö rencinin se
çebilece i ikinci diller aras nda ngilizce, Almanca, talyanca, Rumca, Ermeni
ce, branice vard r. Türkçe de zorunlu diller aras ndad r. Kolej türü okullarda 
(lise düzeyi kastedilmektedir) normal e itim yan s ra iki s n f daha olu turul
mu tur ki ö renci isterse bu dallara yönelebilecektir. Bunlar :

fe s n f ,
Matematik s n f .

Yukar da adlar  verilen okullardan bir k sm  günümüzde dahi faaliyetini sür
dürmektedir. 1917 tarihli bir belgeden ö renildi ine göre, sadece stanbul’da o 
tarihte 83 adet ngiliz kurulu u bulunmaktad r. Bunlar n bir k sm  da yine okul
dur. Bunlar  di er ülkelerin okullar  izleyecektir. Örne in Amerika, a a da 
gösterilen okullar  açarak, bu kervana kat lm t r : 

1859 y l nda Harput Amerikan Koleji, 
1863 y l nda Merzifon Amerikan Koleji, 

1299-1933 Döneminde Türkler’de Bilim ve E itim Hayat , Y.T.Ü.
Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam  Bitirme Tezi, Tez Dan
man  : Y.Aksoy, 1996, stanbul, s. 60



1863 y l nda stanbul Robert Koleji, 
1871 y l nda stanbul Amerikan K z Koleji aç lm t r.
1880 y l nda, Harput’ta aç lan okul geli tirilerek, laik ö retime geçmi tir.

Bu okullar n baz lar , önceleri Ermeni protestan din adam  yeti tirilmesi için 
aç lm t r. ‘Laik ö retime geçi ’ deyimi ile anlat lmak istenilen, art k bu e itim 
politikas ndan vazgeçildi idir. Bu okullar n hepsinde ö retim dili ngilizce’dir. 
Ayr ca Rumca ve Ermenice dersleri de verilmi tir. Programlar nda temel ma
matik konular na yer verilmi  oldu u görülmektedirler. Mant k ve Felsefe ders
leri de bu programlarda yer alm t r.    

Frans z ve Amerikal lar gibi talyanlar da bu hamlede geri kalmam lard r. 
Ayn  tarihler içinde aç lm  bulunan talyan okullar n n ba l calar  unlard r :     

XIX.y.y.ikinci yar s  ; Beyo lu Sainte Marie talyan Okulu
1861   talyan Erkek Okulu
1863   Hatay talyan lkokulu [karma okul]
1870   talyan K z Ortaokulu [A ahamam  K z talyan Okulu /Ana ve lk]
1880   Büyükdere talyan Okulu [Karma ilkokul]

Maria talyan Okulu
1881   Bak rköy talyan Okulu [Karma]
1884   Yedikule talyan K z Okulu [daha sonra karma okul]
1885   Beyo lu talyan Erkek Okulu [ lkokul ve Te
1889   Beykoz talyan Okulu
1893   Ye ilköy Sacre Ceour talyan K z Okulu   
1903   Bartelemeo Grustimiani talyan Okulu [ lk, Orta, Meslek]  

Petro talyan K z Okulu
1912   Kad köy talyan K z Okulu 

Pietro talyan Okulu

Bunlar  izleyen iki de Avusturya okulu vard r ki bunlar n aç l  y llar  da di
erleriyle neredeyse ayn d r :

sturya K z Lisesi

Di er ülke okullar na gelince…. 1893 y l nda Terkos Gölü yak nlar nda aç l
m  bulunan bir Rus Okulu ; 1889 da Bursa’da Sibyan Bahçesi ad  ile aç lan bir 
Rus Okulu ; stanbul Beyo lunda 1891 y l nda Rus Hastanesi bünyesinde aç l
m  olan bir Rus Okulu görülmektedir. 1835 de ilk Bulgar Okulu kurulmu  ve 



Gabrova kasabas nda faaliyete geçmi tir. K sa sürede Bulgar okullar n n say s , 
1876 da 1600 e ula m t r. En ilginç olan , bunlara ran da kat lm  olup, 1910 

16 y llar  aras nda üç ran okulu faaliyete geçmi tir. 
Bu okullara kat lalabilecek di erleri ise, Osmanl ’da ya ayan az nl klar n ve 

özellikle Rumlar n ve Ermenilerin kurduklar  okullard r. Bunlar aras nda, yine 
o tarihlerde kurulmu  olanlardan belirlenebilenler unlard r :  

1808 y l nda aç lan Özel Bomonti Ermeni Katolik lkö retim okulu,
1820 y l nda aç lan Özel Levonvartuhyan lkö retim okulu,
1825 y l nda aç lan Özel Pangalt  Ermeni Lisesi,
1831 y l nda aç lan Özel Sahakyan Nunyan Ermeni lkokulu,
1840 da aç lan Ayakostantin Rum lkokulu,
1850 de aç lan Özel Langa Rum lkö retim okulu,
1850 de aç lan Merkez Rum Lisesi,
1855 de aç lan Karaköy Rum lkokulu,
1869 da aç lan Özel Bezciyan Ermeni lkö retim Okulu,
1886 da aç lan Kurtulu  Rum lkö retim Okulu,
1886 da aç lan Getrenogan Ermeni Lisesi,
1892 de aç lan Bak rköy Rum lkö retim Okulu, 
1893 de aç lan Zo rafyan Rum Erkek Lisesi,
1895 de aç lan Eseyan Ermeni Lisesi. 

Bu okullar n tamam  stanbul’da kurulmu  olanlard r. Olas d r ki Anadolu’ 
da ve belki ba ka co rafyalarda benzeri okullar aç lm  olmal d r. 

Bu kadar okulun aç lm  olmas , yakla k bir yüz y l içinde (1815 1915) e i
timin a rl kl  olarak müslüma müslim) yönlendirildi ini 
göstermektedir. Ayr ca bütün bu okullar  açarken, öyle anla l yor ki herhangi 
bir güçlükle kar la m  de illerdir. Bu olu umun ortaya ç karm  oldu u baz  
sonuçlar vard r ki bunlar da u ekilde özetlenebil

Osmanl  mparatorlu u çe it din ve mezheplerin bir arada ya ad  bir top
luluk yap s na sahiptir. Her din ve mezhebe mensup olanlar n bu okullar  açma
lar ndaki bir amaç da, bu yolla kendi varl klar n  hissettirmektir.

Yabanc  ülkelerin Osmanl  Devleti üzerindeki emellerine bir an önce kavu
abilmeleri için, aç lan bu okullara yard m ad  alt nda yakla lm  olmas , bu o

kullar n h zla ço almas na neden olacakt r.  
E itim yoluyla, kendi topluluklar n n ba ms zl k isteklerini ve milliyetçi   

duygular n  daima canl  tutabileceklerdir.  

(*) S.K. EN, Yüzlerce Y ll k Okullar, Milliyet (E itim Servisi), 5 Ocak 2000, stanbul 



Bu konunun ilginç örneklerinden biri Robert Kolej’in kurulu unda ya anm  
p, aç l  günü için okulun kurucusu Dr.Hamlin unlar  yaz yordu : 

“ – Robert Kolej, bugün 16 Eylül 1863’te stanbul’da aç ld . Bizim ve dostla- 
r m z için çok enteresan bir gün. Bugün 4 ö rencimiz var. Bu say n n 2-3 hafta 
içinde yar m düzineye (6 adet) ç kmas n  bekliyoruz. Cesaretim artt . “

Görüyor musunuz Robert Kolej kaç ö renciyle ö retime ba l yor ve alt  ö
renci olacak olmas  yöneticileri nas l da sevindiriyor ? Kolej’de, 1863 1864 y l  
sonunda ö renci say s  ancak 20 ye ç kabilmi tir. Müslüman ö rencilerin ya
banc  okullara girmeleri o tarihlerde yasak oldu undan, bu tür okullara ancak 
gayri müslim ailelerin çocuklar  gidebilmekteydi. 

05. 02. 03. Osmanl  Devleti Taraf ndan Kurulan Okullar 
Bütün bunlar olup biterken, madalyonun bir de di er yüzü vard r. Osmanl  

Devleti de kendi e itim anlay  do rultusunda yeni okullar açarak, bu sava ta 
taraf olmaya çal maktad r. Yukar daki tablodaki say sal göstergeler her ne ka
dar Osmanl  okullar n n say s n n di erlerine yeti medi ini göstermi  olsa da, 
aç lm  olan okullar da asla az msanmamal d r. Daha da önemlisi, art k aç lan 
bu okullar, ça da  e itim yap lan ve Avrupa e de erinde yap la malar içinde 
e itimi sürdüren kurumlar olmaktad rlar. 

05. 02. 03. 01. Genel De erlendirme
Bunu sa lamak üzere Osmanl  yöneticilerinin çabalar  vard r. Onlar da baz  

gerçekleri görmektedirler. Bu gayretlerden biri 1869 y l nda ç kar lm  olan bir 
yasad r. Buna göre, ilk kez çok önemli bir ilke dile getirilmektedir : lkö retim 
zorunludur. Di e

Rü tiyenin ikinci kademesi en az 500 haneli kasabalarda aç l r.
dadiler (ortaokul) en az 1000 haneli merkezlerde aç l r.

Sultaniler (liseler) vilayet merkezinde kurulacakt r. 
stanbul’da bir Darülfünun (üniversite) bulunacakt r.

Ö retmen okullar  kurulacakt r.
Okul giderleri için halktan para toplanacakt r. 

Bu noktada okuyucumun akl  kar mamal d r. Rü tiye, dadi ve Sultani de
yimlerinin zaman zaman anlam de i tirdi inden daha önce söz edilmi tir. 

Modernle meyi amaç edinen baz  kadrolar, gelece in ça da  devletini kur
mak üzere, yetenekli gençleri bulup ç kararak ve onlar  yeti tirerek, dinsel dog
malardan uzak, yeni kurulacak okullar  bu gençlere teslim etmek üzere büyük

Tanzimattan Cumhuriyet’e E itimin Modernle mesi, .T.Ü.Vakf  Dergisi,
Say  23, Temmuz 1997, stanbul, s. 9



bir gayret içine girmi lerdir. Bu ayn  zamanda Francophonie Harekat ’na kar  
ilen bir sava t r. Bu ivme, özellikle II.Me rutiyet döneminde en etkili düze

yine ula m  bulunuyordu. Ancak gerçek sava  yine de içte ya an yordu. Her 
medreseler art k gözde okullar olmaktan ç km  olsa da hala varl klar  

devam edip gelmi tir. Say ca az lm  olsalar bile, bu okullar n mezunlar  hala 
dini taassubu temsil etmekte ve ça da  anlamdaki geli melerle ortaya ç kan ye
ni kurumla may  ele tirmekte hatta yer yer engel olmaya çal maktad rlar. Bu 
gibiler, “ lmihal okutulmadan yabanc  dil okutulursa çocuklar n milli duygula-
r  yok olur ; okudu u lisan n kavminden olur ! “ gibi bir anlay n sahibidirler. 
Din ö renimini bilim diye benimseyip, 600 y l süreyle bunu ö retmeye çal an 
bu ekolün mensuplar , yenilik pe inde ko anlar  üstelik kafirlikle suçlamak
tad r. Darülfünün ilk aç l nda yanarak kapanm  ve ancak bir kaç y l sonra 
ö retime ba lam t . Ya sonradan üç kez daha niye kapat ld  ? Hep, ulema diye 
devletin ba na çöreklenip, dini esaslar  temel alan e itimi savunan bu tutucu 
çevrenin bask s yla… te böylesine zor bir devlet olan Osmanl  Devleti’nin bü
tün bu aç klar , yabanc lar taraf ndan çok iyi izleniyor ve daha sonra yukar dan 
beri sözü edilen tablolar ortaya ç k yordu.

Darülfünun (üniversite) hocas  olarak yeti tirilmek üzere yurt d na gitmi  
ilk Osmanl  insan  olan Hoca Tahsin Efendi, ikayetini öyle dile getiriyordu : 

“– Cehalet mültezem, kesb-i kemaldir ; cünham z bildim ilahi, cürm-ü tahsil-i 
ilimden tövbeler olsun ! “

Bilgisiz kalmak art, okuyup olgunla mak büyük suç ; Tanr m, bilim ö ren- 
mek suçundan tövbe ederim.   

Hoca Tahsin Efendi daha sonra Darülfünun’da reislik (rektörlük) yapacakt r. 
Bat  tarz nda kurulmaya ba layan bütün okullarda, matematik ve fen dersle

rine öncelik veriliyordu. Astronomi, fizik, kimya, biyoloji, fen dersleri aras nda 
önde gelen konular  olu turuyordu. Bu konular ayn  zamanda Avrupa standar
d nda i leniyordu. Çünkü art k o ülkelerden kitaplar getirtiliyor ve matbaaya 
kavu mu  olan bir ülkede çeviriler yoluyla Türkçele tirilen kitaplar, bas larak 
ö rencilere ula t r l yordu. Bu e itimin önemli bir zenginli iydi. 

Bu mücadele anlat larak bitebilecek gibi de ildir. Öylesine çok yönlü, öyle
sine karma k ve öylesine politikas zd r ki, k sa bir süre içinde bir yönetim d
i ikli i ya and nda, her ey sil ba tan yeniden ba lamaktad r. Örne in, Sul

tan Abdülmecit, 1845 y l nda Maarif Me veret Meclisi (E itim uras )
unu aç klayacak ve öyle diyecektir : “din ve dünya için gerekli olan din

Tanzimattan Cumhuriyet’e E itimin Modernle mesi, .T.Ü.Vakf  Dergisi,
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bilgilerini ve yararl  bilimleri (fen bilimlerini) yaymak ve halk aras nda cahil-
li i kald rmak “ için çal acak bir meclis kurulmu tur. Bu meclis ise k sa bir 
süre sonra u aç klamay  yapacakt r :

“ Her insan için önce kendi dinini ö renmek, sonra kendisini ba kalar n n 
yard m ndan ba ms z k lacak bir e itim görerek yararl  bilimleri ve sanatlar  
elde etmek gerekir. “ 

Bu yakla m Osmanl  Devleti’nin kuruldu u zamanlarda, ilke olarak e itim 
yani terbiye için verilen tan ma ne kadar uymaktad r. Demek ki aradan geçen 5 
yüzy la kar n, Osmanl  baz  anlay lar bak m ndan yerinde saymaktad r. 
böyle bir anlay la yola ç k ld  içindir ki, bu süreçte ça da la ma ad na elde 
edilen en ufak bir ba ar  dahi önemsenmeli, de erlendirilmelidir.

Osmanl  Devleti’nin sa duyulu e itimcileri baz  denemelerden kaç nmam
lard r. Özellikle okul say s  ço ald kça ortaya ç kan ö retmen bo lu unu bir an 
önce gidermek için çe itli çal malar yap ld  izlenmektedir. Bunlardan biri, 
‘yurt d na ö renci göndermek' yolunda bir projeydi. Bunun hakk nda önceki 
sayfalar m zda hayli aç klamalar olup, sonunda çok da ba ar l  olmad  anla
lacakt r. Bu projenin alternatifi, yurt içinde bu ö retmenleri yeti tirecek kurum
lar açmak olmal d r. Bunlar da az çok dadi düzeyinde olan kurumlar olarak s
ras yla 1848 de Darülmuallimin Darülmuallimat ad yla, ö ret
men yeti tirmek üzere iki okul kuruldu u görülmektedir. Bunlardan ilki erkek 
ö renciler, ikincisi ise k z ö renciler için aç lm t r. Bu okullar ba lang çta 
olu turulurken, kayna  yine de medrese ö rencileri olmu tur. Ancak bu okul
lar n programlar nda, hadis ve tefsir gibi din derslerine ay r lan zaman n çok a
zalmas  ve buna kar l k genel fen derslerinin ve alan derslerinin daha a rl kl  
olarak programda yer almas  ; ayr ca bu okullar n eyhülislama de il Maarif 
Bakanl na ba l  olarak çal mas  sonucunda, k sa sürede önemli bir hizmet 
üretecek konuma gelebilmi lerdir. 

Bu gibi giri imlerin önemli sonuçlar ndan biri de, art k k z ö rencilerin daha 
yayg n bir ekilde e itim f rsat  bulmu  olmalar d r. Bunlar n ba nda ö retmen 

aktif i  ya am na kat lmaya ba layabilmeleri için aç lm  olan ilk kap
d r. Nitekim ilk bayan ö retmen 1873 y l nda tayin edilerek, ö retmenlik mes
le inde bir ilki gerçekle tirmi tir. 1881 y l nda bir okulda, bir törende, ilk kez 
bir bayan ö retmen konu ma yapacakt r. Bundan sonraki a ama kad nlar n yö
netim i lerinde görev almalar yd  ki bu da 1883 y l nda gerçekle ecektir. An
cak bu ekilde, Sultan Abdülhamit devrine kadar gelinmi tir. 
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Bu de erlendirmede önemsenmesi gereken en önemli kurumlar ise Osmanl  
Devleti’nin birer e itim kurumu olarak ya ama geçen dadiler ya da Sultaniler
dir. A a da, ça m zda da varl n  devam ettiren önemli bir kaç lisemizi tan
taca z.  

Bu okullar n bir k sm  do al politikalarla, bir k sm  da tepki üzerine kurul
mu  okullard r. Bunun en tipik örne i 15 Haziran 1873 günü e itime ba layan 
Darü afaka Lisesi’

Bu lisemizin Türk e itim ya am nda çok özel bir yeri vard r. Çünkü bir Türk 
okulu olarak, yabanc  dille e itim yapan ve Avrupa standard nda e itim prog
ram  uygulayan ilk e itim kurumu olmas d r.

Kurulu  tarihçesi hakk nda çok k sa da olsa baz  bilgiler, önceki sayfalar m z 
aras nda verilmi  bulunmaktad r. 1876 y l nda aç l  gerçekle en bu lisemiz ilk 
kuruldu unda, ad  Galatasaray Sultanisi olmu tur. Gerçekte ilk ad  Mekteb-i 
Umumi-i dadi olarak dü ünülmü se de, okulun yeri için tahsis edilen Galata 
Saray  nedeniyle ve de padi ah n ferman yla, ad  burada belirtildi i ekilde 
Galatasaray Sultanisi olarak tescil edilmi tir. Galata Saray’ nda o dönemde ö

Askeri dadi-i Umumi, Çengelköy’deki Kuleli 
nacak ve ad , varl n  günümüzde de sürdüren Kuleli Askeri Lisesi olacakt r.  
Bu okulun kurulu unun geçmi inde, önemli bir sava  ya anm t r. Bu sava

n gerçek kahramanlar  eyhülislam’ n temsil etti i otorite ile Frans z projesi
az rlanmas nda katk s  olan Efganistanl  Cemalettin ad nda bir ki idir. Bu 

ilginç ki i, bir zaman, Maarif Meclisi üyeli i de yapm t r. Bu ki inin rolü, da
ha çok Frans z Maarif Bakan n n projesine göre kurulmas  dü ünülen Üniversi

an ders programlar n  uygulatabilmek yönünden olan 
deste inde görülmektedir. Avrupa fenlerini ö retmek dü üncesi, projenin genel 
temas  olup, Darülfünun program  düzenlenirken, f k h, kelam, felsefe, Roma 
hukuku, iktisat ve fenni konular gibi konular  bu programa birlikte sokmak dü
üncesi, gerçekte ulema s n f n n alan na girmek olmu tur. te bu noktada ad  

geçen ki inin, Efganl  Cemalettin’in rolü önemlidir ve O, “ fen ö renme i inin
slam dü ünü üne uygun oldu una” medreselileri inand ran ki i olarak t

geçmi tir. Böylece, önündeki engel bertaraf edildi inden, Frans z Maarif proje
si, III.Napoléon’un Osmanl  Devleti yöneticilerine yapt  öneriyle su yüzüne 
ç kacak ve bir kaç y l içinde de gerçe e dönecektir. Zaman n padi ah  Sultan 
Abdülaziz Fransa’y  ziyaret etti inde bu tür liseleri görmü  ve Sadrazam Ali 
Pa a ile Hariciye Naz r  (D  leri Bakan ) Saffet Pa a’ya bu arzusunu açm t r 



Böylece bu okulun aç l n n arkas nda bir siyasi iradenin bulundu u da an
la lmaktad r. III.Napoléon okula çok zengin bir kitapl k arma an etmi tir. 

Bu okulun aç l n n bir ayr cal  da, bat  fikirlerinin ve e itiminin Osman
l ’ya resmen ve dinen girdi inin neredeyse ilk kez tescil edildi i (onayland ) 
bir olay olacak ve bu aç l töreninde eyhülislam, öteki dinlerin temsilcileriyle 
birarada bulunacakt r. Bu Osmanl  tarihinde ilk kez görülmektedir.

Ancak, ö retime 1 Eylül 1868 günü ba layan okulun o gün yap lan aç l  tö
renine büyük tepkiler olu mu tur. lk ve en önemli tepki Papa Puis IX.’dan gel
mi tir. Osmanl  mparatorlu u s n rlar  içinde ya ayan Katoliklerden çocu unu 
bu okula verecekleri ‘afaroz’ edece ini bildirmi tir. Ermeni Katolik patri i, ay
n  öneriyi ve tehdidi Katolik Ermenilere yapm t r. Rum patri i, okulda
ca dersi konmad  için Rum çocuklar n n okula yazd r lmamas n  istemi  ve 
bunu engellemeye çal m t r. Ruslar ise, Rusça ö retilen bir okulun aç lmama
s  halinde ya da Rusça ö retilen bir okul aç l ncaya kadar bu okulun kapat lma
s n   istemi tir. Ruslar taraf ndan, hükümete bu yolda bir nota verilmi tir.  bu 
kadarla da kalmayacak ve bu kez Musevi cemaati dini lideri Hahamba  kar  
ç k n  sürdürecektir. Okul müdürünün H ristiyan oldu unu ileri sürerek Mu
sevi vatanda lara çocuklar n  bu oku
cephemizden de eyhülislam ayn  ç k  yaparak H ristiyan ve Müslüman ö
rencilerin ayn  bir çat  alt nda e itim yapamayacaklar n  ileri sürerek bu okula 
Müslüman çocuklar n n gönderilmemesini isteyecektir. Londra’
m k Kemal de ç kard  gazete yoluyla tepki verenlere bu yolla kat lm  bulun
maktad r. Okulun ikinci müdürlü üne atanan Kaymakam (yarbay rütbesi kar
l ) smail Bey’in bu göreve ba lamas na ise Harbiye Naz r  (Milli Savunma 
Bakan ) izin

Frans z Maarif Bakanl ’n n modelinde yer alan bu lise türünde, dersleri ve
recek olanlarla, okulu yönetecek olanlar n Frans z oldu u ve derslerin Frans z
ca dilinde yap ld  (Francophonie) bir okulda Müslüman, Rum, Ermeni, Mu
sevi ö rencilerin, Frans z dili ve kültürü içinde birbirlerine yak nla arak ya a
yabilecekleri varsay lm t r.      

Her ey en küçük ayr nt s na kadar dü ünülmü tür. Okula 150 Müslüman ve 
150 de Müslüman olmayan ö renci al nacakt r. Müslüman ö renciler okul
mescide, Müslüman olmayan ö renciler de okulun hemen yak n nda bulunan 
kilise ve havraya gidebileceklerdir. Okulun ö retmenleri, Müslüman Türk, Er
meni, Rum, ngiliz, talyan ve tabii ki Frans z olabilecektir. Lisenin ilk direk
törü (müdürü) Frans z Hükümetince görevlendirilen M.de Salve’dir. O’nu izle
yen ilk Osmanl  direktörü, bir Ermeni olan Vahan Efendi’dir. O’nun yönetimi 

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 9, Milliyet, 1986, stanbul, s. 4364



1872 y l nda gerçekle mi tir. lk Türk müdür ise, 1876 y l nda göreve ba layan 
Ali Suavi Bey’dir. Daha sonra iki kez Rumlar direktörlük yapm t r. 1895
ö retim y l ndan itibaren okulun müdürlü ü hep Türklerde kalm t r.   

Bütün bu engellemelere, kar  koymalara ve tehditlere kar n okul belirtilmi  
olan tarihte 341 ö renci ile ö retime ba layacakt r. Bunun içinde 147  ö renci 
Müslüman ailelerin çocuklar d r. Di erleri ise 36 Rum, 34 Musevi, 34 Bulgar, 

ni olan bir da l m 
göstermi tir. Okulda, Türk çocuklar na tan nm  olan biricik ayr cal k, s navla 
paras z okuma hakk  kazanabilmeleriydi. K sa sürede anla lacakt r ki okulda 
ancak varl kl  ailelerin çocuklar  e itim alabilmektedir. Bu kadar de i ik din
den ö rencinin bir arada olmas  baz  sorunlara neden olmu tur. Örne in 
Müslüman ö renciler için ibadet günü Cuma oldu u gibi, Museviler için bu 
Cumartesi ve H ristiyanlar için de Pazar günü oluyordu. Keza dini bayramlar
daki farkl  tarihler çe itli aksamalara neden olabilecektir. Ancak bu gibi sak n
cal  geli meler zamanla atlat lacakt r. Bunun en belirgin kan t , okula olan 
güvendir ki bir ay sonra ö renci say s  403, y l sonuna do ru da 530 olacakt r. 
Ertesi y l okul 640 ö renciyle e itime ba layacakt r. 

Galatasaray Lisesi, de i ik zamanlarda hem yer hem ad de i tirmi tir. Tarihi 
geli meler, okula baz  ele tiriler yöneltilmesine neden olacakt r. Fransa’n n Al
manya’ya yenilmesi ve 1871 y l nda Sadrazam Ali Pa a’n n ölmesi üzerine, 

ipsiz kalm t r. 1873 y l nda, okul önce Gülhane Park  içindeki 
T bbiye binas na, T bbiye de Galatasaray’ n binas na ta nacakt r. Yani iki okul 
binalar  takas edilmi tir. 1874 de padi ah n bir iradesiyle, Galatasaray yüksek 
ö retimi de kapsayacak ekilde geli tiriyor, Darülfünun düzeyine yükseltilerek 
yenien düzenleniyordu. 1875 y l nda, Mektebi Aliye-i Sultaniye ad  verilen bu 
okulda, üç yeni bölüm kurulmu  oluyordu : 

ühendislik Mektebi 
Böylece Darülfünunun ba aramad  bir yüksekö retim modelini ilk kez Os

manl ’da sa layan, Galatasaray Darülfünunu kurulacakt r.
un ilk ad  Darülfünunu Sultaniye olacakt r.

, yeniden eski binas na ta nm t . 

1299-1933 Döneminde Türkler’de Bilim ve E itim Hayat , Y.T.Ü.
Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam  Bitirme Tezi, Tez Dan
man  : Y.Aksoy, 1996, stanbul, s. 69 
Türkiye’de Ça da la ma, Bilgi Yay nevi, 1973, stanbul, s. 215



22 ubat 1907 günü bir felaket ya anacak ve bina yanarak kül olacakt r. Ay
n  yere, günümüze kadar gelmi  olan yeni bina yap larak e itime devam edile
cektir. 1924 den sonra, yani Cumhuriyet Türkiyesi’nin bir e itim kurumu ola
rak ad  Galatasaray Lisesi olarak de i tirilecektir. 

05. 02. 03. 03.  Darü afaka Lisesi
Bu Türklerin açt  ilk özel okul olma ayr cal n  ta maktad r. Cemiyet

i slamiye ( slam n E itimi Derne i)’nin kurulu undan 9 y l geçtik
ten sonra, Paris’te elçi olan Sak zl  Esad Pa a’n n stanbul’a dönmesi üzerine, 
ortaya att  fikirlerle, böyle bir lisenin kurulmas , gerçe e dönü meye ba la
m t r. Ortaya at lan ilk ad Darü efakatül- slamiye’dir. Esad Pa a, Paris’te bu
lundu u s rada, orada gördü ü ve ad  Brytanée Militaire de la French 
tim ve kimsesiz erkek çocuklar  okutmak için kurulmu  bir okulu örnek almak
tad r. stanbul’a dönerken, bunun bir benzerini, stanbul’da açmay  dü ünmek
tedir. Bu i e o kadar özen gösterecekler ki okulun planlar n , Dolmabahçe Sara
y ’n n mimar  Ohanes Kalfa’ya çizdireceklerdir. Sultan Selim ile Fatih camileri 

as ndaki yüksek bir tepeye kurulacak okulun in aat  1869 da ba lam  ve an
cak 1873 y l nda tamamlanabilmi tir. Okul ise 15 Haziran 1875 günü ö renim 
ya am na ba lam t r. 

Okulun yap lmas n  sa layan Cemiyetin ilk kurucular  aras ndaYusuf Efendi, 
met Muhtar Efendi ve Vidinli Tevfik Pa a bulunmaktad r. Bu Cemiyet 1864 

y l nda kurulmu tur.        
Darü afaka Lisesi yabanc  dille e itim yapmak üzere kurulmu tur. Ad  ef- 

kat Yuvas  anlam na gelen bu okulun Osmanl  e itiminde bir özel yeri vard r.
Bu da ilk kez programlar na ‘askerlik’ ve ‘beden’ e itimi gibi dersleri koyan li
se olmas d r. Derslerin ço unu cemiyet üyeleri okutmaktad r. Cemiyetin ku
rucular ndan Yusuf  Ziya Bey hesap dersi’ tashilal-
hesap dersi’ni okutmaktad r. Okulun aç ld  y llarda matematik
mek üzere görevlendirilen biri daha vard  : Mehmet Nadir. Bu ki iler ayr ca bi
yografiler bölümünde tan t l rken, onlar n ya am öyküleri içinde bu gibi ayr n
t lar kendili inden yer alacakt r. 

Bu okulun aç ld  y llarda Osmanl  Devleti yeterli derece e itim malzeme
sinden ve özellikle ça  yakalayacak bilgileri içeren Türkçe yaz lm  kitaplar
dan yoksun bulunuyordu. Darü afaka lisesinin aç lmas , bir yoruma göre Ga
latasaray Lisesi’ne tepki olarak ortaya kondu undan onun varl  adeta bir mil

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 17, Milliyet, 1986, stanbul, s. 9074
Bilim Tarihi ve Felsefesi, Y ld z T.Ü.Yay n , Say  290, 1994, stanbul, s. 570



li mesele haline getirilecek ve bu uurla, okula en çok askeri okullar n subay 
ö retmenleri sahip ç kacaklard r. Dersleri veren hocalar n % 80 kadar  çe itli 
askeri okullardan gelen subaylard r. Mehmet Nadir de, Deniz Harp Okulundan 

n subaylardan biridir. Bu hocalar n ço u, bu görevlerinden ötürü üc
ret dahi almam lard r. Kitaplar buldular, çevirilerini yapt lar, bast rd lar, okut
tular…     

Bir zaman sonra bu okulun mezunlar  okullar nda ö retmenlik yapmaya ba
unlar içinde durumu iyi olanlar, bu i i, yine ücret almaks z n ya

pacaklard r. Bu mezunlar aras nda en ünlüsü ise, gelece in büyük matematikçi
lerinden biri olacak olan Salih Zeki’dir. 

lk mezunlar n  15 Temmuz 1880 de veren bu güzide okulumuz, II.Abdülha
mid döneminde Maarif Naz rl  (Milli E itim Bakanl )’na ba lanm t r. II. 
Me rutiyetin (1908) ilan ndan sonra, okulun mezunlar n n gayretleriyle, yeni
den ba ms z bir statüye kavu mu tur. Bundan sonra da durmadan geli erek en 
iyi olma yolunda önemli mesafeler alm t r. Günümüze kadar varl n  devam 
ettiren Darü afaka Lisesi, amac ndan hiç sapmadan, Türk Milli E itimine kat
k da bulunan gözde okullar m zdan biri olarak hizmet vermeye devam etmekte
dir. Okul, “Darü afaka Cemiyeti” taraf ndan yönetilmekte ve giderleri kar
lanmak üzere daha çok ba  yolu kullan lmaktad r. 

1953 y l ndan itibaren ngilizce dilinde e itim yap lan okulda, bir örnek ver
1993 ö retim y l  itibariyle 191 k z ve 373 erkek ö renci 

olmak üzere, 564 ö renci yat l  ö renim görmü tür. 

05. 02. 03. 04.  Di er Önemli Liselerimiz
Galatasaray Sultanisi ve Darü afaka Lisesi gibi, ayn  de erde ve düzeyde e

itim ya am na kat lan daha bir çok e itim kurumumuz vard r. Bunlar da yine 
Osmanl  Devleti’nin çökü  döneminin kurumlar  olup, içlerinden baz lar  günü
müzde bile varl  devam ettirmek ba ar s n  göstermi tir. Aradan geçen yüzy
la kar n dimdik ayakta kalan ve hala e itime katk lar n  sürdüren bu okullar
m zdan (Rü tiye ve dadiler) baz lar , kurulu  y llar  itibariyle unlard r :

Çapa Anadolu Ö retmen Lisesi
Ca alo lu Anadolu Lisesi,
Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi,

1870  Selanik emsi Efendi Mektebi (daha sonra : Terakki Vakf  Özel
i li Terak

1872  Mahmudiye Rü tiyesi (daha sonra : Pertevniyal Lisesi)



1874  Ca alo lu Anadolu Moda Tasar m Meslek Lisesi
1878  Mithatpa a K z Meslek Lisesi,

Selçuk K z Meslek Lisesi,
1882  emsülmaarif (daha sonra : Nümune
1884  emsülmekatip (daha sonra : stanbul Erkek Lisesi)
1885  Fevziye Mektepleri Vakf  Özel I k Lisesi,
1886  Ca alo lu Anadolu K z

 Sahip dadisi (daha sonra : Afyon Lisesi)
1908  Kabata  Erkek Lisesi

Yukar da adlar  bulunan bu okullar m z n baz lar nda görülen “Anadolu” söz
cü ünün kat l m , Cumhuriyet döneminde yenilenen bir sistem nedeniyle olup, 
baz lar n n adlar  ilk kuruldu undaki gibi de il, günümüzdeki varl klar na göre 
ifade edilmi tir.

Bunlar aras ndan seçti imiz bir kaç tanesi k saca tan t larak bu konuya son 

1882 y l nda stanbul’da Mehmet Nadir taraf ndan ilk özel giri im ile aç lan 
bir e itim kurumu olarak emsülmaarif adl  özel okul ya ama geçmi tir. Ancak 
bu okul iki y l sonra ortak de i tirecek ve yeni program yla iddial  bir ekilde 
ve yeni ad yla e itime devam edecektir. Bu kez ad  : Nümune-i Terakki’

Okul ehzadeba nda aç lm t r ve k sa sürede büyük ün yapm t r. lk, Orta 
ve k sa bir süre sonra da Lise k s mlar  aç lm t r. Okulun 13 y l müdürlü ünü 
yapan Mehmet Nadir, 1897 y l nda baz  nedenlerden ötürü bu görevi b rakmak 
zorunda kalacakt r. Bu gibi ayr nt lar, ileride biyografilere ayr lan bölümde bu

Mehmet Nadir’in kar m  oldu u bir tak m olaylar nedeni ile 
okulu elinden al narak, devletle tirilmi tir. Maarif Neza
olarak e itim ya am n  sürdürmesine kar l k ad  yeniden de i ecek ve bu kez 
stanbul dadisi ad yla 1909 dan itibaren varl n  devam ettirecektir.Hemen bir  

y l sonra, yani 1910 dan itibaren de stanbul Lisesi ad n  alacakt r. 
Burada ad na ve tarihe dikkat etmek gerekir. Henüz, Osmanl  Devleti e itim 

Lise deyimi, ilk kez bu okulumuz için kullan lm t r. 
Vefa Lisesi 1872 y l nda e itim ve ö retime ba layan, stanbul’da kurulmu  

bir ortaö retim kurumudur. Bu okul kuruldu u tarih itibariyle ‘Türkçe’ e itim 
yapan ilk lise olmu tur. 

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , Say  2000 03, stanbul, s. 325
Bilim Tarihi ve Felsefesi, Y.T.Ü.Yay n , Say  290, 1994, stanbul, s. 571
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1849 y l nda, Cevdet Pa a’n n Maarif Naz r  oldu u bir dönemde, Darülmaa-

rif adl  okulun lise düzeyinde bir idadiye dönü türü Darülmaarif 
dadisi ad yla kurulmu tur. Eminönü semtinde 3 ö retmen ve 100 erkek ö ren

ci ile ö retime ba lam t r. Ba lang çta, tamamiyle ‘askeri idadi’ program  uy
gulanm sa da, okul ertesi y l, yani 1873 de, sivil idadi program  uygulamas na 
geçmi  bulunmaktad r. Okulun kurulu  amaçlar ndan biri de, ‘Mekteb i Mülki

i ahane’ye ö renci yeti tirmektir. Okul, aç l n  izleyen y llarda, bir kaç 
kez semt ve bina de i tirmek zorunda kalm t r.   

Bir uygulamayla, 1884 den itibaren ‘idadiler bulunduklar  ilin ad yla an la
cakt r’ karar  üzerine ad  bir kez daha de i ecek ve bu kez Dersaadet dadisi 
(Dersaadet dadi-i Mülki ahane) ad n  alacakt r. 

1894 y l nda, Vefa semtinde bir konak sat n al narak okulun buraya yerle
mesi sa lanm t r. E itim ve ö retim 1910 y l na kadar burada sürdürülmü tür. 
Bu arada, 1908 y l nda okulun ad  bir kez daha de i tirilmi  ve bu kez de Vefa 
Sultanisi olmu tur. Bu ekilde Cumhuriyet dönemine gelinmi  olacakt r. 1924 
y l nda ad  Vefa Lisesi olarak de i tirilmi tir. 

Kabata  Erkek Lisesi 1908 y l  ubat ay nda kurulmu tur. lk binas  Kabata  
semtinde oldu u için bu ad  alm , daha sonra Ortaköy’deki Feriye saraylar nda 
kensine tahsis edilen binalara yerle mi  ve burada ö retime 18 Nisan 1908 
günü ba lam t r. lk kuruldu unda okulun ad  Kabata  Mekteb-i dadisi’

1870 y l nda, Selanik’te ilk özel Türk okulu aç l yordu. Ad , emsi Efendi 
Terakki Mektebi’dir. Bu okulun mezunlar ndan,  stanbul’a gelip yerle enleri 
bir araya gelerek, önce i li Lisan Mektebi’ni kurmu lard r. 1967 y l nda bir 
Vak f kurulu u olarak geli en bu ‘Mektep’, i li Terakki Lisesi olarak, e itim 
ya am na yeni bir güç katacak bir e itim kurumu olacakt r. 

II.Mahmut ad na yapt r lan Mahmudiye Rü tiyesi 1872 y l nda ö retime ba
lam t r. II.Mahmut, Pertevniyal Valide Sultan’ n kocas d r. Bu okulun ad  da

Pertevniyal Lisesi olacakt r. 
Yine köklü liselerimizden biri olan Haydarpa a Lisesi de Cumhuriyet Döne

mi okullar ndan olup, onun gibi Anadolu’nun bir çok kentinde çok ba ar l  e i
tim hizmetleri veren bir çok lise aç lm t r. Bu konunun i lenmesindeki amaç, 
Osmanl  Devletinin XVIII.yy.dan ba lanarak, 1924 e kadar olan süre içinde, 
e itim anlay nda ve kurumlar nda ortaya ç kan de i imleri ortaya
ve örneklemektir. Bu yolla geli medeki ivme anla lacak ve buna ko ut olarak, 
Avrupa düzeyindeki bilimin ve içeri inin ne kadar n n Osmanl ’ya ula abildi
inin ölçüsü konulmaya çal lacakt r.  

(*) Bu kitab n yazar , Kabata  Erkek Lisesi’nin 1954 y l  mezunudur. 
(**) S.K. EN, Yüzlerce Y ll k Okullar, Milliyet (E itim Servisi), 5 Ocak 2000, stanbul  



te bu yolla, bir di er ayr nt  da, matematik alan nda nerelere gelinmi  ola
bilece inin ay rd na varmaya çal makt r. Görüyoruz ki çok güç ve hayli do
lambaçl  yollardan gidilerek, Osmanl ’da matematik var m d r ? ne 
kadar vard r ? gibi sorulara yan t arand  unutulmamal d r. Bundan sonraki 

bölümlerde, bu okullardaki e itim, matematik s n f ndaki çe itli dersler ve 
burada konu edinilen içerikler ele al narak, bir ortalama düzey bulunmaya ça
l lacakt r. Örne in bütün bunlar konu ulurken gözden kaçan en önemli konu

ölçü sistemleri’ndeki uyumsuzluktur. Osmanl  Devleti slahat ha
etleri s ras nda, bir yandan bu gibi konularla u ra mak zorunda kalacakt r.  

05. 03. OSMANLI’DA, XVIII.y.y. DAN T BAREN YEN  OLARAK GÖRÜLEN 
MATEMAT K KONULARI VE ÖNEML  ESERLER

Osmanl  Devleti’nin III.Sultan Selim ile ba layan slahat hareketleri içinde 
e itimin de slah  projesi, birden olmasa da zaman içinde ortaya ç kan 

olu umlara ko ut olarak, okullar n çe itlili i ve kademelendirilmesi düzeyinde, 
olumlu sonuçlar n  göstermeye ba layacakt r. Bu olumlu geli meler tek düze 
olmay p, e itim kurumlar n n ça da  anlay a uygun hale getirilmesinin yan s
ra, buralarda uygulanan programlar n da ayn  ça da l k ölçütüne uyum sa la
mas  gerekti i dü ünülecektir. Ders planlar nda yer alan derslerin içerikleri de 
ayn  oranda önem ta maktad r. Bunlar , bir bütünün parçalar  olarak dü ünmek 

Bir önceki alt bölümde, ölçüm ve tart m konular ndaki karma adan nas l ç
k ld n n tarihçesini okudunuz ; incelediniz. Bunun gibi, daha ba ka konular  

iz, XVIII.y.y. itibariyle Osmanl  mparatorlu u’nda matematik 
siplininin ula t  düzeyi anlay p, ö renmek için gerekli olmaktad r. 

Daha önce buna benzer bir çal ma, XVII.y.y.itibariyle yap lm  olup, önceki 
Bölüm içinde bulunmaktad r. Zaman n h zl  ak  içinde bu kez k smen de olsa 
zemin de de i mi  say labilir. Eskiden kendi içine kapal  olan Osmanl , art k 
i in içine Avrupa boyutunu da sokunca, galiba böyle dü ünmek gerekmektedir. 
Çünkü art k Avrupa’dan ve özellikle Fransa’dan gelen bol miktarda kitab n çe
viriler yoluyla ‘Osmanl  bilim literatürü’ne kazand r lm  olmas  ve bunlar n en 
önemli bir k sm n n fen ve matematik kitaplar ndan olu mas , özellikle dikkat 
çekmektedir. 

Avrupa’dan gelen uzmanlar n, konusu ne olursa olsun, yanlar nda g
ri eserlerin tamam , ister ders yap l rken ister yay mlanmas  suretiyle Osmanl  
bilim dünyas na öyle ya da böyle intikal etmi  demektir. te bu gibi çal malar 
s ras nda, yeni baz  matematik konular n n da, ilk kez Osmanl  Devleti e itim 

ar nda gündeme geldi i dü ünülecektir.



Bu tür e itim kurumlar nda, matematik konular  üzerindeki çal malar, önce
den de görülmü tür ki daha çok cebir üzerinde yo unla m t r. Bunun yan s ra, 

Logaritma smanl ’ya girmi tir. 

05. 03. 01. Logaritma’n n Osmanl ’ya Giri i  
Logaritma konusu, özellikle Astronomi çal malar yla ko ut olarak, Osmanl  

Devleti s n rlar  içine ancak XVIII.y.y.da girebilmi tir. Kesin bir tarih vermek 
 de ildir.Bunu izlemenin tek yolu, konunun içinde yer ald  ilk 

Logaritmay  ilk bulan ki i skoçya’l  bir matematikçi olan John Napier’dir : 
1617) Daha sonra konu bir ngiliz matematikçisi olan Henry Briggs 

af ndan geli tirilecektir. Öyle anla l yor ki bu konu, XVI.y.y. 
dan beri Avrupa’da bilinmektedir. Osmanl ’ya ise ancak 1,5 yüzy l (yakla k 
150 y l) sonra gelmi  olmaktad r. 

Padi ah III.Mustafa zaman nda (1757 1774) matematik ve astronomi’ye özel 
ilgi vard r. Bu padi ah astroloji ve fala a r  dü kün oldu undan, bu gibi ko

nular  içerebilece i dü ünülen baz  eserleri Fransa’dan getirmeyi istemektedir. 
Bunun üzerine, ayn  zamanda Frans z Bilim Akademisi’nin de bir üyesi olan 
tan nm  Frans z astro 1802)’ n be  ciltlik Astronomie 
adl  eseri getirtilecektir. Eserle birlikte zic’leri de (tables de astronomiques) sa
raya gelmi tir. Daha önceden, Dominique Cassini (1748 1845)’nin zic’leri de 
padi ah III.Ahmet (1703 1730) zaman nda ülkeye getirtilmi  bulunuyordu.     

Bu konuya kaynakl k eden eser, 1772 y l nda gerçekle mi  olan bir Cassini 
zici’nin çevirisidir. Bu eseri çeviri yoluyla Osmanl ’ya kazand ran Halife
smail Efendi olup çeviri eserin ad  ise : Tuhfe-i Behic-i Rasini Terceme-i Zic-i 

Kassini’dir. Bunun önemli iki tan ndan biri Salih Zeki, di eri ise Süleyman 
Sudi Efendi (öl.1896)’dir. Bu tan kl n  yani Osmanl  bilim literatürüne loga-
ritma’n n ilk kez Cassini çevirisiyle girdi ini S.Sudi Efendi, Tabakat-  Münec-
cimin adl  eserinde yazmaktad r. Cassini’den çeviri eserin giri inde, logaritma
n n yap l  tarz  aç klanm , bir de logaritma cetveli konmu tur. 

Osmanl  bilginlerinin eserlerine bak ld nda, hiç kimse sadece ‘logaritma’ 
için bir kitap yazm  de ildir. Bu da do ald r. Ancak, çe itli çal malar içinde 
bu konuya yer verilmeye ba land  görülecektir. Bunlar n bir k sm  Astronomi 
bir k sm  da do rudan matematik kitaplar d r. Bu konudaki ilk eserin yukar da 
ad  an lm  olan Halife zade smail Efendi (öl.1790)’ye ait oldu u bilinmekte
dir. Bu ki i Ç nari ad yla da tan nmaktad r. 

(*) C. ZG , Osmanl  Medreselerinde Aritmetik ve Cebir E itimi ve Okutulan Kitaplar,    
                    Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt I, Yay ma Haz rlayan : Feza Günergün,

stanbul Üniversitesi Yay n , Say  3911, 1995, stanbul, s. 149



Logaritma’dan söz eden ikinci bir eser, öncekinden sekiz y l sonra ortaya ç
kan yine bir çeviri eser olarak görülecektir. Osmanl  matematikçilerinden Mus
tafa S dk  (öl.1769)’ n ö rencisi olan ekerzade Feyzullah Sermet (öl.1787)’ in 
bir çal mas d r. Bir Macar aliminden çevirdi i Maksadeyn fi Halli’n Nisbe- 
teyn adl  eser, 1780 y l nda ortaya ç kacakt r. Eserin çevirisi s ras nda, öyle an

l yor ki çevirmen, stanbul’un enlem ve boylam n  esas alan örneklemeler de 
yapm t r. Hatta kitab nda verdi i bir aç klamada, bir önceki konumuza k tu
tacak düzeyde bir örnek vererek unlar  söylemektedir : “ Kitapta logaritman n 
ondal k (a ari) sisteme göre düzenlenmesi ; oysa bunun  Osmanl  sistemine pek 
uymamas  ve Osmanl  matematikçileri aras nda altm l k (sittini) sisteminin 
daha geçerli olmas  nedenleriyle, bu konulardaki incelikleri çok iyi bilen Hali
fezade Ç nari smail Efendi, bu konuda büyük gayret göstermi  ve katk da bu
lunmu tur” diyerek bu eme i aç k yüreklilikle eserine yans tm t r.   

Bu konuda en önemli ve ikinci s rada gelen eser, Gelenbevi smail Efendi 
(öl.1790) taraf ndan yap lm  olan bir çal mad r. Bu da bir çev
Callet adl  bir yazar n bu eseri 1787 y l nda erhu Cedavili’l-Ensab ya da k sa

Logaritma erhi ad yla bilim literatürüne kazand r lm t r. Eserin asl  1783 
y l nda Paris’te bas lm t r. 

O’nun bir çok eseri aras nda Kitab-ül Merasit ad n  ta yan biri vard r ki bu 
Arapça yaz lm  olup, henüz logaritman n bilinmedi i s ralarda, rubu tahtas  
ile trigonometrik oranlar n nas l hesapland n  anlatan bir eserdir. Bu eserin i
çeri i hakk nda bir sonraki bölümde, Gelenbevi biyografisinde
gi verilecektir. te görülüyor ki, logaritman n yeri böyle doldurulmaya çal l
m t r. Bunu ünlü astronom Takiyeddin Efendi (1526 1585)’de de görmekte
yiz. Ancak bunlar art k geride kalm t r.   

Bu konuyu içeren bir ba ka eser, Hüseyin R fk  b.Muhammed b.K r m Gazi 
(öl.1817)’ninkidir. Kitab n n ad  Logaritma Risalesi’dir. Kitab n yazar  ise Mü  

i Hümayun’un ba  hocas d r. 
Bunlara bir de Müneccimba  Müftü zade Osman Sa’ib b.Hoca Abdurrahim 
Mente evi Mu lavi (öl.1864)’in bu konudaki çal mas  kat labilecektir. 

Bu bir telif ve Türkçe çal ma olup, ad  Logaritma Risalesi’
Bunlardan en geni  çal ma 70 80 yaprak kadar tutan Gelenbevi smail Ef.’ 

nin olup, di erleri 15 ya da 25 yaprak ile s n rl  çal malard r.   
Daha sonraki a amada art k bu konu, Avrupa’dan gelen bilgilerle birlikte s

radan hale gelmi  olup, matematik programlar nda kendisine bir yer bulmu  ol
du u dü ünülmektedir. 

(*)  Callet’in bu kitab n n bir nüshas  Beyaz t Kitapl nda 4473 no.da kay tl  bulunmaktad r.
Kitab n sonunda : “5 Cemaziyelahir 1201 günü bu kitaba sahip oldum. Ben fakir smail
Gelenbevi” eklinde k rm z  renkte yaz lm  bir kay t bulunmaktad r. [C. zgi’den] 



5. 03. 02.  Telif  ve Çeviri Matematik Kitaplar
Bu konuda, Osmanl  medreselerinde, XVII.y.y.a kadar olan süre içinde, elde 

Cebir kitaplar  hakk nda bir hayli bilgi, önceki bölümde verilmi tir. imdi 
bu kal nan noktadan itibaren, bu kez XVIII.y.y.esas al narak, çe itli konularda 
yap lan çal malar izlenecektir. 

Matematik elbette sadece cebir’den ibaret de ildir. Ancak Osmanl  matema
tikçileri ya da bu gibi konularla ilgilenen bilginleri, matemati e hesab kavram  
içinde yakla t klar ndan (ki yaz lan ço u matematik ile ilgili çal man n ba l

nda bu deyim s kça yer almaktad r) bunun sonraki a amas  cebir olarak gö
rülmektedir. Bir ba ka yakla m da u olsa gerektir : “ cebir, hesab n, say lar-
dan çok, sembol kullan larak yap lan d r ! “. 

Osmanl  bilginlerinden özel olarak matematikle u ra anlar n say s  oldukça 
s n rl d r ve bunlar da ancak XIX.y.y.dan sonra görülmeye ba layacakt r. Hatta 
önceden inceledi imiz bölümde de söz edildi i gibi, Osmanl ’lar n Astronomi’ 
ye olan özel meraklar  nedeniyle, astronomi bilginleri ayn  zamanda matematik 
ile de ilgilenmek zorunda kald klar ndan, matemati in bir çok konusunu önce
likle elden geçirenler onlar olmu lard r. XVIII.y.y.dan itibaren slahat hareket
leriyle birlikte astronomiye ili kin çal malar hayli azal rken, matematik konu
sunda yay nlanan eserlerin say s nda h zl  bir art  görülmeye ba lam t r. Bu
nun nedeni, bu tarihlerden itibaren ça da  anlamda e itim yapan kurumlar n 
ortaya ç kmas  ve buralarda matematik derslerinin hemen her
runlu dersler aras nda yer almas  ; buna kar n astronomi ile ilgili ders konula
r n n ikinci planda kalmas  olarak görülmektedir. Bir ba ka neden de Avrupa’ 
dan gelen uzmanlar n ve bilim adamlar n n, çeviriler yoluyla kazand rd klar  e

lerde a rl  matematik konular n  içeren kitaplara vermi  olmalar d r. Os
manl  bu suretle ancak XIX.y.y.’ n ortalar ndan itibaren Avrupa’daki matema
ti i izleyebilecek düzeye gelmek için bir ba lang ç yapm  olacakt r. 

bölümde ‘Osmanl  Matematikçileri’ ba l yla yapaca m z 
biyografi çal mas nda görülecektir ki, yukar da sözünü etti imiz yüzy l ayn  
zamanda, Türk bilginlerinin Avrupa’ya ilk kez giderek e itim ald klar , dil ö
renmeleri nedeniyle de orada yay nlanan bilim dergilerine makale ve yaz  gön
dermeye ba lad klar  zamanlard r. Hatta bunlar aras nda çarp c  bir örnek, Vi
dinli Hüseyin Tevfik Pa a (1832 1901)’d r. O, ilk kez bir lineer cebir kitab  
yazar ki dili ngilizce’dir ve ad  da Linear Algebra’d r. Bu eser Avrupa’da y l
larca kullan lacakt r.

Konunun gözden kaçan bir yan  da yaz  dili’dir. Daha önce de belirtildi i gi
bi, Osmanl  insanlar , Osmanl ’ca konu ur ama Arapça yazar. Arapça ‘bilim di
li’ için hiç de yeterli bir dil olmad  gibi ‘sa dan sola do ru’ yaz lmas  nedeni 
ile  ‘soldan sa a do ru’ yaz lan hesap i lerine çok ters gelmektedir.



te bütün bu karma a içinde, XVIII.y.y.dan itibaren önemli say lacak (bu 
ay rd  yapmak zorunday z) baz  telif ve çeviri eserlerden a a da, k sa notlar
larak söz edilecektir.

Bir de ça da  e itim kurumlar nda Frans zca bir yabanc  dil dersi olarak kon
duktan sonra, daha ileri s n flara do ru matematik derslerinin Frans zca dilinde 
yap ld  görülecektir. Keza Galatasaray Sultanisi gibi, yabanc  dille e itim ya
p lan lise düzeyindeki okullar ile yabanc  ülkeler taraf ndan kurulmaya ba la
n lan okullarda da matematik derslerinin büyük ço unlu u, bu dilde okutul
maktad r. Bu ise, Frans zca matematik kitaplar n n bol miktarda ülkeye girmi  
olmas n n nedenlerinden birini olu turmaktad r.  

Bu yüzy l n bir ba ka ayr cal , art k matbaalar n kurulmu  olmas d r. Kitap
lar art k matbaa bas m d r ve tiraj bak m ndan istenilen say y  tutturmak ola
nakl d r. En çok tiraj  olan kitaplar, genellikle ders kitaplar d r ve bas l  bu ki
taplar stanbul d ndaki okullara da gönderilebilmektedir.Art k istinsah edilmi  
eserlere giderek daha az rastlanmaktad r. Bu ise bir zaman sonra tamamen or
tadan kalkacakt r. 

Çevirilerin önemli bir k sm , Avrupa’da yay mlanm  eserlere aittir. Bunun 
yan s ra Arapça ve Farsça’dan yap lm  çeviri eserlere de rastlan lm t r. Ancak 
bunlar n say s  çok s n rl d r. Farsça’dan yap lan çeviri 1 adet, Arapça’dan ya
p lan çeviri ise 7 adettir. Bu çevirileri yapanlar n ço u da Mühendishanele
rin ders görevlileridir. çlerinde önemli ki iler de vard r. Bunlardan bir kaç  sa
y l rsa ilk akla gelenler Hüseyin R fk  Tamani, Hoca shak Efendi, Seyyid Ali 
Pa a, Seyyid Abdülhalim, brahim Edhem Pa a, Mehmet zzet olacakt r.

ginler içinde özellikle Hüseyin R fk  Tamani ve Emin Pa a’dan söz et
mek gerekmektedir. Emin Pa a, Hüseyin R fk  Tamani’nin o ludur ve e itimi
ni ngiltere’de yapm t r. Cambridge Üniversitesi mezunudur. Bu matematikçi
lerin biyografileri, haklar ndaki çok daha ayr nt l  bilgileri içerecektir. Emin 
Pa a yurda döndü ünde, bir askeri okulun bulundu u Maçka Kampüsünü yö
netmekle görevlendirilmi  oldu u an msanmal d r. Bu alt bölümde daha çok bu 
ki ilerin verdikleri eserler üzerinde durulacakt r.

y. ile birlikte, matemati e ili kin çal ma say s n n h zla artt ndan 
söz edilmi tir. Bundan ötürü  a a daki listemiz de hayli zengin olaca a benze

Çeviri eserler aras nda dikkat çekenler unlard r : 

(*) E. HSANO LU, R. E EN, C. ZG  , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, 
slam Tarih, Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n ,

1999, stanbul, s. LXXIX



Amili taraf ndan Arapça telif edilen Hulasat al-Hisab adl  eser 
Selim Hoca (öl.1725) taraf ndan Osmanl caya çevirilmi tir. Bu kitapta mesaha
(alan ve yüzölçümü) konu edilmi tir. 

Ayn  ki inin ayn  adl  çal mas n n bir ba ka cildinde cebir u vard r 
ki bu da manzum (yani iirsel bir dille) Mehmed ad nda biri taraf ndan Osman
l ca’ya çevrilmi tir. Çeviri 1766 y l nda tamamlanm t r. Bu çal ma al-Vardiy-
ya fi’l-Cabr va’l-Mukabala ad yla yay mlanm t r.

Amili’nin Arapça’dan çevirisi yap lan bir ba ka eseri Nihayat 
al-Albab fi Tarcamati Hulasat al-Hisab ad yla yay mlanm t r. Çeviriyi yapan 
Kuyucakl zade Muhammed At f (öl.1847)’d r. Kitab n tam çevirisidir.  

Arapça çevirilerden dikkat çeken di er iki eser ise unlard r :
G yaseddin Cem id al Ka i (öl.1427 ?)’nin Miftah al-Hussab fi’ilm al-Hi-

sab adl  eserinin çevirileridir. Çevirilerden biri Cabi zade Halil Faiz (öl.1722) 
taraf ndan yap lm  ve al- avlat al-Hizabriyya fi’l-Masa’il al-Cabriyya ad  ve
rilmi tir. Miftah al-Hussab adl  eserin sadece cebir ile ilgili k sm d r. 

Ayn  ki inin çevirilen di er eseri, mesaha (alan, yüzölçümü hesaplar ) 
ilgili IV.bab , brahim Kami (1794 de sa ) taraf ndan ilaveli olarak yap lm t r.   

amsuddin al Samarkandi (öl.1282 ?) taraf ndan Arapça telif edilmi  A kal 
al-Ta’sis adl  eserin Müfti zade Abdurrahim Efendi (öl.1836) taraf ndan yap
lan çevirisi, mühendishanede pratik çal malarda yararl  olmu tur. 

Çeviri eserlerin a rl  bat  dillerinden yap lanlarda görülmektedir. Bu çevi
rileri yapanlar n bir ço u da ya Osmanl  s n rlar  içinde ya ayan Avrupa’l lar 
ya da müslüman olmu  Avrupa’l lard r. Örne in bu konuda Humbarac  Ahmet 
Pa a an msanmal d r. O’nun yönetiminde olan Humbarac  Oca  hocalar ndan 
Müfti Yeni ehri  Mehmed Said Efendi (öl.1767) ile Salih al Mi’mari (öl 
1766) ve o lu Mustafa S dki (öl.1769) ile onlar  izleyen Sa’di vard r. Sonuncu 
ki i Pergar-  Nisbe (pergel oranlar )Risalesi’nin müellefidir. Bu tür çevirilerin 
As’ad al Yanyavi (öl.1730) ile o lu Badruddin Muhammed ile ba lam  oldu u 

Bunlar n Latince’den çeviriler yapt klar  bilinmektedir. 
Mehmed Said Efendi’nin bat  dillerinden çevirmi  oldu u matematik ve astro
nomiye ili kin eserleri hayli ilgi görmü tür.  

Haddiyat al-Muhtadi adl  eser, Osman b.Abdulmannan (öl.1786) taraf ndan 
Frans zca, Almanca eserlerden çeviriler yoluyla olu an, geometri 
kitapt r. Daha çok askeri konularla ili kili olan geometri konular  yer alm t r. 

(*) E. HSANO LU, R. E EN, C. ZG  , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, 
slam Tarih, Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n ,

1999, s



zade Ç nari smail Efendi (öl.1790) de Cassini Zici Tercümesi adl  çe
viri eserin ba nda Frans zca’dan çevirdi i Logaritma Cetvelleri’ni koymu tur. 
Ayn  y llarda ekerzade Feyzullah Sermet (öl.1787) Logaritma e ilgili çevi
riler yapmaktad r. 

Hüseyin R fk  Tamani ile Hoca shak Efendi, Frans zca ve ngilizce eserler
den çeviriler yoluyla önemli matematik kitaplar  kazand rm lard r. Bunlar n ö
nemi, bu kitaplar n uzun y llar mühendishanelerde temel ders kitaplar  olarak 
kullan lm  olmas ndan kaynaklamaktad r. Çevirileri Hüseyin R fk  Tamani ta
raf ndan yap lm  olan bu kitaplar,

Terceme-i Usul al-Handasa 
mtihan al-Muhandisin 

Macmu’at al-Muhandisin 
Talhis al-A kal 

adlar n  ta maktad r. Bunlardan ilki, ngiliz matematikçisi Bonny Castle’in bir 
eserinin çevirisi olup bu da Öklid’in ünlü Elements’
ra stanbul’a gelen yabanc  bilim adamlar nca övgüyle söz edilmi tir. Bu eser, 
ilki 1797 y l nda olmak üzere, dört kez bas lm t r. 

O’nun, Galilei’nin çal malar n  derleyerek olu turdu u Mekanik adl  kitab , 
o zaman için modern fizi in Osmanl ’da ilk kez tan t lmas nda öncülük etmi
tir. Ayr ca denizde mesafe (derinlik) ölçmeye yarayan bir konu için Paraketa 
ad n  verdi i bir eseri daha bulunmaktad r. 

Hoca shak Efendi’nin çeviri yoluyla kazand rd  eserler ise unlard r : 
Mecmua-i Ulum-i Riyaziye 
Aks al-Maraya fi Ahz al-Zavaya 
Kava’id-i Ressamiye. 

Bu eserler okullarda, mühendishanede ve Harbiye’de uzun y llar ders kitab  
olarak kullan lm lard r. 

XVIII.y.y. n ikinci yar s nda, M s r’da geçen bir tak m çal malar da Osman
l  topraklar nda gerçekle ti i için ilgimizi çekmi  olmal d r.Bu tarihlerde M s r’ 
a gelmi  olan Frans z mühendisler Hasan al Cabarti (öl.1774) ile görü mü ler 
ve O’ndan matematik ile ilgili hayli bilgiler alm lard r.O lu Abdurrahman Ca
barti’nin bildirdi ine göre Frans z mühendisler de O’na baz  aletler ve kitaplar 
arma an etmi lerdir. Napoléon ile birlikte M s r’a gelen mühendisler ve bilgin

Attar (öl.1834) olmu tur. Kahire’ 
de bulunan Ayniyye Okulu ö rencilerinden M.Server, Kitab Burhan al-Misaha 
fi Ma’rifati Sutüh al-A kal adl  eseri talyanca’dan çevirecektir. M s r’da da bu 
konularda çal malar yap ld  bilinmektedir.  

Osmanl  Devleti’nin son y llar nda, en güçlü matematikçilerinin biyografileri 
bir sonraki alt bölümde verilecektir. 



Bunlardan biri daha önce ad  geçmi  olan Vidinli Hüseyin Tevfik Pa a’d r. 
Di er ikisi ise Mehmet Nadir (1856 1921)’dir. Bu 
matematikçiler, modern bilim ça n n ya and  bir süreçte, bu ça a ayak uy

ça da  matematikçi tipini Osmanl ’da temsil etmi  olan ender insan
lard r. O’nlar  buradaki bir kaç sat r n içine s d rmak, hem O’nlara ve hem de 
son anda bu ça  bu alanda bu ki iler yard m yla yakalam  olan Osmanl  Dev
letine yap lacak en büyük haks zl k olur.
Son olarak, do umlar  Osmanl  Devleti’nin biti  y llar na rast

çek bilim adam  kimli ini Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra gösteren bir 
çok matematikçimiz vard r ki, O’nlar Cumhuriyet Türkiyesi ile ilgili bölümler
de, hakettikleri yeri alacaklard r. 

05. 03. 03. Matematik E itiminin Nas l Yap ld na ve Neler Ö retildi ine Dair 
Yukar daki incelememizden ö reniyoruz ki art k Osmanl ’da canlanan bir 

kitap hareketi ya anmaktad r. Her düzeydeki okulda bas l  ders kitaplar  e itim 
s ras nda kullan lmaya ba lanm t r. Özellikle çeviriler yoluyla kazand r lm  
olan eserler hem ça da  hem de Avrupa’daki bilim düzeyini yans tmas  bak
m ndan yararl d r. Ancak e itimin düzeyinin saptanmas nda i ler, sadece kitap
lar n varl  ve bollu uyla ölçülememektedir. Ö renilmesi gereken hususlardan 

u kitaplar n nas l ve ne kadar kullan ld  ve hangi programlar için 
uyguland d r. Bu konuda baz  belgelere dayanan belirlemelerimiz, yine ve sa
dece matematik derslerindeki çal malara yönelerek, bu derslerin konular n n 
i leni inde hangi düzeyde çal ld n  ortaya ç karmas  bak m ndan ilginç gö
rüntüler verecektir. Bunun için çe itli ki isel görü  ve an lardan hareket ederek 
ders plan ve programlar na kadar di er ayr nt lar da de erlendirilmelidir.

Rü tiye okullar nda yap lan dersleri ak c  bir dille günümüze yans tan tan n
m  yazarlar m zdan Halit Ziya U akl gil’in, zmir Rü tiyesi’nde okudu u y l
larda derslerin nas l yap ld n , özellikle sat r aralar nda matemati e ili kin ko
nular  nas l de erlendirildi ini dikkatle izlemeliyiz. 

“ …Bak n z rü tiyede ne vard  ne okunurdu : Gülistan kitab ndan üç fas l ile 
bir Fars grameri, Türkçe bir gramer ile imla ve okuma kitab  yerine ancak 200 
sayfal k bir Osmanl  Tarihi,  hesaptan adi ve ondal k kesirlerle, tenasüp (oran- 
t ) kaideleri ; co rafyadan harita üzerinde parmakla gösterilecek, da lar, e-
hirler, denizler, nehirler ve nihayet mektebin en ehemmiyetli dersi Arapça’dan  

1299-1933 Döneminde Türkler’de Bilim ve E itim Hayat , Y.T.Ü.
Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam  Bitirme Tezi, Tez Dan
man  : Y.Aksoy, 1996, stanbul, s. 81 

 
 
 
 
 



 
Emsile, Bina, Avamil ile ba l yarak izhardan geçerek Resail-i Erbaa (dört ki-
tap) diye tan d m z mant k tasla na varan ve dört y l günde üçer sat rla ö -
retilen bir yol. “  

“ Sonunda bir bilgi yükü ile mektepten ç kan genç ne ranl  çayc ya dört ke- 
limelik Farisi bir cümle söyleyebilir, ne Arapça bir M s r gazetesinin on sat r-
l k bir f kras n  anlard . Co rafyadan Paris ile Berlin’i az çok kendi yerlerinde 
bulabilse New York ile ikago’yu hayalinde tamamiyle bulamaz, hele Türkiye’ 
nin idari bölümlerini hiç bilemezdi. Hesaba gelince, en büyük marifet u idi : ‘ 
Dört amele sekiz ar n uzunlu unda iki ar n eninde bir buçuk ar n derinli- 
inde bir duvar  alt  günde bitirirlerse iki amale filan filan (rakam de i tiriniz) 

kaç günde bitirirler ? te size en zor ve en korkunç bir problem. Türk gençleri 
i  alemine girerse öteki mekteplerden yeti en çe itli millet gençlerine bununla 
kar  koyacaklard . Türkçeden nihayet vilayet mektubi kalemine yahut muhase- 
be odas na mulaz m (stajyer) olarak kabul olunabileceklerdi.” 
    “ Mektepte yaz  i lerinde vazife (ödev) verildi ini biliyorum, hele…toplama- 
dan çarpmaya, ç karmadan çarpma ve bölmeye atlarken bu dört basit eyle 
problem çözme imkan n  bulduran ö retme sistemi bu mektebin hiç bilmedi i 
bir eydi. Elimizde tebe ir, kara tahtan n ba na geçerdik ve o s rada hocan n 
kafas ndan do abilecek pratik hayatta hiç kullan lma vesilesi bulunmayacak 
bir problemi çözmek için uzun zaman geçirirdik. “ 
    U akl gil’in hat ralar nda konu di er ayr nt larla uzay p gitmektedir. Rü ti
yeler hakk nda az çok bu gibi bilgilere ula t ktan sonra, acaba di er Osmanl  
itim kurumlar nda durum nedir ? Bunu bu kez en üst düzeydeki kurumlar ola

rak Darülfünunlar için ara t ral m. Yine bu tür söylemlerden yola ç karak baz  
gerçekleri birinci a zdan ö renmi  olaca z. 

Bu konuya tan kl k etmi  önemli bir ki i smail Hakk  Baltac o lu’dur. O, bu 
okulun ö rencisi ve daha sonra da orada hocal k yapm  bir ki i olarak, darül
fünun hakk nda en sa l kl  bilgileri verebilecek bir ki i olmal d r. O, bu kurum 
ile ilgili olarak unlar  söylüyordu :

“ Darülfünun siyasi ve mesleki bir maksatla kurulmu tur. Gayesi ilmi de il-
dir ; siyasidir. Hükümet bat l la ma arzusuna uygun olarak bu müesseseyi is-
kolasti in devam na, medresenin bütün kuvvetine ra men hayata sokmak iste- 
mi tir. Darülfünun meslekidir, nas l askeri alanda gerili i gidermek için oraya 
ö renci verecek ilk ve orta ö retim müesseseleri yokken yüksek teknik askeri 
okullar aç lm sa, sivil hayat n ihtiyac na cevap vermek için de ilmi çal man n 
be i i olan fen ve edebiyat fakülteleri dü ünülmeden daha ziyade doktor ve a- 
vukat yeti tirmek için T p ve Hukuk Fakülteleri aç lm t r.  
    Darülfünun ilimden do mu  olmad  için, ilme hizmet etmiyordu. 
 
 
 
 



 
    Fakülteler aras nda bir dayan ma yoktu. T p, Hukuk, Edebiyat, Fen ve la-
hiyat Fakülteleri aras nda ne ilmi bir ba  ne de mesleki bir mefküre vard .Bun- 
lar aras nda özellikle lahiyat Fakültesi di erlerinden ayr  bir eski medrese 
zihniyeti ta yordu. 
    Ö retim üyeleri aras nda bir zihniyet ve ideal birli i yoktu. Ö retim üyele- 
rinin kimisi medreseden yeti me hocalar, kimisi de mülkiye mektebinden yeti -  
mi  mezunlar, kimisi de ecnebi mektebinde veya Avrupa’da yeti mi  ki ilerdi. “

Baltac o lu’nun bu ifadelerinden, Darülfünunlar hakk nda bir hayli bilgiye, 
yine birinci a zdan ula m  oluyoruz. Bu bilgilere, özellikle Cumhuriyet Tür- 
kiyesi’ndeki e itim kurumlar n n yeniden düzenlenmesi s ras nda, gerçekten 
gereksinme olacakt r.

Sat  Bey ad  Osmanl  Devleti’nin biti  y llar nda bir e itimci olarak duyulma
ya ba lam t r. Bat  tarz nda yaz lar yazan ve e itimi bu düzeyde görerek ele ti
ren ve ele tirmekle kalmay p do rular  da gösteren bir ki i olarak O’nun baz  
söylemlerine kulak verelim :

“ Her eyden önce çok kuvvetli ve etkin bir ö retmen ordusuna muhtac z. Ar- 
t k gelece imiz, asker ordulardan çok, ö retmen ordular m z n manevi ba ar - 
lar  ve yengileri ile belirlenecek ve kararla t r lacakt r. “ 
    “ Bu küçük eser, i te bu ordular n esasl  ihtiyaçlar ndan birini sa lamak için 
yaz l yor. Çünkü, Fenn-i Terbiye, ö retmen ordular  Fenn-i harbidir. “ 
    “ E itimde üç esasl  nokta vard r : 1) Beden , 2) Fikir , 3) Ahlak… u halde 
önemli olan sa l k koruma psikoloji ve ahlak ilimleridir.” 
    Sat  Bey e itim ile di er pek çok ayr nt y  kitab nda s ralad ktan sonra, öyle 

“ E itim, insan n bütün yeti ve yeteneklerini, gerek kendinin ve gerekse ba - 
kas n n mutlulu unu sa layacak ekilde geli tirmesidir. “ 
    O’nun en çok yak nd  konu ise ‘ezbercilik’tir. Bak n bu konuda da neler 
yazm  o küçük kitapç na :

“ Ezbercilik…Biz de ö retimin en genel ve en süregen hastal d r. Okullar - 
m z n en büyüklerinden en küçüklerine var ncaya kadar, hemen bütün derecele- 
rinde bu hastal n bir çok görünü üne rastlan r. Özellikle, ilkokul ve rü diye- 
lerde bu hastal ktan kurulmu  olanlar çok azd r. “ 

Görülüyor ki art k XX.y.y.a girildi i ilk y llarda, ça da  anlamda e itim ta
n m  veren ve e itimin nitelikleri hakk nda do ru görü ler sunan ve savunan 
insanlar ortaya ç kmaya ba lam t r. Bu iyiye gidi in bir göstergesi olmak
likte, ne yaz k ki ülke elden gitmi  bulunuyordu. Ancak ne var ki bu birikim el
bette i e yarayacak, Cumhuriyet Türkiyesi kurulurken, bütün bu do ru görü ler, 
ba ta büyük önder Atatürk olmak üzere, ilgililerce, e itimin kurumsalla t r l
mas na yans t lacakt r. 



Bu gibi tart malar n içinde matemati in özel bir yeri olmasa bile ku kusuz o 
da bu ya am içinde yerini alm  olacakt r. Yani bile ik kaplar ilkesi gere ince, 
di erlerine ne oluyorsa, ayn  eyler onun için de oluyor demektir. Bu ekilde 
dü ünülerek okunacak yukar daki sat rlar, ayn  zamanda matematik için söy
lenmi  olarak da kabul edilebilecektir.     

05.04. “GEÇM M ZDEK  B L M AZLI I”  

bölümdeki ba l k, gerçekte bir makalenin ba l d r. Bu nedenle t r
nak içinde verilmi tir. Bu makale, Muallimler Mecmuas ’n n 1924 y l nda ya
y mlanan 2.say s nda ç km t r (s.671 677). Arap harfleriyle yaz lm  olan ma
kalenin müellifi (yazar ) Süleyman evket adl  bir ki idir. Kendisi büyük bir o
las l kla bir ö retmen ve bu derginin na iri olmal d r. Bu yaz y , Salih Zeki’nin 
ayn  dergide ç kan bir yaz s  üzerine kaleme ald  anla lmaktad r.    

Buraya, kayna n  gösterdi imiz makalenin tamam n  al yorum. Sab rla o
kundu u zaman görülecektir ki bu makale, ba tan sona aç klad m z kriterler 
için tam bir gerekçe olu turmaktad r. 1924 gibi, henüz Cumhuriyetin ilan edil
di inin ertesi y l na rastlayan bir zamanda bu de erlendirmelerin yap lm  ol
mas , bizim için çok daha önemli say lmal d r.  A a da, makalenin
bulunmaktad r.

“ Türkçede matemati e hatta genellikle fenne ait geni çe bir çal ma tarihi te
ekkül etmemi tir. Halbuki pek eski devirlerde M s rl lar n ‘bilim denebilecek’ 

baz  ‘bilgi ve fikir dergileri’ var. Hele Yunanl lar n Tales’den, Pitagoras’tan, 
Öklides’ten kalma matematik meseleleri bugün de mutlak birer gerçek olarak 
okullarda okutuluyor. Aralar nda Archimedes cinsinden fencilerin ve baz  bü
yük filozoflar n bulundu unu burada söylemeye ihtiyac m z yok. O zamanlarda 

atalar m z ya yorlard . Sosyal kurumlar  vard , ya am için genel 
al kanl klar  da kazanm lard . Fakat bilim yap lar  eklinde görünecek toplu, 
sistemli ve gelecekteki medeniyetleri etkileyebilecek bilgileri yoktu. Ortaça da 
milletimizin ço unlu u kendi halinde ya ard . Fikir i lerine merak duyanlar, 
Türkçeden ba ka bir bilim ve kültür çekicili ine kap l rd . Eserleri Arapça ve 
biraz da Farsça ile yazmak adet halindeydi. Bu nedenle bütün ortaça  içinde fi
kir hayat na dair Türkçe lisan nda ba ms z ve devaml  belgeler bulamay z.  

Tarih, her millete ve bütün fertlere kazand klar  hakk n derecesiyle k ymet 
biçmek ister. Biz esasen kabiliyetli bir neslin evlad y z. Fakat bilimi yüksek bir 
mimari abide farzedersek, bunun kurulu unda kaç hisseye hak kazan

(*) Bilim Tarihi Dergisi, Say  26, 1993 Aral k, s.25 ;
Günümüz Türkçesine çeviren : Osman Bahad r.  



bir bak n ! Çünkü planlar n  ba ka milletlerin dü ünürleri yapm . Bu abidenin 
yap m nda amele gibi çal anlar n aram zda yeti ti ini tarih haber vermiyor. 
Hakikatin ac l  kar s nda üzüntü duyuyoruz. Fakat ümitsiz de iliz. Kabiliyet 
çe itli ekillerde gerçekle ebilir ; amaçlanan hedeflere göre zeka yeni bir yön 
alabilir. Bilimin d nda, örne in kahramanl k, sava  ve idare i lerinde zeki ve 
kudretli ya m z. Fikir hayat nda ba ar  için devaml  ve ciddi bir çal ma ye
terlidir. Bilim bak m ndan uyanmam za hiç bir engel yoktur. Yaln z itiraf edi
yoruz : Bizim fen tarihindeki yerimiz sadece milli gayretle yaz
inceleme sonucunda “uluslararas  bilim ve felsefe”ye hizmetimizin olmad  a
ç a ç kacak diye esasen endi e duyarak yaz k ki ahsen kesin karar m z  ver
mi  bulunuyoruz. Gerçi eski ve yeni biyografi kitaplar nda, kütüphanelerde bu

s l metinlerde biraz bilgiye ve baz  belgelere rastlamak mümkündür. 
Hatta biz de okudu umuzu hat rl yoruz. 14.yüzy lda Kad zade Selahaddin Mu
sa adl  bir çocuk Bursa’dan Semerkand’a gitmi . Ya am n n son devresinde Ti
murlenk’in torunu Ulu  Mehmet bin ahrah ile birlikte çal m lar. Bir çe it ra
sathane (gözlemevi) ortaya ç km . O zaman n bilim adamlar  daha çok din me
seleleri etraf nda toplan yormu . Seyyidi erif Curcani gibi, medrese tedrisat
na eserleriyle as rlarca etki yapan hocalar Kad zade’nin “pozitif ve kesin” bilim 
i lerine önem vermesini kabul etmemi ler ve alaya alm lard r. O fikrinde sebat 
etmi , matematik ve astronomi ile u ra makta zevk aram . Kütüphanelerde A
rapça yaz lm  eserler kolay bulunur. ncelemek gerekir. Kad zade’nin ö r
lerinden ikisi daha, bat  Türkleri aras na gelip ders okutmu . Bunlardan birisi 
Ali Ku çu, di eri Kastamonu’ya müderris olan irvanl  Fethullah Efendi’dir. 

Ali Ku çu’nun babas , Ulu  Bey’in do anc s  imi . Kendisi Timurlenk’in to
runlar n n saray nda bilimsel terbiye görmü , Ay’ n biçimine, matemati e ait 
risaleler yazm . Muhammediye, Fethiyye adl  eserleri medreselerde okutulmu

Kad zade ile Ali Ku çu’nun Mirim Çelebi ad yla tan nan bir torunlar  yeti
mi . Farsça “Destur ul lamel’fi tashih il cetvel” adl  bir kitap haz rlam  (Daha 
ba ka eserleri de var. Kütüphane fihristlerindeki numaralar  bizde mahfuzdur). 
Muhittin Muhammed ibni elhac Atmaca ad nda bir zat aç k Türkçe ile “Mec
mual kavaid fil hesap” (Köprülü Kütüphanesinde, No.341) kitab n  tercüme ve 
telif etmi . Eserinin üç bölümü var. Birinci bölümde, toplamay , ç karmay , 
çarp m , tasnifi, ay rmay  ve bölmeyi, hepsinin sa lamalar n  ve ortaya ç k
lar n  anlat yor. kinci k s m kesirlere ayr lm . Çe itli meseleleri toplad  
üçüncü bölümde, daha önce gösterdi i kaidelerin uygulamas n  yap yor. Ara
n rsa eski yaz lar içinde bu cinsten baz  eserleri daha görmek mümkündür.

16.yüzy lda bilimde oldukça önemli bir i e girme te ebbüsünde bulunan bir 
zat yeti mi . Bu adam Takiyüddin erras t ad yla bilinir. Muvakkithanelerdeki 
hesaplar n hatalar n  bulmu . Düzeltmek için Tophane üstünde oldu u tahmin 



edilen tepede bir rasathane açm lar. Tabii en fena ekilde sonuçlanm . O za
man Avrupa’da uyan k bir devre ba lamak üzere bulunuyor. Biz bu uyan  
mutlaka duymak ihtiyac n  iddetle hissedecektik. Bu f rsat bir daha ele geç
mezdi. Fakat ac  bir kar la t rma dü üncesiyle yaz yorum. Örne in Kopernik 

1543 tarihleri aras nda ya am . Tycho Brahe (1546
1630) a a  yukar  Takiyüddin erras t (1521 1585)’ n muas rlar d r (ça

da lar d r). Onlar ba ar l  oluyor, biz hata etmeyi sürdürüyoruz. Zaman n ey
hülislam  öyle bir ey yazm  : “Gözlem yapmak u ursuzluk getirir. Evrenin 
s rlar n  küstahça anlamaya cüret etmenin vahim sonuçlar  çok aç kt r. Gözlem 
yap lan hiçbir memlekette mamur devletin tahrip olmad  ve devlet yap s n n 
zelzeleye u ramad  görülmedi.” Hükümet ferman ç kar yor. 987 zilhiccesinin 
4. Per embe günü rasat kuyusunu ta  ve toprakla kapat yorlar. Fatin efendi haz
retleri, Takiyüddin erras t’ n bir eserini Salih Zeki beyden sat n alarak muhafa
za ettiklerini söylüyordu. Mahiyetini aç klamalar  için sayfalar m z aç k duru
yor. Gayretlerini  özellikle yerine getiririz.    

daima y ld zlar n durumundan iyi ya da kötü sosyal ahkam ç kar
makla u ra mazlard . Heyetin bilim k sm yla u ra an da yeti irdi. 18.yüzy lda 
Halifezade smail Efendi, Paris Rasathanesi müdürü Jean Dominic Cassini’nin 
logaritmaya ait bir eserini tercüme etmi . Salih Zeki Bey merhum, asl n n Da
mat brahim Pa a Kütüphanesi’nde oldu unu yazm t . Fihristin bas l  nüsha
s nda böyle bir eserin ad na rastlamad m. Mecmua k sm nda olmas  mümkün
dür. Matematikle u ra an arkada lar n küçük bir gayreti merak m z  kola
gidermeye yeter. Salih Zeki Bey “Asar  Bakiyesi”nde Halifezade smail Efen
di’ye k ymet veriyor. Az sonra gelen Gelenbevi smail Efendi’nin mant k ve 
din biliminin yan  s ra matematikle de u ra t n  biliyoruz. 19.yüzy l n ba la
r na yak n bir zamanda L’aland (1732 1807)’ n cetvellerine ait rakamdan ibaret 
bir kitab  rasathanede gördü ümü hat rl yorum. 

Eski devrin fen tarihini incelemeye ba layal m, bu türden baz  yaz lara dahi 
rastlamak imkan  bulunur. Ancak hepsinin uluslararas  k ymet kazanm
re nisbetle meziyetleri mutlaka s n rl  kal r.

Biz fikren Avrupa nüfuzuna girerken yeni müesseseler vücuda getirmek iste
dik. Memleketimizde imdiki bilimin derecesi eski devrin tekamülü ve devam  
de ildir. Tanzimat’tan önce, yüzy la hakim olan medeniyete uymak için iptidai 
haz rl klar geçirdik. Son yüzy l zarf nda iktisadi ve mali te kilattan bilim uygu
lamalar na kadar her eyde Avrupal  usul ve çal mas na uygun e ilimlerimiz 
uyand . shak Efendi “Mecmua i Riyaziye”yi slami olmayan bir dilden tercü
me etmi , Tahir Pa a Cambridge’de okumu . Emin Pa a bilgisini bat  eserleri
ne borçludur. Biz yeni fen bilgilerinin milletimiz aras ndaki geli me ve ilerle



me safhalar n  tarihi isabetle göstermek için belge ar yoruz.
Bey üstad m z bu konuda memleketin k ymetli ve yetkili bir adam yd . Vidinli 
Tevfik Pa a hakk ndaki hat ra ve aç klamalar n  o lu Darülfünun muallimlerin
den Malik beyefendinin güzel arac l yla dergimize al yoruz. Yaln z bize tevdi 

unan yaz lar n eksik taraflar  var. Bu arada Vidinli Tevfik Pa a merhumun 
çocukluk ve gençlik hayat na ait bölüm de kaybolmu . Mümkün oldu u ölçüde 
tamamlamak için Darülfünun hendese i tahliliye (analitik geometri) müderrisi 
muhterem ükrü beyefendiye müracaat ettik. Kendileri zaten Salih Zeki Bey’in  

u Riyaziyat’ n n bas m n n tashihlerine nezaret etmekle görevliydiler. 
Tevfik Pa a maddesinin mürettiplere verilmesine daha çok zaman ister. Bu k s
m n aynen istinhas na lütfen müsaade ettiler. Hepsini dergimize al yoruz. ük
rü ve Malik beyefendilere müte ekkir ve minnettar z. Medeni alemde matema
tik biliminin olgunla mas  ve bizdeki tecellisi konusuna dönece iz. Bu konuya 
dair Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hamit beyefendi zaten bir “tetkik (inceleme)” 

z rl yor. Yak nda dergimizde yay nlanacakt r.
Salih Zeki Bey’in K ymeti
Geni li inde sisli görünen zekalar olur. Toplumda fazla okuyucu bulmaz. 

Yaln z ciddileri insan  dü ündürür. O cinsten bir mütefekkirin (dü ünürün) ta
savvurlar ndaki enginlik baz lar nca zevkle gözlenir. Salih Zeki Bey merhum, 
dü üncelerinde asla mu lakl k kalmas na r za göstermeyen bir yazard .Yazd
n  anlatmakta üstad olmu tu. Dima ndaki her fikir aç k ve müspet bir k ymet 
kazan rd . Bas n n, ilk ve orta okullar n, özellikle kendi yeri say lan Darülfünun 
aleminin ön saf na geçmek için do mu tu. Esasen ihtisas y llar nda ya ad m
z  herkesten iyi biliyordu. Fakat me guliyetini geni letmek ihtiyac n  duydu. 

tiksel astronomi) okuttu. Fen Fakültesi Dergisi’nde ç kan silsilelere (serilere) 
ait incelemelerinde ki isel ve ba ms zd . Gayri Öklider hendesesi (Öklidçi ol
mayan hendese) hakk ndaki konferanslar  mutlaka mütefekkir vasf na haiz bir 

kaya lay k eylerdi. “Mizan  Tefekkür”, medreselerde okutulan logique for
melle’e (formel mant a) ve Ursutu’nun nazari mant na benzemiyordu. Poin
caré’den tercüme etti i, “Bilim ve Usul”, “Bilim ve Faraziye”, “Bilimin K y
meti” isimli yaz lar n , esefle söylemek gerekirse Türkiye’de pek az adam an
lar. ki cildi yay nlanan “Asar  Bakiye”si, bilimin tarihiyle u ra t n  göste
rir. Halide Edip Han m ile birlikte Ulumu ktisadiye ve çtimaiye Mecmuas  
( ktisadi ve Sosyal Bilimler Dergisi)’nda Auguste Comte’u yazm lard . Bu te
ebbüslerindeki ba ar s , öteki eserleriyle birlikte topluca incelensin, felsefi 

zevk ile dü ündü ünde üphe kalmaz. Orta okullar için fizik kitab n  neredeyse 
40 y l önce yazd . Gösterdi i liyakat yar na göre de bir a amad r. A
trand’dan tercüme etti i Felsefe Bilimi ve Ahlak Felsefesi, kendi türünde hala 



birinci say l r. Kozmo rafyas ndan daha üstün bir eser ç kt n  da hat rlam yo
ruz. Kitaplar n n teslis i zaviye (bir aç n n üç e it k sma bölünmesi) 
deki nüfuzunun ve serbestli inin, skolastik makalesinde buldu umuz yeni bi
lim anlay n n, Matbaa i Amire’nin kazan mahzeninde ziyaret etti im dört kü
çük sand k içindeki bas lmam  Kamus u Riyaziyat ’ n n çe itli safhalar na ba
k ls n, aram zda yeti mesinden memlekete iyi bir gelecek müjdeledi i kabul e
dilir. Birbirini izleyen çal malar n  gerçek mahiyetiyle gören bir münekkit (e
le tirmen), Salih Zeki Bey’in çok geni  bilgiye sahip oldu unu anlar. Yüksek 
matemati in çe itli k s mlar yla u ra mas ndaki zorunlulu a bakar. Bunda ihti
sas  pek dü ünmez. Üstad  ansiklopedist s fat na yak n görür. Fakat her ey nis
bidir. Fen Fakültesi’nde matematiksel fizikten ba ka onun her dersi için bir ho
ca kürsüye ç k yor. Lakin maddi eserlere nisbetle bir kar la t rma yap ls n, i
tigal etti i yüksek mevkiin bo  durdu una fazla ahit aranmaz.

Bu sözleri ac  bir tesir duyarak yazd m. mza etmekten utan yorum. Matema
tik hocalar m z fena bir sitem ve serzeni e hak kazanm  görünüyorlar. Salih 

Bey merhumu yolunda yaln z b rakm lard r. Aralar nda örne in, “Asar  
Bakiye”yi tamamlayacak kimse yeti meyecek mi ? Felsefi haz ile konular n  
kavrayacak çal t klar na belge ve kan t göstermekten hep kaç nan hocalar m z
la yetinmeye raz  m  olaca z ? Fen Fakültesi ki isel çal maya ait yay nlar  u
zun süre daha ihmal etmeye katlanmak mecburiyetinde de ildir.Bununla birlik
te biz onlardan yine ciddi eserlerin dilimize çevirilmesini isteyecek kadar al
çakgönüllü davranmay  dü ünüyoruz. “  

Noktas na ve virgülüne dahi dokunmadan aynen aktard m bu makale, yaz l
d  1924 y l ndan öncesini adeta kesit kesit incelerken, dürüst ve hatta mahçup 
bir ifadeyle gerçe i yans tmaktad r. Bilim tarihinden daha çok 

için tam bir belge niteli indeki bu makaleyi, dilimize çevirerek yay mlan
mas n  sa lad  için de erli bilim adam  Osman Bahad r’a binlerce te ekkür. 
Bizlerin salt tarih bilgileri d nda, kar la t rmal  olarak olaylar  ve geli meleri 
yorumlamada biricik dayanak noktalar m z bu türden gerçek belgeler olmakta
d r. Bilimle ilgilenenlerce bilindi i gibi, bilim yapmada ‘duygusall a’ yer yok
tur. Bu makale, bu kitab n içeri ine büyük oranda k tutmu tur. Burada k sa
ca de inilen bir çok ayr nt , kitab m z n ba l ba na konular  olacakt r.  

Makalede benim için en dikkate de er tümce u olmu tur  (Bu kitab n diline 

“ Tarih, her ulusa ve bütün bireylere kazand klar  pay n derecesine göre de-
er verir. “
Bu tümcedeki giz, Tarih Bilimi’nin dürüst ve tarafs z olarak, gerçek anlamda 

uyguland nda, kullanaca  ölçütü tan mlamaktad r. K saca, her uygarl k ya da 
her birey, ancak haketti i kadar yer alacak, an lacakt r. 



Makalenin yazar  Süleyman evket bir çok ara t rma noktas na da k t
makta, yol göstermektedir. Dergisinin bu yolla edinilecek bilimsel bilgilere ve 
makalelere aç k oldu unu samimi bir ekilde ifade etmektedir.  

Bu makaleyi ve sahibini çok ilerideki sayfalar m zda yeniden anaca z. Çün
kü Osmanl  Devleti ile ilgili Cumhuriyet Türkiyesi için 
yeni bir ba lang ç yaparken, genç Türkiye Cumhuriyetinin, bilim ad na, Os
manl  Devletinden neleri miras ald  noktas nda, Süleyman evket gibi bilime 
katk s  ku ku götürmeyen insanlar m z  gözard  etmek, onlara yap lm  en bü
yük haks zl k olacakt r. Ku kusuz burada Süleyman evket bir simgedir. O’nu 
anarken, o nitelikte ancak adlar n  bilmedi imiz daha nice ayd n insan m z  da 
O’nun ahs nda anmak istiyorum. Onlar ki Cumhuriyet Türkiyesinin tam kuru
lu  y llar nda, bir ideal etraf nda toplanarak, bu günlerimizin temellerini atm  
bulunmaktad rlar.   

Bu makalede ad  geçen çe itli ki ilere ait ayr nt l  bilgiler, kitab m z n konu
lar  aras nda yer alacakt r. te burada, kimlerin yer alaca na ya da almas  ge
rekti ine dair bir ölçünün olu turulmas  zorunlulu u vard r. Bu a amada bu so
runu netle tirecek baz  ara t rmalara yönelmemiz gerekmektedir.

05.05. “YÜZYILIMIZIN MATEMAT K TAR H NE B R BAKI ”

Hüsnü Hamid Bey, üstüste iki kez Darülfünun Reisli i (Rektörlü ü) yapm  
olan bir bilim insan d r. O da aynen Süleyman evket gibi, 1924 y l nda yay m
lanan bir makale yazm  ve Osmanl  Devleti’nin bilim anlay na adeta ayna 
tutmu tur. Öncekinde oldu u gibi, yazd  makalenin ba l n  burada alt bölü
mün ba l  olarak koyduk ve bunun için onu t rnak içinde yazd k. 

Yay nlad  makalenin ad  udur : Asar-  Haz r Riyaziye Tarihine Bir Nazar 
[Yüzy l m z n Matematik Tarihine Bir Bak ].  
olu u çok anlamld r. Cumhuriyetin kurulu unun hemen ertesi y l na rastlayan 
bu gibi yak nmalar, öyle anla l yor ki bir çe it ikayetnamedir. 

Bu tür yay nlanm  makaleleri, yazan n kimli i ve ki ili i ile yanyana geti
rince bizim için bunlar tarihe k tutan birer belge de erindedir. Baz  konulara 
dair yap lacak de erlendirme ve yorumlarda, bu belgelerdeki bilgiler yol göste
rici olacakt r. Bu nedenle bu gibi yaz lar  önemsiyoruz. 

Bu ekilde bak ld , yakla ld  zaman, tamam n  sonraki sayfalarda bula
ca n z bu makale de ayn  tarihe bir ba ka pencereden, Darülfünun penceresin
den bakmaktad r. Buradaki baz  ifadelerden hareket ederek, ku kulu bir çok so
ruya yan tlar bulunabilecektir. te bu nedenle, Süleyman evket Bey’in maka
lesini yazarken nas l ki noktas na, virgülüne dokunmadan kitab m za aynen al
d m z gibi burada da Hüsnü Hamid Bey’in makalesini aynen al yoruz.     



Gerçekte makale okunduktan sonra görülecektir ki bir önceki alt bölüm ile 
incelenmek istenilen, Osmanl  Devletin’de e itimin niteli ine dair ara t rma bu 
makale ile devam etmektedir. Bunu ayr  bir alt bölüm yapmam z n nedeni ise, 
baz  eylerin birbirine kar mas na engel olmakt r. 

Hüsnü Hamid Bey’in makalesini sunu  yaz s nda, Osman Bahad r’ n aç kla
malar  aras nda dikkati çeken önemli ifadeler vard r. Kendisi, bu konuda, ülke
mizdeki uzmanlardan biri olup, her sözü ve iddias  ciddiye al nmas  gerekir. O 
bu makaleyi de erlendirirken öyle demektedir : 

“ Bu makale, Osmanl  matematik e itim ve bilgi düzeyinin son durumunu ve 
Cumhuriyet’in de bu alandaki ba lang ç noktas n  gösteren bir nitelik ta mas  
bak m ndan önemlidir. Hüsnü Hamid Bey gerçekte bu makalesinde son yüz y -
l n dünya matematik tarihini özetlemektedir. Ku kusuz makalesi, bir matematik  
tarihi metni ve yorumu olarak orijinaldir ve kendi ba na bir de ere sahiptir. 
Ancak O’ nun söz konusu dönemi ele al  tarz , Orta Ça  slam ülkeleri ve Os-
manl  matemati i hakk ndaki dü ünceleri ve ç kard  baz  sonuçlar, kendisinin 
de içinde bulundu u ilk cumhuriyet matematikçileri toplulu unun konumunu 
tan mlayabilmemize yarayacak özellikler de ta maktad r. Osmanl  ve erken 
dönem Cumhuriyet ‘bilim tarihi’ bak m ndan makalenin as l ilginç olan yan  
da buradan kaynaklanmaktad r. “    

Hüsnü Hamid Bey bir sonraki Bölümde okurumuza biyografisiyle tan t lacak
t r. O’nu Osmanl  matematikçilerinin son temsilcilerinden sayaca z. O öyle bir 
zaman aral nda bulunmaktad r ki bu iki kesimin yokluk ve varl k olu umlar
n benli inde hissederek ya am t r. 1933 y l nda üniversite reformu yap ld  
zaman, darülfünunun kapat lmas  üzerine görevine son verilen müderrislerden 
biridir. Demek ki 1924 y l nda, a a da okuyaca m z makalesini bu s rada 
görevli bulundu u darülfünunda yazm t r. 

Hüsnü Hamid Bey’in sözü edilen bu makalesi, Cumhuriyetin ilan ndan yak
la k be  ay sonra, Muallimler Mecmuas ’n n 1924 y l  Mart ay nda yay mla
nan 19.say s nda ç km t r (s.444 449). Bu makale yay mland nda H.Hamid 
Bey, Fen Fakültesi Reisli i görevinde bulunmaktad r. 

ar dan beri hakk nda aç klamalar yap lm  olan Asr-  Haz r Riyaziye Ta-
rihine Bir Nazar adl  makalenin tam metni a a da yer almaktad r :  

Darülfünun Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hamid Bey’in Bir Makalesi : Mate- 
                              matik Tarihi, Toplumsal Tarih Dergisi, 1998 May s say s , stanbul, s. 51

(***) Makale, özüne dokunulmadan, Osman Bahad r taraf ndan Türkçele tirilmi tir. Metinde 
parantez içindeki sözcükler buna katk da bulunacakt r. [Kendi ifadesi]



“ Matematik tarihini üç devreye taksim edebiliriz : eski devir, orta devir ve 
yeni devir. Konumuz, yeni devrin son k sm n  te kil eden yüzy l m za ait bü
yük matematik alimlerinin hayat ve eserlerini incelemektir. Fakat daha önce 
ba ka k s mlara h zl  bir bak  zorunlulu u vard r. 

Eski devir, Matematik bir bilim olarak eski Yunan’da te ekkül etmi tir. Asu
rilerin, Fenikelilerin ve M s rl lar n baz  i lem meselelerini halletmek için bul
duklar  kaideler, eski Yunan biliminin do u unda esas olmu tur. Söz konusu 
eski kavimler ile eski Yunan matemati inin tarihi çok say da incelemeye maz
har olmu , henüz nüshas  elde edilemedi inden içeri i hakk nda tam fikir olu
turulamayan kaybolmu  eserler hariç olmak ü
mam  çe itli lisanlara tercüme edilmi tir.     

Hintlilerle Çinlilerin matematik tarihine dair pek az inceleme yap lm , eski 
Hint matemati i ile eski Yunan matemati i aras ndaki ili ki henüz kesin olarak 
tayin edilmemi Eski Türk matemati ine dair hiçbir incelemeye tesadüf 

Orta devir ; bu devrin en bariz k sm  slam matemati idir. Baz  Avrupa mü
ellifleri bunu, kökeni Yunan olmas  nedeniyle ayr  bir taksime tabi tutmuyorlar. 
slam matemati inin eski devir ile yeni devir aras nda sadece bir arac  rolünü 

oynad n  iddia ediyorlar. Hatta baz  tutucu müellifler, önemini hafife alarak, 
bugünkü bat  alemini Latin ve Bizans yollar ndan do rudan do ruya eski Yu
nan’a ba lamak istiyorlar ki, bu pek tarafl  bir bak  aç s d r. 

Bir çok yönü henüz tarafs z bir bak la incelenmemi  olan slam matemati i, 
pek önemli özelliklere sahiptir. Kendine özgü usul ve ke ifleri sayesinde yeni 
devri meydana ç karm t r. slam aleminde meydana gelen büyük olaylar, pek 
çok bilim eserinin öteye beriye da lmas na ve kaybolmas na sebep olmu tur. 
Avrupa müellifleri taraf ndan Araplara atfedilen bilimsel ilerlemenin en büyük 
k sm , özellikle matematik eserlerinin hemen tamam , Türk bilim adamlar n n 
gayretleriyle vücuda gelmi tir. Özellikle müslümanl n Arapça lisan n n yüce
li ine dayand  iddias , bugüne kadar Türk ayd nlar n n eserlerini bu lisanda 
yazmalar na neden olmu tur. Orta devire ait bilim tarihimiz incelenmeye muh
taçt r. Bu da, büyük gayret ve uzun zaman ister. 

Yeni devir ; on dördüncü yüzy l n ortalar na do ru ba layan ve yakla k 150 
y l kadar devam eden süre zarf nda bat  alimleri eski Yunan ve slam matemati
iyle temas ve ülfet (kayna ma) ettikleri gibi baz  yeni ke iflerde de bulunarak, 

Newton gibi büyükleri yeti tiren yeni devri haz rlam t r. Bu 
sebeple bu zaman aral n  da yeni devre dahil etmek uygundur. Matematik ta
rihinin bu a amas n  baz  müellifler orta devire dahil etmek istiyorlar ki bu da 
sözü edilen safhaya ait ve önemi az olan baz  ke ifleri Yunan biliminin bir er
hi biçiminde görmek ve slam biliminin de yine Yunan biliminin erhinden 



ba ka bir ey olmad  iddias n  takviye etmek içindir. 
As l yeni devir, 17.yüzy l n hendese  

tefazuli ve temamiyenin (diferansiel ve integral hesap) ke fiyle ba lar. Bu bi
limler sayesinde yüzy llarca çözülememi  olan bir çok mesele çözülebildi i gi
bi, yeni bir tak m meselelerin de çözümü ba ar labildi. 18.yüzy lda bir taraftan
matematik bilim niteli i kazan rken, di er taraftan da uygulamal  ve teorik ma
tematik ola anüstü geli ti. Descartes ve Leibniz mekteplerinin ortak vasf  olan 
tahlil usulü hendese (analitik geometri), mekanik ve fizik meselelerine ba ar y
la uyguland . stidlali riyazi (matematiksel ç kar mlar) do a olaylar n n yasala
r n  incelemek için kullan ld . 19.yüzy l n ba lar nda art k bilim adamlar , naza
riyat sahas n n s n r na gelindi ine, Ampére, Poisson, hatta yüzy l m z matema
ti inin geli mesinde öneml
mati i, mekanik ve fizik olaylar na uygulayarak, matematikte ke fi gerektiren 
bir ey kalmad na inanm  gibi görünüyorlard . 

Lagrange, gruplar nazariyesine dair incelemesini tamamlad ktan, mekanikte
maddenin tabi oldu u matematiksel yasalar  ke if ve me hur ‘mihanik tahlili’ni 
(mekanik analizi) yay mlad ktan sonra dikkatini kimyaya ve felsefeye çevir
mi ti. Laplace, evrenin mekanik izah n  matematiksel olarak gerçekle tiren mes 
le i kurmu , gök mekani i ile matematiksel fizi in temelini atm , munj resmi 
geometrisini olu turarak o zamana kadar toplanm  olan geometri teorilerine 
uygulama zemini yaratm t . 

Fakat hayat durmuyor, fikir yürüyor, matematik de geli im yolunu izliyordu. 
19.yüzy lda matemati in yaln z uygulama k sm  de il, nazari k sm  da çok iler
ledi ve geni ledi. 

Yüzy l m z n matematik tarihi deyiminden, Laplace’ n alemin olu umu teo
risinden Einstein’ n kainat teorisine, Laplace’ n mihanik semavisinden (gök me 
kani i) Einstein’ n gök mekani ine kadar olan safhay  kastediyoruz. 

Bu aç klamalardan anla l r ki, matemati in yeni devir tarihi, hendese

sap) bilimlerinin te kiline kadar geçen haz rl k ile bunlar n h zl  geli imi, analiz 
metodunun mekanik ve fizik meselelerine uygulanmas , matematik biliminin 
son geli meleri eklinde birtak m fas llara ay rt edilebilir. 

Ben makalelerimde bu sonuncu k s mdan, yani yüzy l m z n matemati in
söz edece im. Ve bunun için de bu yüzy lda yeti en büyük matematikçilerin 
hayat ve eserlerinden k saca bahsederek bugünkü matemati in köklerini izah e
dece im. 

Yüzy l m z n matemati i, Alman matematikçilerinden Charl Ferederick Ga
uss’un mesaisi ile ba lar. Gauss, yüzy l m z n matematikçilerinin imam d r. Bu 
büyük alim, say lar bilimini matemati in esas  saym t r ki, matematiksel anali



zin son ald  ekil, diferansiel ve integral hesab n maruz oldu u son ba kala
m Gauss’un geni  bak na bir örnektir. 
Gauss diyor ki, ‘matematik bilimlerin ah , ilm i idad (say lar bilimi) ise e

hin ah d r.’ Eserlerinin yay n tarihi ve münderecat n n (içeri inin) genel nite
likte olmas  bak m ndan Gauss, 18.yüzy lda yeti en d’Alembert,Lagr
lace gibi matematikçiler aras nda say labilir. Gauss da, bu alimler gibi, zama
n n biliminin en büyük özelli i olarak, bir ube veya bahisde ihtisas sahibi de
ildi ; Matematiksel analizde, say lar n özellikleriyle tabilere, hendesede sat h
ra (yüzeylere), heyette (astronomide) seyyarelerin (gezegenlerin) hareketleri

ne, arazi taksiminde nirengi üçgen noktalar na, fizikte elektrikiyata ve m knat
siyet meselelerine dair tamamiyle ahsi ve erken ke iflerde bulunmu tur. Yüz
y l m z matemati inin ana hatlar  bir huzme te kil ederek Gauss’da birle ir. 

Gauss’un ders verdi i Göting darülfünununda bir asra yak n bir zamandan 
Klebe Klein nesli matemati i, Gauss’ 

dan feyzini alm , bilime büyük vazife ifa eylemi tir. 
Felix Klein diyor ki : ‘ 18.yüzy l n matematikçilerini temsil eden ve birçok 

i cibal (s rada ) tasavvur ediniz. Bu zirveler meyan n
da hepsinden çok yüksek olan zirve ile bunun arkas nda yeni hayati unsurlara 

, geni , zengin ve bakir m nt ka ve vadiler tahayyül ediniz, en yüksek zir
ve Gauss’u temsil eder. ’ 

Gauss, 1772 senesinde Brüne vik ehrinde do mu , 23 ubat 1855 tarihinde  
Göting ehrinde vefat etmi tir. Pederi, alelade bir duvarc  idi. ; çocuklu u
Gauss’un hesap zihinesi çok kuvvetli idi. Mektebin muallimi Bartels adl  ki i –
ebeveyni, çocu un babas na yard m ndan has l olacak yevmiye ile yetinmek is
temesine ra men – Brüne vik dükas  arl Kiyyum nezdinde te ebbüste bulun
du. Gauss’un fevkalade olan istidad ndan bahsetti. Dük Gaussu masraflar  ken
dine ait olmak üzere sözü edilen ehirde ‘Karolin Koleji’ adl  liseye koydu. 
Tahsilini tamamlad ktan sonra Göting darülfünununa gönderdi. Burada mate
matik kürsüsünü i gal eden zat n dersleri Gauss’u memnun etmekten çok uzak
t . Daha Karolin Koleji’nde iken muallimlerin kendisine ö retti i eyleri bildi
ini, arkada lar na söylerdi. Ekall i murabbaat (en küçük kareler) metodu ile 

say lar teorisine dair mühim bir davay  daha kolejde iken ke fetmi ti. Göting 
darülfünununda mahdut ve klasik bir matematik dersi veren Kaster’in dersleri 
Gauss’u nas l tatmin edebilirdi ? Binaenaleyh Gauss kendi kendine taharriyata 
(ara t rmalara) ba lad . Daire içine düzgün ekil çizmeye dair metot, darülfü

yapt  ke iflerdendir. 
Gauss, darülfünunu tamamlad ktan sonra Helm tad’a gitti ve orada matema

tikçilerden Pfaff taraf ndan hüsn i kabul gördü. Bu ehrin kütüphanesinde mev



cut eserleri inceledikten sonra say lar teorisine dair me h
timeticae adl  eserini bitirmek üzere Brüne vik’e döndü. Özel ders vererek bir 
süre geçindi.                  

Gauss darülfünunu 1801 tarihinde bitirmi , bundan üç y l sonra ad  geçen e
seri yay mlam t . Bu kitap say lar bilimine yeni bir ufuk açm t r. Gauss, ese
rini yay mlamadan bir y l önce, baz  parçalar n  muht ra halinde Paris Fen Aka
demisi’ne göndermi ti. Diferansiyel ve integral hesab n, analitik geometrinin 
cazip usullerine tutkun, matematik teorisini do a olaylar n n kanunlar n  tayin 
hususuna tatbik ile me gul olan Frans z matematikçileri Gauss’un say lara dair 
en teorik ve en çetin özelliklerden bahseden muht ras na iltifat etmediler.Gauss 
bundan çok müteessir oldu. Sonralar  ekseri ke iflerini yay mlamak istemem
bu teessüründen ileri gelmi tir. Kendisi say lar teorisine dair ara t rmalar na 
devam etmekle beraber heyet (astronomi) ile de u ra maya ba lad . Merih ile 
Mü teri aras nda kalan ve ancak dürbün ile görülmesi mümkün olan küçük sey

erden) ‘Seres’ adl  seyyarenin hareketlerini tayin eden 
hesaplar  yapt . Hesaplar n gözlem ile uygun oldu u görüldü. Gauss’un bu ba
ar s , birinci derecede astronomi alimlerinden say lmaya lay k oldu unu ispat 

etti. Ve bütün dünya alimlerinin dikkatini Gauss üzerine celbetti. Kendisi 1807 
tarihinde Petersburg darülfünununda bir kürsüye davet edildi ; fakat O bunu 
kabul etmedi. Göting rasathanesine müdür ve darülfünuna astronomi müderrisi 
tayin edildi. Gauss bu iki vazifeyi hayat n n sonuna kadar ifa etti. 
müdür oldu u sürede yaln z bir gece – o da Berlin’de bilimsel bir kongreye git
mek zorunda bulundu u için Göting’de kalmad  gece – rasathane d nda yat
m t r.   

Gelecek makalemizde, Gauss’un eserlerini tahlil ve her birinin temas etti i 
meselelerin bugüne kadar geçirdi i terakki ve tekamül safhalar n  izah edece
iz. Bugünkü matemati e dahil olan pek az mesele vard r ki, Gauss’un temas 

etti i ve yenilikler vücuda getirdi i meselelerin sonucu olmas n. Mesela, yüz
y llarca payidar olan Öklidci geometri kalesinde Gauss’un açt  gedi in, Ök
lidci olmayan geometrinin do u una yol açt  herkesçe bilinmektedir. Bugün 
nice matematikçi vard r ki,Gauss’un dola t  sahalarda ba ak toplamakla me
guldür. 

Darülfünun müderislerinden

Hüsnü Hamid                      
“

Noktas na, virgülüne (ve hatta hatal  yaz lm  özel adlara bile) hiç dokunma
dan aynen aktard m z bu önemli makale, bir çok yönden konumuza k tut

ad r. Son k s mda uzun uzun Gauss’u anlatm  olmas  dikkate al nmasa 
da, ba lang çtaki aç klamalar  önemli bilgiler içermektedir. Verdi i yorumlar 



cidden dikkate al nmal d r. Matematikte sözünü etti i yeni yeni konular, öyle 
anla l yor ki art k Osmanl  matematikçileri taraf ndan tan nmaktad r. Bu gibi 
konulara, ‘Darülfünun’ ile ilgi k s mda ders adlar yla birlikte rastlan ld  ve o
rada konu edildi i an msanmal d r. 

Bu makalenin 1924 y l nda yaz ld  ve yay mland  bir kez daha an m
mal  ve bunun da art k Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kurumunda ger
çekle ti ine dikkat edilmelidir. Yani olumlu geli melerle ortaya ç kan bu biri
kim, Cumhuriyet Türkiyesi’nde üniversiteler ile ilgili yeni düzenlemeler yap l
maya ba lan ld nda, matematik alan nda, haz r baz  güçlerin varl n  haber 
verdi i gibi, gelecekte baz  hususlar n çözümlenmesinde kolayl klar da sa la
yacakt r.   



B Ö L Ü M    6

OSMANLI DEVLET  MATEMAT KÇ LER
LU UNDAN ÇÖKÜ ÜNE KADAR / B YOGRAF LER]

06. 01. G R

Osman Devleti ile ilgili bu son bölümde, Osmanl  Devleti’nin kurulmu  ol
du u kabul edilen 1299 dan ba layarak çökü  y llar  olarak kabul edilen 1920 
ya da 1923 e kadar geçen yakla k 600 y l içinde, bu ülkenin yeti tirdi i mate-
matikçileri tan tmak amac yla bu bölüm aç lm t r. Buraya kadar yap lan çal
malarda, pek çok yerde adlar  geçen bu insanlar n hangi kimlik ve çal malarla 
Osmanl  bilim literatürüne adlar n  b rakabildiklerini ö renmek, yukar dan beri 
gelen çal man n da istedi i bir zorunluluktur. Çünkü bu insanlar  tan d m z 
oranda O’nlar n çal malar na ve katk lar na de er vermi  olaca z. Aksi halde 
O’nlar, birer simge ad olmaktan öteye geçemezler.   

Bu bölüme ba larken, Bölüm 1’de de ifade edilmi  olan baz  kriterleri belir
lememize gereksinme vard r. Buraya ‘biyografisi’ konacak matematikçi tipi, 
nas l seçilmelidir ? Bunlar kimler olmal d r ? 

Ba lang ç zamanlar  için bu güçlük, aynen di er ülkeler için yap lan çal
malardaki ilk zamanlar ve orta ça daki durumlarla benzerlikler göstermektedir. 
An msanaca  gibi Antik Ça  ya da Orta Ça  olsun, bu zaman aral klar nda 
henüz uzmanl k alanlar  netle medi i için bilginler bir çok konuyla ayn  za

nun ay rd na varmak pek mümkün olamam t r. Bu 
filozof bilgin ya da uygun dü en yerlerde de bilim adam  

deyimleri yak t r lm t r. Olabildi ince ‘matematikçi’,‘fizikçi’, ‘astronom’, vb. 
s fatlar n verilmesinden kaç n lm t r. imdi bu olu umun benzeri Osmanl  Dev
leti’nin kurulu  y llar ndan ba layarak bir süre devam edecektir. Osmanl  bil
ginlerinin öncelikli seçeneklerinde, astronomi ba  çekmektedir. Buna ko ut o

astroloji  müneccimlik adeta ba l  ba na birer bilim dal d r.Bilimi yön
lendiren ise sadece ‘e itim kurumlar ’d r. Osmanl  Devleti’nin e itim kurumla
r nda en üst düzeyde ne varsa, Osmanl ’n n e itim ve bilim düzeyi de i te o ka
dard r. 



Bilindi i ve i lendi i gibi, Osmanl  Devleti’nin XVIII.y.y.a
en üst düzeydeki e itim kurumlar  medreseler’
rak, Selçuklu Devleti’nden devam edip gelen e itim kurumlar  olmakla birlik
te, Osmanl  Devleti sürecinde de i imlere u ram  ve hayli geli mi lerdir. An

r  da iki ayr  süreye ay rarak dikkate almak gerekmektedir. Dolay s yla 
bu kurumlarda hizmet eden insanlar n kariyerleri de, bu zaman aral klar yla o
rant l  olarak de i mektedir. 

XIV.yy.dan XVIII.y.y.a kadar olan süre ayr , XVIII.y.y.dan sonraki süre ayr  
olarak de erlendirilecektir. Çünkü her iki zaman parças nda de er ölçüleri bu 
alanda da çok fazla de i mi tir. lkinde eller üstünde dola an bir müderris ikin
ci aral kta ya am  olsa, belki de fark na bile var lamayacak bir okul hocas  ol
maktan öteye geçemeyecektir. 

Ancak bu kriter, bilimsel kimli iyle kendisini kabul ettirmi  baz  bilginler 
için elbette do ru de ildir. O’nun içindir ki bu gibi kimselerden bütün bilim ta
rihçileri söz etmekte birle mektedirler. Hiç ku ku olmamal d r ki O’nlar
kitab m zda da yer alacaklard r.  

XVIII.y.y. sonras nda bilim adam  kimli i biraz daha netle meye ba laya
cakt r. lgi alanlar  itibariyle, kimin neyle u ra t  az çok bilinecektir. Oysa 
XVIII.y.y.öncesinde astronomi ile ilgilenen hemen her bilgin ayn  zamanda 
‘matematikçi’ kimli ini de birlikte ta maktad r. Bunun nedenlerine daha önce
den de inilmi tir. Bu gibi belirsizlik kaynaklar , sistematik bir çal ma yapmak 
isteyenlerin kar s na ç kan en önemli güçlük olarak görülmektedir. ster iste
mez mu lak (puslu) bir seçim yapmak, beraberinde baz  hatalara da neden ol
maktad r ki bu kaç n lmaz olarak ya anmaktad r. Umar m bu çal mam zda, bu 
yönde dikkate de er bir hata yap lmam  olur. 

Biyografileri verilerek tan t lacak matematikçileri seçme kriterleri aras ndaki 
en önemlilerinden biri de, ‘kimin Osmanl  say laca ’d r ? Bu çal maya ba la
madan önce bu gibi kriterleri olu turmu  olmam z n yarar  imdi görülmek
tedir. Bu bölümde yer alacak matematikçiler, etkin çal malar yla kendini ka

l ettirenler aras ndan ve 1920 li y llara kadar gelebilenler aras ndan seçile
cektir. Bu ki ilere ait biyografilerin sat r say lar  belki çok farkl  olabilecektir. 
Bu da sizin için bir ölçüt olu turmal d r. Elbette hakk nda en çok bilgiye ula l
m  olan matematikçi için daha çok ey yaz lacakt r. Ancak bu tek ba na 
do ru de ildir. Çünkü kitab m z n sayfa say s  s n rs z de ildir. Öyleyse koya
ca m z ölçüt ki inin konumu itibariyle, de eriyle de orant l  olacakt r. Kimi

6 sat r içinde tan t lacak olmas na kar n, kimileri için de belki 3
ay r lm  olacakt r. Ancak u da belirtilmelidir ki, burada yer alan ki iler 
d nda, s rf bu amaçla yaz lm  baz  eserlerde çok daha fazla ki iye rastlamak 
olanakl d r. 



Matematikçileri ardarda s ralayarak tan maya ba larken, do um ya da ölüm 
tarihleri bu s ralama için esas al nacakt r. Osmanl  Devleti hakk nda yap lan a
ra t rmalarda olu an bir gelene e göre ki ilerin tan t m  s ras nda genellikle ö
lüm tarihleri belirtilmektedir. Do um tarihi belirlenemeyen matematikçiler için 
burada da ayn  gelenek devam ettirilecektir. Ba lang ç y llar nda bir k sm n n 
çal malar  a rl kl  olarak astronomi ile çak m  da olsa, O ki ilerin matema
tik ile ilgili çal malar  öne ç kar lmaya çal lacakt r. Tan t lacak ki ilerin a r
l kl  olarak hangi hizmetleri verdikleri ve ne gibi eserler b rakt klar  dikkate a
l nacakt r. Bunu yaparken çe itli kaynak eserler taranacakt r. Bu eserler, yeri 
geldikçe dip notlar halinde ve kitab n bitiminde de, en sonda to
lard r. 

Bu düzenlemelerden sonra kar m zda üç de i ik durum vard r : 
1) Osmanl  kökenli olmay p, Osmanl ’ya hizmet verenler,
2) Kendi öz yurdunda do up oraya hizmet verenler
3) Osmanl  kökenli olup do rudan yurduna hizmet vermeyenler…
Bunlardan ilkine örnek Ali Ku çu’dur. Üçüncü kka örnek de Kad zade Ru

mi’dir. Ali Ku çu biyografisi kitab m zda yer alm  bulunmaktad r.

06. 02. OSMANLI MATEMAT KÇ LER  B YOGRAF LER

Yukar da yap lan aç klamalar nda, Osmanl  Devleti’nin kurulu  y llar n
dan ba layarak, varl  ve çal malar yla, Osmanl  matemati ine önemli ölçüde  
katk da bulunan matematikçiler tan t lacakt r. Bunlar n bir k sm na do rudan 
matematikçi demek do ru olmasa da, biz O ki ilerin matematikçi yönleri
taya ç kararak, kitab m za dahil ediyoruz. Bunun en tipik örne i ünlü Astrono

1572) olup, biyografisi kitab m zda yer ala
cakt r. 

Osmanl  Devleti’nin de i ken co rafyas  içinde, matematikle de ilgilenmi  
baz bilginler farkl  yerlerden olup, bu gibi ki ilerin konumu, ya ad  ça  ya 
da y llar itibariyle de erlendirilmelidir.   

Biyografiler seçilirken öncelikli kriter, kitab m zda ad  geçen ki ilerdir. Bun
lar n d nda, özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemi medreselerinde hocal k ya
pan bilginlere yönelmektir. Bunlar aras nda da, verdi i eserler ve matematik bi
lim ve e itimine olan katk lar  dikkate al narak bir seçim yap lm t r.  

Bu konudaki çal mam z ikiye ayr larak sürdürülecektir. XVIII.y.y.d
olmak üzere medrese e itiminin egemen oldu u süreç ile XIX.y.y.itibariyle ça  
da la ma süreci ayr  ayr  ele al narak, bir s ralama yap lacakt r. Tam kesitte bu
lunan biyografi sahibi ise medresede görevli ise ilk kesime, ça da  kurumlar

görevliyse ikinci kesime dahil edilecektir. Bu ay r m n yap lmas



n n nedeni ise, her iki kesimdeki matematikçi tiplerinin birbirinden çok farkl  
niteliklere sahip olmalar d r.   

Buna kesinlik kazand racak dört önemli kriter a a da verilecektir. Her dört 
örnek de Osmanl ’n n gerçekleridir.

Osmanl  Devleti matbaay  ilk kez  1494 y l nda, yani icad ndan yak
la k olarak 50 60 y l sonra görecektir. Bu ilk matbaay  museviler kurmu tur. 
Bundan sonraki matbaa kurulu u giri imle
Rumlar traf ndan gerçekle tirilecektir. Az nl klar böylece kendi matbaalar n  
kurmu  bulunmaktad rlar ; Osmanl lar ise seyretmekte. Hala kulland klar  eser

istinsah yoluyla yani elle yazarak ço altmaktad rlar. Bir bilgiye göre, bu i i 
sadece stanbul’da yapan insan say s , bir ara 90.000 e kadar ç km t r. te bi
rinci s n fa giren matematik bilginlerimiz hala bu ça  ya ayan Osmanl lard r. 
Osmanl , kendisine ait matbaay  ilk kez brahim Müteferrika sayesinde ancak
1726 y l nda kurabilmi tir. Bunun ayr nt lar  önceki bölümlerimizde bulunmak
tad r. 1729 y l na gelindi inde, yap lan bir belirlemeye göre Osmanl  toplumun
da, din d  konulardaki kitaplar  okuma iste i neredeyse s f rd r. Bu anlay  ya
ni okumaya kar olu an bu direnç, verilen e itimin bir göstergesi oldu u gibi, 
taassubun da derecesini göstermektedir. XVIII.y.y.dan sonraki bilginler ise ar
t k matbaada bas lm  eserler veren, bu tür eserlerle e itim yapan, yabanc  dil 
ö renen ve az çok yabanc  dille yaz lm  bir kitab  izleyebilecek düzeye ula
m  insanlar olarak görülmektedirler. 

kinci kriterimiz de yabanc  dil konusuyla ilgili olarak ilk kriteri tamamlay c  

Fatma Aliye Han m, ünlü Cevdet Pa a’n n k z d r. Cevdet Pa a’ya 
bu ünü kazand ran O’nun büyük bir Osmanl  tarihçisi olmas d r. O dünyaca ta
n nan, Cevdet Pa a ve Zaman  (Tarih-i Cevdet) adl  eseri yazan ki idir. Bu ki i 
Frans zca’y  gizlice, korka korka ö renmi tir. Çünkü büyük günah olan bu gibi 
i ler için medrese hocalar n n kendisine kötülük yapmalar ndan endi e etmek
tedir. Ancak çeli kiye bak n z ki O da k z n n yabanc  dil ö renmesine kar  
ç kacakt r. Bu kez i in içine kad n olma boyutu da girince, k z  Fatma Aliye 
Han m da Frans zca’y , aynen babas n n yapt  gibi, O’ndan gizli olarak ö

Bu örnek de göstermektedir ki henüz XVII.y.y.da bile yabanc  dil konusu uy
garl k ölçütü içinde yer alabilmi  de ildir. Oysa XVIII.y.y.dan sonra öyle görü
lüyor ki bu tabu yava  yava  y k lmaya (hiç olmazsa bilim ve e itimle u ra an
lar için) ba lam t r.

Osmanl larda Bilim, Sarmal Yay nevi, 1996, stanbul, s. 26 



XVI.y.y. sonlar na do ru, sadece dü ünce ve inançlar ndan dolay  
Osmanl  Devletinde üç ki i idam edilmi tir. Bunlardan biri stanbul’da Behram 
Kethüda müderrisi olan Nadajl  Sar  Abdurrahman adl  bilim adam d r. O’nun 
suçu, evrenin sonsuzlu unu ve bu evrende tabiat kanunlar  üzerinde herhangi 
bir gücün bulunam yaca n  söylemi  ve ö rencilerine ö retmeye kalk m  ol
mas d r. O, böylece, Allaha’a kar  gelmi  bir z nd k bir günahkard r. 1601 y
l nda idam edilmi tir. 

III.Sultan Selim Islahat hareketlerine ba lad  zaman ça da  okul
lar kurulmas  a amas nda bir de T p Okulu kurulmas n  sa lam t r. O’nun dü
üncesine göre, kadavra incelemesi ya da otopsi yap lmadan tam anlam yla t p 

ö renimi yap ld  iddia edilemezdi. Ancak gelin görün ki, Osmanl ’da, dinen 
te rih (otopsi) yasak oldu u için ve III.Selim ulemadan çekindi inden, böyle 
bir t p okulunun aç lmas  i ini Rumlara b rakmak zorunda kalacakt r. 

Bu örneklere ba kalar n  katmak da olanakl d r. Ancak san r m yeterince ay
d nlanm  bulunuyoruz.Yukar da yap lm  olan kesim, bu kriterler dikkate al n
d nda, daha da anlam kazanm  olarak görülmektedir. 

06. 02. 01. XIV.y.y. ile XVIII.y.y. Aras  Matematikçileri

O, Kara Hoca olarak da tan nmaktad r. ran’a Timur döneminden önce gel
mi  ve e itiminden sonra Orhan Gazi zaman nda (1324 1362) Osmanl  Devleti 
hizmetine dönmü tür. Orhan Bey O’nu, ilk Osmanl  medresesi olan znik Med
resesinde görevlendirmi tir. Bu medresenin ilk ve sonradan ünlü olacak bir ö
rencisi Molla Fenari olarak da tan nan emseddin Mehmet idi. O
önemli ki iler yeti tirmi tir ki bunlardan bir ba kas  da Hocazade’dir. 

O esas e itimini ran’da alanlardan biridir. Kemaleddin Ka ani’nin ö renci
sidir. Sultan Orhan’ n iste i ve emriyle Osmanl ’ya dönerek, znik Medresesin
de görev alm t r. Davud el Kayseri, Muhyiddin bnü’l Arabi’nin felsefesini ilk 
kez Osmanl ’ya tan tan ki i olarak ünlüdür. 

Osmanl larda Bilim, Sarmal Yay nevi, 1996, stanbul, s. 41 
ran Alimlerinin Osmanl  Devletine Geli i ve Osmanl  Bilimine  

                                  Katk lar  (Timur Döneminin Ba ndan Safevi Döneminin Sonuna Kadar) 
Osmanl  Bilimi Ara t rmalar  II, Yay ma Haz rlayan : Feza Günergün,
stanbul Üniversitesi Yay n  Say  4111, Çeviri : Aysu Albayrak, 1998,
stanbul, s. 219 



06. 02. 01. 03.  Molla Fenari [ emseddin Mehmed] (13
As l ad  Muhammed Hamza b.Muhammed b. emsuddin el Hanefi’ 

dir. 1350 y l nda negöl yak nlar ndaki Fenar köyünde do mu tur. Devrin ileri 
gelen hocalar ndan e itim ve ilim alm t r. Bilimini güçlendirmek için, hacca 
gitti i bir y l oradan M s r’a kadar giderek Kahire’de M s r Sultan  Müeyyed’in 
iltifatlar na mazhar olmu tur. Orada M s r alimlerinden de yararlanm t r. Bu
rada Seyyid erif el Curcani ile birlikte, aslen Bayburt’lu olan Ekmelüddin el
Baberti (öl.1384) den icazet alarak ülkesine dönmü tür.  

Yurda dönü ünde Bursa kad l na ve daha sonra Manast r Medresesi müder
reisli ine atanm t r. Sultan II.Murat’ n takdirlerini kazanm , ya ad  süre 
içinde zaman zaman padi ahlara dan manl k yapm t r. leri ya lar nda iki gö
zünden de olan Molla Fenari 1430 y l nda Bursa’da ölmü tür.

Bir Osmanl  eyhülislam  olan Molla Fenari daha çok tefsir, f k h, tasavvuf, 
usul, nahiv, belagat ve mant k gibi konularla ilgili alimlik yapm t r. Bizi ilgi
lendiren yönü mant k si ve o zaman n en önemli eserlerinden say

sagüci’yi erhetmi  olmas d r. Bu erh, Osmanl  medreselerinde y llarca 
ders kitab  olarak okutulmu tur. Mant k konusundaki bu kitab n n d nda yüz 
civar nda çal mas  da bulunmaktad r. Osmanl  ilim gelene inin olu mas nda 
önemli rol oynayan neredeyse ilk büyük bilgin say lmaktad r. 

– Bistami ( öl. 1453)
Tam ad , Zaynuddin Abdurrahman b.Muhammed b.Ali b.Ahmed b.Muham

Bistami’dir. XIV.y.y.sonlar na do ru (kesin y l bilinmiyor) 
Antakya’da do mu tur.Ad ndan ç kar ld na göre, ran’ n Bistam kenti ile ili
kili oldu u anla l yor. Önce Antakya’da, daha sonra Haleb, Dima k ve Kahi
re’de e itim görmü , zaman n en iyi alimleri elinde yeti mi tir. Çe itli bilimler
yan s ra matematik e itimi de alm t r. T p, matematik ve tarih alanlar nda söz 
sahibi bir ki i olmu tur. 1402 y l nda Kahire’de oldu u bilinmektedir. Daha ile
ri bir tarihte Bursa’ya gelmi tir. 1409 y l  sonuna kadar burada kalm t r. Mol

burada tan m t r. Bundan sonra bir çok kenti geziyor ; amac  tam 
anla lam yor. 1410 y l nda Amasya’da, 1411 y l nda Dima k’ta, 1413 y l nda 
Ak ehir’de, 1416 y l nda Dimetoka’da, ard ndan Edirne’de, 1419 y l nda Üskü
dar’da, 1421 de znik’te, 1422 de Larende (Karaman)’de ve M s r’da, 1424 te 
skenderiye’de ve bütün gezmelerden sonra nihayet 1424 y l nda Bursa’da gö

rülecektir. 1453 y l nda ölünceye kadar Bursa’da ya am t r. 

(*) Ö.AYDIN, Osmanl  Kelam Bilginleri, Yeni Türkiye Dergisi, Say  33, 2000, Ankara, s. 562



O’nun bu ilginç gezi program , sanki bir konuda bir ara t rma yapmakta ol
du u izlenimini vermektedir. Bu gezileri s ras nda hiç bo  durmam  bir çok da 
eser vermi tir. Bütün bu gezi program  O’nun al-Fava’ih al-Miskiyya fi’l-Fa-
vatih al-Makiyya adl  eserinde y llar  da belirtilerek ayr nt l  olarak anlat lmak
tad r. Adeta bir hat rat gibi… Astronomiye dair bir eseri belirlenebilmi tir. An
cak matematik ile eserleri daha çoktur ve onlar da a a da s ralanm t r : 

Durratu Fünun al-Kuttab va Kurratu Uyün al-Hussab 
Kitab fi Hava  al-Murabba Mi’a fi Mi’a 
Kitab al-Zarb va’l-Kisma 
Mebahic al-Albab fi Manahici lm al-Hisab.   

06. 02. 01. 05. Fethullah irvani ( öl. 1486)
nl  astronomi çal malar na, Ulu  Bey’in Semerkand’da kurdu u, Se

merkand Gözlemevinde (Medresesinde) yeti mi  olan alimlerin büyük katk
lar  olmu tur. Gözlemevinde müdürlük yapan Kad zade Rumi (1337 1412)’nin 
bu medresede yeti tirdi i iki ö rencisi de, ileride, Osmanl  Devleti nezdinde 
hizmet vermi lerdir. Bunlardan biri Ali Ku çu, di eri ise Fethullah irvani (öl. 
1486)’dir. O irvan do umlu oldu u için, bu lakab ile an lmaktad r.

Semerkand’da e itimini tamamlad ktan sonra Anadolu’ya geçerek Kastam
nu’ya yerle mi tir. Candaro lu smail Bey’in ilgisini çekmi tir. Burada kelam, 
mant k, astronomi ve matematik dersleri okutmu tur. 

Kastamonu, 1462 de Fatih taraf ndan Osmanl  Devleti s n rlar na dahil edil
dikten sonra o da art k bir Osmanl  vatanda  olarak Osmanl  Devleti’ne hizmet 
vermeye ba lam t r. Fatih’ten de büyük iltifat alm , sayg  görmü tür. 

O, stanbul d nda, Anadolu’da çal an ve oralardaki medreselerde matema
tik, geometri, ve astronomi bilimi ö reten bir bilgin olarak tan nm t r. 

O’nun bilinen en önemli çal mas , hocas  Kad zade Musa Pa a’n n erh el- 
Mulahhas fi’l-Hey’e adl  esere yazd  Ha iye Ala erh el-Mulahhas fi’l-Hey’e 
ad ndaki Arapça yaz lm  ha iyedir. Bu çal mas  1473 y l nda tamamland n

Mehmet’e ithaf olunmu tur. Osmanl  medreselerinde ders kita
b  olarak okutulmu tur. 

06. 02. 01. 06.  Hocazade Muslihuddin Mustafa ( öl. 1487)
Hocazade lakab yla tan nan Muslihuddin Mustafa Bursa’da do mu tur. Do

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.19 

Osmanl  Astronomisine Genel Bir Bak , eni Türkiye Dergisi, Say  33,



um tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktad r. Gerçek ad  Salih b.Yusuf  
Muslihuddin Mustafa’d r. Babas  Hoca Yusuf, çok zengin bir tüccard r.

bas , O’nun ilimle u ra mas na hayli kar  ç km sa da O srarla ilim yap
maya yönelmi , Bursa medreselerinde okumu tur. H z r Bey’in ö rencisi ol
mu tur. Daha ö rencilik y llar nda ak ll  ve zeki bir adam oldu unu kabul ettir
mi  bulunmaktad r.

y l nda stanbul fethedildikten sonra buraya gelip yerle mi tir. Burada 
bir zaman sonra ilmi ve ki ili iyle dikkat çekecek ve Fatih’in iltifatlar na maz
har olacakt r. Ali Ku çu stanbul’a geldi inde, O’nun için yap lan kar lama tö

bulunmaktad r. O devrin alimlerinin ortak olan yönlerin
den biri, öncelikli olarak astronomi ile ilgilenmeleridir. Bu bilginler için de bu 
hususlar aynen geçerli savlard r. En büyük eserlerini bu konuda vermi lerdir. 

lk müderrislik görevi, Sultan Murad’ n izniyle, Bursa’daki Esadiyye Medre
sesi’ndedir. Bu görevde bulundu u s rada, stanbul’un fethiyle birlikte, Mah
mud Pa a’n n arac l yla, Fatih Sultan Mehmet’in ilim meclisine kat lm t r.    

O bir zaman sonra Bursa Sultan Medresesi’ne ‘ba  müderris’ olarak atana
cakt r. Bununla birlikte ‘kazaskerlik’ görevini de yürütecektir. Bir zaman sonra 
O’nu çekemeyenler aleyhinde söylentiler ç karm lard r. Bu gibi yanl  bilgiler 
yüzünden, znik Medresesine müderris olarak atanacak ve ba kaca bir göre
verilmeyecektir. Fatih ölünceye kadar bu görevi sürdürmü tür. 

Fatih öldükten sonra, Sultan Beyaz t O’nu Bursa’ya müftü ve Sultan Medre
sesine de yeniden müderris olarak atam t r. Büyük iltifatlar görmü tür. 1487 
y l nda, Bursa’da bulundu u s rada vefat etmi tir. 

Hocazade hakk nda, Ali Ku çu biyografisi sunulurken geçen bilgileri burada 
bir kez daha an msatmak yerinde olacakt r. O bilgiler aras nda, O’nunla ilgili 
olarak, Fatih ile Ali Ku çu aras nda geçen bir konu ma ve Ali Ku çu stan
bul’a yerle tikten sonra k z n , Hocazade’nin o lu ile evlendirerek olu an ak
rabal a dair aç klamalar bulunmaktad r. Ayr ca, k z n  Kad zade i Rumi’nin 
torunu ile evlendirecek ve bu evlilikten de, biyografisi kitab m zda yer alacak 
olan, Hocazade’nin torunu Mirim Çelebi do acakt r.   

O’nun pek çok öyküsü aras nda en ünlülerinden birisi de udur : Padi ah n 
huzurunda ünlü ve önemli bilginlerden Molla Zeyrek ile bir tart maya tutu ur
lar. “ Vücub (vacip ve gerekli) “ sözcü ü üzerine yap lan bu tart may  büyük 
bir üstünlükle Hocazade kazanm t r. O bu tart may  o kadar önemsemi tir ki, 
tart man n nedenini ve sonucunu Mubahese beyn’el Hocazade ve Zeyrek Efen- 
di adl  eserinde uzun uzun aç klam t r. Verdi i eserler aras nda önemli olan bir 

*) Ö.AYDIN, Osmanl  Kelam Bilginleri, Yeni Türkiye Dergisi, Say  33, 2000, 



tanesi de, Mehmet II (Fatih)’in emriyle Gazali taraf ndan yaz lan Tehafüt ül-fe- 
lasife adl  esere nazire olarak yazm  oldu u Tehafüt ala Tehafüt il-felasefe adl  

O, bir de, Ebheri’nin fizik ile ilgili olan Hidayet ül-hikme adl  eserine erh 
yazm t r. Ayr ca erh-i Mevak f erhu’t-Tavali adl  erhleri de ünlüdür. 

06. 02. 01. 07.  Molla Gürani 
1416 y l nda, Irak’ta Güran kasabas nda do mu tur. Esas ad  emseddin Ah

med Bini smail’dir. 1488 de stanbul’da ölmü tür.
O’nun gerçek ilgi alan  ‘dini bilgiler’dir. Esasen ‘Molla’ s fat n  bir ünvan o

larak bu nedenle kullanmaktad r. Ancak önceden de bildirildi i gibi, bu O’nun 
ba ka konularla ilgilenmedi i anlam na gelmemektedir. Alan nda geli mek için 
çe itli seyahatler yapm t r. Diyarbak r, Ba dat, am ve Kahire dola t  ba l
ca bilim merkezleridir. Kahire’de Hacerülaskalani’nin ö rencisi olmu , O’ndan 
çok yararlanm t r. Memluk Sultan  ile iyi ili kiler kurmu tur. Ancak El
Çakmak zaman  Hamidüttin El Numani ile aralar nda geçen sert tart ma nede
niyle önce bir süre hapsedilmi  ve sonra am’a sürülmü tür. 

man nda ülkesine dönerek, Bursa’da medresede görev yapmaya 
ba lad  görülecektir. Bir ara Manisa’ya geçecek ve ehzade Mehmet’in (Fa
tih Sultan Mehmet) hocal n  yapacakt r. Fatih Sultan Mehmet tahta geçti in
de O’na vezirlik önermi tir. Bu görevi kabul etmeyince Kazaskerlik görevi ve
rilmi tir. Ancak görevine uyum gösteremedi i için bu görevden al narak Bur
sa’ya kad  olarak atanacakt r. Burada da tutunamayacakt r. Örne in padi ah n 
bir ferman n  eriata uygun de il diyerek y rtacak kadar cüretkard r
ti nedeniyle görevinden azledilmi tir. Bu bo lukta hacca gitmi , ancak afoluna
rak hac dönü ü eski i ine yeniden atanm t r. 1480 y l nda Molla Hüsrev’in ö
lümü üzerine, eyhülislam olarak görevlendirilmi  ve bu görevi ölünceye ka
dar sürdürmü tür. 

Ya am öyküsü bu ekilde toparlanm  olan Molla Gürani’nin yapt  çal
malar genelde din konular  ile ilgilidir. Ancak az da olsa matematik ile de ilgi
lenmi tir. Esasen bizim ilgimizi çeken de bu yönüdür. Felsefe yan s ra matema
ti e ili kin bir eseri bulunmaktad r. Ba l ca eserleri unlard r :

Gayret ül-mesani, fi’t-tefsiri, kelam ür-rabbani 
Kevser ül-cari ila riyazi, sahih ül-Buhari 
[Matematik ile ilgili kitab  budur.]
Levamic ül-gurer fi erhi fevaid id-dürer. 

Dünya Matematikçileri, Y ld z T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 86



– Kirmani ( öl. XV.yy.)
Ortalama XV.y.y.da ya am  olan Al Kirmani’nin gerçek ad  Abü shak Ab

Kirmani’dir. Ali Ku çu’nun ö rencilerinden olup, matematik ve as
tronomi konular nda zaman n en önemli alimlerindendir. 

Önemli iki eserine rastlan lan bu ki inin, matemati e ili kin eserleri II.Beya
z t devrinde istinsah edilmi tir. Bu eserler stanbul kitapl klar nda bulunmakta
d r. Bu bulgulardan hareketle bu ki inin stanbul’a gelerek Osmanl ’lar n hiz
metinde bulunmu  olabilece i dü ünülmektedir. 

Sözü edilen iki eseri unlard r :
arh al- amsiyya fi’l-Hisab  

[Nizamüddün al Nisabüri (öl.1330)’nin al-Risalat al- amsiyya fi’l-Hisab 
adl  eserinin erhidir. Bu alandaki önemli eserlerden biridir.]  

lhaku Abi shak 
Tusi (öl.1274)’nin Tahrir Usül al-Handasa li Uklides adl  

eserinin ilk dört makalesinin erhidir. 

6. 02. 01. 09. Hayruddin Halil b. brahim (öl. XV.y.y.)  
Fatih devri matematikçilerindendir. Bu ki inin “ Hocazade “ olmas  olas l  

da vard r ; bu tam belirlenebilmi  de ildir. En ünlü eserini Fatih için yazm t r. 
stanbul’da bir cami ve bir de medrese yapt rd  bilinmektedir.

O’nun belirlenebilen matematik ile ilgili kitaplar  unlard r :
Miftah-i Kunüz-i Arbab al-Kalam va Mi bah-i Rumüz-i Ashab  
[Fatih’e ithaf etti i eser budur.]
Mu kilku ay-  Hussab va Mu’z lnuma-y  Kuttab 
[Bu eser, II.Sultan Beyaz t için telif edilmi tir.] 
Risale-i Cabr u Mukabala  

06. 02. 01. 10.  Molla Lütfi ( öl. 1495) 
Fatih Sultan Mehmet ve II.Beyaz t devirlerinde ya ayan çok ünlü alimlerden 

biri olarak tan nm t r. Uzun ad , Lutfullah Muhammed b.Hasan al Tokadi’dir. 
Tokat’l  oldu u ad ndaki ekten de anla lmakta olup, do um tarihi hakk nda 
kesinle mi  bir bilgi bulunmamaktad r. 

O’na Sar  Lütfi Deli Lütfi gibi lakablar verilmi tir. 
yi bir ö renim görmü , medresede Sinan Pa a’n n ö rencisi olmu tur. Sinan 

Pa a taraf ndan Fatih’e tavsiye edilmi , saray n kütüphanesinde görevlendiril
mi tir. Ali Ku çu’nun eserlerinden hayli yararlanm t r. 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.31 



Bir ara Sinan Pa a do um yeri olan Sivrihisar’a sürgün edilince O da hocas  
ile birlikte gidecektir.Beyaz t II tahta ç k nca Sinan Pa a’y  affetmi  Molla Lüt
fi de Bursa’ya geçerek Sultan Murad Medresesi’nde müderris olarak görev al
m t r. Daha sonra de i ik okullarda görev yapan Molla Lütfi, Filibe Medrese
si, Edirne Darül  Seman Medreseleri ve son olarak yine Bursa’da 
II.Murad Medresesi’ndeki görevi ile ilim ve e itim hizmetlerini sürdürmü tür.

O’nun talihsizli i stanbul’a geldikten sonra ba lam t r. Görevli oldu u ku
rumda dinsizlikle suçlanarak idama mahkum edilecek ve 1495 y l  Ocak ay n n 
bir Sal  günü, At Meydan nda ba  kesilerek bu idam infaz edilecektir. Böylece 
ölüm tarihi de belirlenmi  olmaktad r.     

dam  hakk nda bir çok tart malar yap lm t r. Biz bunlardan uzak duraca z. 
O’nun bilime ve özellikle matemati e katk lar na dair bilgilere yönelece iz. O 
genellikle Sinan Pa a’n n ve Ali Ku çu’nun etkisinde kalm , daha çok geo
metriye yönelmi tir. 

O ya ad  ça n çok ilerisinde bilgilere sahipti. Hocal  mükemmeldi ve çe
itli konularda dersler vermi ti. Bu derslerin içinde f k h, mant k ve felsefe ön

de gelmektedir. Zaman zaman Hendese yani geometri dersleri de vermi tir. l
ginç eserlere ad n  yazd rm t r. O’nun bir de iir kitab  bulunmaktad r.

O’nun en ilginç yap t  hiç ku ku yok ki Harnamei Molla Lütfi [Molla Lütfi’ 
nin E eknamesi] ‘dir. O içinde ‘e ek’ sözcü ü geçen bütün atasözlerini toplad

 bu kitab  ile hem dikkat çekmi  hem de birilerine mesajlar yollam t r. lginç 
olan bu kitab n gördü ü ra bet ve bir süre sonra Edebiyat dünyas nda ‘ba ya
p t’lar aras na girmi  olmas d r. 

O’nun önemli bir di er eseri, bir geometri kitab  olan Tavzih-ül Mezbah [La 
Dublication de L’Autel] ad n  ta maktad r. Bu, tarihten gelen bir problemi ye
niden ele almak gibi bir eydir. Gerçekte problem Antik Ça ’da, Platon zama
n nda ortaya at lm t r. Delos adas nda bulunan bir tap na n suna n n alan n n 
iki kat na ç kar lmas n n nas l mümkün olabilece i ara t r lmaktad r. Bunu o 
zaman n mimarlar  çözememi lerdir.  matematikçilere kalm  ve bu da uzun 
y llar çözülemeyen problemler aras nda XV.y.y.kadar gelmi tir. te bu proble
min çözümü, Molla Lütfi’nin bu kitab nda yer alm t r. Bu elbette bir Osmanl  
matematikçisi (öyle varsayd m z  ba ta söylemi tik) için çok büyük bir ba a
r d r. Bu eser, Arap’ça d nda bir ba ka dilde, ilk kez 1825 y l nda Leyden’de 
Gelideres taraf ndan yay mlanm t r. Frans zca’ya çevirisi erafeddin Yaltkaya 
ve Adnan Ad var taraf ndan yap lacak ve ancak 1940 y l nda Paris’te yay mla
nacakt r. Türkçe’ye çevirisi erafeddin Yaltkaya taraf ndan yap larak stanbul’ 
da da ancak 1960 y l na yay mlanabilecektir. 

Dünya Matematikçileri, Y ld z T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 90



Burada sözü edilen problem matematik tarihi yönünden önemli olup, bu ne
denle biraz daha ayr nt l  bir ekilde aç klamak yerinde olacakt r.

Bizans bilginlerinden zmirli Théon, Delos adas nda bulunan tap na n suna
n  iki kat na ç kar lmas  konusunda ortaya at lan problemden ilk kez söz eden 

Delos Problemi ad yla literatüre girmi  bulunmaktad r. 
Bu konuya bir de Plutarkhos’un De Genio Sacratis adl  eserinde rastlan lm t r. 
San l r ki Molla Lütfi saray kütüphanesinde görevli iken bu tür eserler elinden 
geçecek ve o da merak ile konuyu inceleyecektir. Sonuçta Molla Lütfi’nin bu 
problemi çözdü ü ima edilmektedir. 

O’nun di er eserleri de unlard r :
Al-Matali 
Miftah al-Ulum ha iyeleri 
al-Sab al- idad 
Mavzu’at al-Ulum Risalesi. 

Bir kayna a göre 9, bir ba ka kayna a göre de13 eseri oldu undan söz edil

06. 02. 01. 11. Mirim Çelebi ( öl. 1525)
Gerçek ad  Mahmut b.Muhammed olan ancak Mirim Çelebi olarak tan nan 

bu Osmanl  bilgini, Türk matematik ve astronomisinin geli mesine önemli kat
k larda bulunmu tur.Ya am  hakk nda çok ayr nt l  bilgilere sahip olunmamak
la birlikte O’nun Hocazade’nin torunu ve Ali Ku çu ile Kad zade i Rumi’nin 
torun çocu u oldu u bilinmektedir. Demek ki atalar ndan gelen güçlü bir yet
ne i vard r. lk e itimleri aile içinde alm t r. stanbul medreselerinde iyi bir e
itim görmü , sonra ayn  medreselerde müderrislik görevinde bulunmu tur. 

I.Selim (Yavuz Sultan Selim) devrinde bir ara Anadolu Kazaskerli i görevi
ne getirilmi tir. O, bu görevi s ras nda da bilimsel çal malar na ara vermemi
tir. Önceki Türk matematikçilerinin eserlerini incelemi , baz lar nda çe itli dü
zeltmeler ve düzenlemeler yapm t r. Dil yenilemeleri çal malar  da vard r.

nceledi i eserler aras nda en önemli bir kaç  Tu’si’nin Zici lhani yap t na 
dayanarak, Ulu  Bey Zici’ne Düstur ül-Amel ve Tashih ül-Cetvel ad yla ve de 
Farsça bir erh yazm t r. Ayr ca, Ali Ku çu’nun Fethiye adl  eserini yorumla
m t r. Kendisinin telif etti i tek eser ise astro El-Maksat 
d n  ta maktad r. stanbul’un ilk kez enlem ve boylam n  hesaplayan ki inin 
Mirim Çelebi oldu u rivayet edilmektedir. 

Mirim Çelebi, 1525 y l nda Edirne’de ölmü tür. 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.39 



06. 02. 01. 12. bn Abdulgaffar  (1530 da sa ) 
Aslen Medine’li olan bilginin uzun ad  arafuddin Ahmed b.Musa b.Abdul

Madani’dir. Esas e itimini Kahire’de, ünlü alim Garsuddin 
Halabi (öl.1563)’den alm t r. Burada feraiz, hesab, mikat, hen

dese, musiki ve t p dersleri görmü tür. M s r’a yerle mi tir. 
bn Abdulgaffar’ n matematikle ilgili eserleri unlard r :
Nazm al-Durr al-Man ür fi Amal al-Munasahat bi’l-Sahih va’l-Kusür 
arh al-Luma fi’l-Hisab 

Vasilat al-Vasila fi’l-Hisab 
er, ba ka eserlerden erhedilmi tir. 

Do um ve ölüm tarihleri hakk nda kesin bilgiler bulunmamaktad r.  

– ufi ( öl. 1543) 
As l ad  amsuddin Muhammed b.Abi’l üfi al afi’dir. 

Do um tarihi kesinlik kazanamam t r. XV.y.y.ikinci yar s  ile XVI.y.y.ilk ya
r s nda ya am t r. Zaman n n önemli bir astronomi ve matematik alimidir.Ulu  
Bey Zici’ni slah etmeye çal m  ve güncel dile çevirisini yapm t r. Sekiz adet 
matematik eseri vermi tir. Bunlar n adlar  a a dad r :

r ad al-Acam li Amal al-Cuzür al-A amm 
r ad al-Vazzan li Ma’rifat al-Avzan bi’l-Kabban 

Makala Latifa fi ina’at al-Kabban va Amalihi va Kismati Hutitihi 
Risala fi slah-i Fasad al-Kabban 
Risala fi K smat al-Kabban bi Tarik al-Handasa va’l-Misaha va’l-Hisab 
bi’l-Nisab al-Arba 
Risala fil’l-Ustuvana 
Sarh al-Havi fi’l-Hisab 
Tuhfat al-Nuzzar fi n a al- yar min A l al-Mi’yar 

Türk astronomi bilginleri aras nda çok özel bir yeri olan Takiyüddin Efendi’ 
ye, yapt  çal malardaki ilgi nedeniyle, matematikçiler aras nda yer verilmek
tedir. Bunun nedeni önceden aç klanm t r.

Uzun ad  Takiyuddin Muhammed b.al Ma’ruf b.Ahmed Muhammed b.
Amir Nas ruddin Mengüpars b.a

huddin Humartegin olup 14 Haziran 1526 günü Dima k’ta do mu tur. lmiye 
s n f ndan bir aileye mensuptu. am ve M s r’da çe itli bilginlerden iyi bir e i
tim alm t r. Hadis, tefsir, f k h gibi dini bilimler yan s ra matematik ve astro
nomi gibi temel bilim konular nda da iyi yeti mi tir. Bir ara t p e itimi alm t r.



1550 y l  civar nda, babas yla birlikte stanbul’a gelmi tir. E itimine burada 
devam etmi tir. 5 y l sonra Kahire’ye giderek eyhüniye ve Suyurgatm iyye 
Medreselerinde müderrislik görevinde bulunmu tur. Bir kaç y l sonra, k sa bir 
süre için stanbul’a gelmi tir. Bu geli inde, Edirnekap  Medresesinde müderris 
olarak görevlendirilmi tir. Hamisi Semiz Ali Pa a M s r’a vali tayin edildi i ve 
ailesi de M s r’da oldu u için O’na yeniden M s r yolu görülmü tür. Bu kez O’ 
nu M s r’da kad l k yaparken görüyoruz. Bir yandan da matematik ve astrono
miye ili kin çal malar na devam etmektedir. Bu s ralarda ilk öneml
vermeye ba lam t r.

1570 y l nda stanbul’a yeniden gelecek ve bir y l sonra da ölen müneccimba
n n yerine padi ah II.Selim’in emriyle ‘müneccim ba ’ olarak atanacakt r. 
O’nun bilim tarihinde her zaman an lan en önemli çal mas , kurmu  oldu

u rasathanedir. Tophane s rtlar nda bir binada ve Galata kulesinde rasat çal
malar  yapm t r. Bu çal malar zaman n yöneticilerinin dikkatini çekecek ve 
böylece büyük bir rasathanenin kurulmas  kararla t r lacakt r. Bu ancak 1575 
y l nda gerçekle ecektir. Bu rasathane o zaman n en geli mi  rasat aletleriyle 
donat lm  bulunuyordu. Alt  y l kadar faaliyetine kesiksiz devam edebilmi tir.

Bu rasathanedeki çal malar, taassub içinde olan bir kesimi rahats z etmek
tedir. Bu kesimin çe itli k k rtmalar  sonucu bir gece bina, içindeki aletlerle 
birlikte imha edilmi  ; bir rivayete göre yak lm t r. Bunun gerçekle mesinde 

eyhülislam emsettin Efendi’nin fetvas n n etkili oldu u bilinmektedir. 
Takiyüddin el Ras t 1585 y l nda stanbul’da ölmü tür. Esasen rasathanesi 

yak l p y k ld ktan sonra bilime küsmü , bir kenara çekilmi , ondan sonra da 
çok ya amam t r. O’nun ya ad  ça  itibariyle, Avrupa’da Galilei’nin ad n n 
konu ulmaya ba lan ld  zamanlard r. Rasatlar ndan elde etti i bütün sonuçla
r  cetveller haline getirerek ar ivlemi ti. Bunlar Sidretül müntehiyel efkar fi me- 
lekütu Feleküddevvar ad yla an lan ‘astronomi cetvelleri’dir. Bu Zic’in bir tam 
nüshas  Nuruosmaniye Kitapl nda, 2930 no.da kay tl  olarak bulunmaktad r. 
Dü ünelim ki daha o ça da Kepler do mam t r bile. Tycho
r n  Ulu  Bey Zici’ni kullanarak yapmaktayd .   

Kuruldu u zaman, o zamanlar n en ça da  rasathanesine sahip olundu u s
rada yap lan çal malar iki önemli eserin ortaya ç kmas n  sa lam t r : 

Alat-  rasadiyei zic-i ehin ahiye, 
Sidret’ül münteha [yukar da belirtilen eser]. 

(*) H.D LGAN, Matemati in Tarih ve Tekamülüne Bir Bak , .T.Ü.Yay n , Say  329,
1955, stanbul, s. 

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 104



O’nun matematik ile ilgili eserleri ise daha çok say da olup, unlard r : 
Bu yat al-Tullab min lm al-Hisab 
Cavabu Su’al an Musallas min al- zam Gayri Kaim al-Zaviya va Laysa fi 
Azla’ihi ma Yablu  al-Rub’a va Azla’uhu Ma’luma bi Asriha, Hal Yumki-  
Nu Ma’rifatu Zavayahu 
Kitab al-Nisab al-Muta akila fi’l-Cabr va’l-Mukabala 
Risala fi’ Amal al-Mizan al-Tabi’i 
Risala fi Tahkiki ma Kalahu’l-Allama Giyasuddin Cam id fi Bayan al- 
Nisba Bayn al-Muhit va’l-Kutr 
Tahrir Ukar Thodosius 
Tastih al-Ukar 

Anla laca  gibi bunlar n bir k sm  risaledir. 
O’nun matemati in çe itli konular na ili kin çal malar ndan baz lar , ça

n n ilerisindedir. En çok dikkati çeken trigonometri ile ilgili çal malar d r. Ke
sirli say lar n i lemlerini trigonometride kullanm  olmas  bir yenilik olarak ka
bul edilmi tir. Takiyüddin Efendi, ondal k kesirlerin trigo
gibi bilim dallar nda genelle tirilerek uygulanmas n  dü ünmü tür. 

O’nun Bugyetü’l-Tüllab min lmi’l-Hisab [Aritmetikten Beklediklerimiz] adl  
eserinde (yukar daki listede vard r) ‘altm l k sistem’le ilgili bilgiler yer alma
tad r. Kesirli say lar aç s ndan ‘altm l k sistem’in sak ncal  oldu u iddia edil
mektedir. Hesaplama i lemleri için elveri siz olmaktad r. O’na göre kesir basa
maklar  çok olan say larla çarpma ve bölme i lemlerini yapmak çok zaman is
teyen bir i tir. Oysa On’luk sistem bu bak mdan çok daha elveri lidir. Takiyüd
din Efendi, aç lar  ve yaylar  ondal k kesirlerle göstererek, gökbilimcilerin en 
önemli sorunlar ndan birisini gidermeyi ba arm t r. 

Bu ünlü astronomun önemli bir çal mas  da Ceridetü’d-Dürer ve Haridetü’l- 
Fiker ( nciler Dergisi ve Görü lerin ncisi) ad n  verdi i eseridir. Bu kitab  as
tronomlar n yararlanmas  amac yla, trigonometriye ili kin bilgilerle doludur. 

Bir kaynakta öyle bir kar la t rma yap ld  gözüme çarpm t r. Takiyüd
din Efendi bu çal malar  yapt  s rada, Avrupa’da ça da  Hollandal  bir ma
tematikçi Simon Stevin (1548 1620) ilk kez “orand  say lar ” say  kabul edip

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.83 

(**) R.DEM R, Takiyüddin’in Ondal k Kesirleri Trigonometri ve Astronomiye Uygulamas , 
Teknik Dergisi, Say  351, Tübitak Yay n , 1997, Ankara, s. 36    

Osmanl  Astronomisine Genel Bir Bak , Yeni Türkiye Dergisi, Say  33,



‘kesirli say lar’  Avrupa’ya sokan ki i olarak tan nmaktad r. Dü ününüz ki 
O’nun Tafelen van Interest adl  yap t nda faiz hesaplar  ve çe itli faiz cetvelleri 
yer almaktad r ve Avrupa bu gibi konularla ilk kez kar la m  olmaktad r. Bu 
gibi ayr nt lar bir araya getirildi inde, Takiyüddin Efendi’nin yapt  bu çal
malar n de eri, çok daha iyi anla lmal d r. 

Takiyüddin Efendi Sidret ül-Münteha [yukar da ad  geçmi tir] adl  eserinde, 
gök cisimlerinin yörünge elemanlar na dair bilgiler verirken, üç yöntemden söz 

çin unlar  söylemektedir :  
“ kincisi, nerede olurlarsa olsunlar, ikisi kar l kl  olmak ko uluyla üç nokta 

yard m yla modernlerin izledikleri yoldur.” 
Takiyüddin Efendi’nin kurmu  oldu u rasathanede kulland  rasat araçla

r ndan biri Rubu Tahtas ’d r. Rubu tahtas , öyle tan mlanm  : 
“ Gök cisimlerinin yüksekli ini belirlemede kullan lan, ön yüzünde, çeyrek 

dairenin merkezindeki minik pirinç boruya geçirilen ipin üzerinde müri (gös-
terge) ta yan bir çekül bulunur. Belli bir enlemden gözlenen gök küresine ait 
izdü üm çizgilerini içeren bir abak olan bu yüze rub’-ul mukantarat denir. Bu 
konudaki en eski aç klamaya 10.yy.da ya am  olan Türk Bilgini Harizmi’nin 
Mefütih-ül Ulüm (Bilimlerin Anahtar ) adl  ansiklopedik eserinde rastlanm t r. 
Harizmi onun çeyrek daire biçiminde yap lm , usturlaba benzer bir araç 
oldu unu, yükseklik ve zaman ölçmede kullan ld n  yazmaktad r. “  

Matraki ( öl. 1564)
Bu çok yönlü Osmanl  alimi, dedesi taraf ndan Bosna’l d r. Dev irme olarak 

al nm  ve e itim görmü , iyi yeti mi tir. Ya am  hakk nda ayr nt l  bilgiler 
yoktur. Esas ad  Matrakç  Nasuh Bey b.Abdullah (Karagöz) al

Bosnavi’dir. Ad ndaki bulunan s fatlar unlard r : “ Matrak, bir çe it sava  
oyunudur ve O’nun icad d r. Ayn  zamanda iyi bir silah ör oldu u için ‘al
hi’ lakab n  kullanm t r. “ Demek ki O’nun ad  baba dede adlar  yerine bu gibi 
s fatlarla olu mu tur.

O sahne düzenlemelerinden, oyun kurgular na, minyatürden sava  oyunlar
na ve haritalara kadar çe itli konularla ilgilenirken, matemati e de yak n ilgi 
göstermi tir. Belki de bütün yapt  di er i lerde matemati i yo un olarak kul
land  için, bizzat matemati i incelemek gereksinmesi duymu  olmal d r. 

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 110 

(***) M. .ACAR, A.B R, M.KAÇAR ; Rubu Tahtas  Kullan m K lavuzu
Biry l Yay nevi, 2010, stanbul, s.25,26



O’nun matemati e ili kin yap tlar  unlard r :
Camal al-Kuttab ve Kamal al-Hussab  
Umdat al-Hussab 

06. 02. 01. 16.  Emri Çelebi ( öl. 1574)
Edirne’li bir airdir. As l ad  Emrullah b.Ahmed b.Mahmut al Edirnevi’dir. 

Do um y llar  ve ald  e itime ili kin bilgilerden yoksunuz. Baz  kaynaklarda, 
hakk nda söz edilirken edinilen bilgilerden O’nun imaret katipli i yapt , Be
yaz t II.’nin vak flar na bakt , ancak k sa sürede azledildi i gibi baz  ayr nt
lar n yan s ra, O’nun kuvvetli bir air oldu u anla lmaktad r.

O’nun matematikle ili kisinin nas l kurulmu  oldu una dair herhangi bir bil
gi bulunmamaktad r. Sadece Macma al-Gara’ib fi’l-Misaha ad n  verdi i bir e
serinden yola ç k larak be  bölümden olu an bu çal mada s ras yla üçgen, dört
gen, daire ve silindirlerin alanlar ndan söz etti i görülmektedir. O’nun bu çal
mas n n bir özelli i de ‘mesaha (alan ölçümleri)’ konusunda ilk Türkçe metin 
olmas d r. Bizim de ilgimizi bu yönü çekmi tir. 

06. 02. 01. 17.  bn al Dima ki (1593 de sa )
XVI.y.y. matematikçilerinden biri de Dima k’ta do mu  olan Osman b.Ala

üddin (Ali) b.Yunus b.Muhammed b.al Dima ki al Hasib’tir. Ya am
n n ayr nt lar  hakk nda hiç bir bilgiye sahip de iliz. O’nun, a a da verilen ilk 
eseri 1593 y l nda yazd na dair bir basit bilgiden hareket ederek, ancak o y l
larda ya amakta oldu u kanaatine var lmaktad r. 

O’nun matemati e ili kin dört eseri vard r ki onlar da unlard r : 
al- s’af al-Atamm bi Ahasin al-Funün bi-Hisab al-Kalam 
Lubb al-Lubab fi lm al-Hisab 
Nuhbat al-Zaman fi ina’at al-Kabban 
ams al-Nahar fi ina’at al-Gubar 

Antaki ( öl. 1599)
XVI.y.y.da ya am  önemli Osmanl  bilginlerinden biridir. Antakya’da do

mu tur. Esas ilgi alan  t p ve akli ilimlerdir. Yunanca da ö renmi ti.     
Kahire’de Zahiriyye Medresesinde tabiblik yapm t r. O’nun Tazkirat Uli’l- 

Albab adl  eseri çok ünlüdür. Üç tane de astronomiye ili kin kitab  bulunmakta 
olup, matematikle ilgili kitaplar  ise unlard r :

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.77 



Ka f an al-Mu kilat 
Risala fi’l-Cabr va’l-Mukabala. 

06. 02. 01. 19.  bn Hamzat al – Ma ribi ( öl. 1614)
Ma ribi, Osmanl  matematikçilerinin en önde gelen

lerinden birisidir. Ad n n son tak s ndan anla laca  gibi (al Ma ribi) Ma rib’ 
lidir [Ma rib, spanya’n n kar na gelen Kuzey Afrika’da bir bölge].Temel e i
timinden sonra ileri e itim almak için stanbul’a gelmi tir. Buradaki medrese

e çok iyi e itim görmü  ve bir ara burada bir müderrise mülaz m (asistan) 
dahi olmu tur. Daha sonra Ha iye
müderrislik görevlerinde bulunmu tur. Sonra Cezayir ve Trablusgarba gitmi , 
oralarda kad l k görevi yapm t r. Bu gibi ba ar l  görevlerden sonra, fetva ile 
derecesi yükseltilecek ve stanbul’a dönerek ‘dahil medreseleri’nde müderris 
olarak görev almaya ba layacakt r. 

Bütün bu geli meler s ras nda O, çe itli konularda bilimsel çal malar yapm  
bir de matematik kitab  yazm t r. Kitab n n ad  : Tuhfat al-Adad li 

Zavi’l-Ru d va’l-Sadad’d r.1614 y l nda Sahn müderrisli ine atanacak, ayn  y l 
içinde Tunus kad l na tayin edilecektir. O y l içinde de ölecektir.  

O’nun bu ünlü eseri hakk nda, Salih Zeki’nin yazd  bir makalede, bir hayli 
ayr nt l  bilgi bulunmaktad r. 

06. 02. 01. 20. Yahya b.Takiyüddin al 1622 de sa )
1546 y l nda Halep yak nlar ndaki Sermin’de do an arafuddin Abü Zaka

üddin b. smail b.Ubada b.Hibatullah al afi’i al
Dima ki al Dima ki al Hasib, temel e itimleri

ni Halep’te alm t r. Sonra Dima k’a gitmi tir. Orada ald  e itimlerden sonra 
ibi konularda ünlü olacakt r. 

debiyatta da iyiydi. Hocal k yapm  pek çok ki iyi yeti tirmi tir. Ya am n n ne
redeyse tamam  Dima k’ta geçmi  ve orada ölüp orada gömülmü tür. Ölüm ta
rihi hakk nda bir kesinlik yoktur. Son bir bilgi, baz  eserlerinden yola ç k larak 
O’nun 1622 de henüz ya amakta oldu u ö renilebilecektir.

Matematik ile ilgili eserleri unlard r :
al-Kafi’l-Macmü arh Kifayat al-Kanu 
Mi’rac al-Albab ila lm al-Hisab 
Musallik al-Tullab fi arh Nuzhat al-Hussab 
Nuzhat al-Cam Bayna Mahasin al-Rasa’il al-Salas 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.118



arh Daka’ik al-Gavamiz fi lmay al- a va’l-Fara’iz
arh al-Tuffaha fi lm al-Misaha 
arh al-Urcuzat al- brahimiyya fi’l-Fara’iz 

Anla laca  gibi, bu çal malar n bir k sm  erhlerdir. 

p Çelebi (1608
1608 y l nda stanbul’da do mu  olan Katip Çelebi’nin gerçek ad  Mustafa’ 

d r. O’na “Çelebi Mustafa” dendi i de olurdu. Ayr ca ba ka lakablar  da vard  : 
Hac  Halife ; Hac  Kalfa gibi…Babas  Abdullah, saray n silahtar d r. Bundan 
ötürü Katip Çelebi’nin saraya dönük bir yak nl  bulunmaktad r. 14 ya na ka
dar özel ö renim görmü , o zamana göre iyi bir temel e itim alm t r. 

1623 y l nda, yani henüz onbe  ya nda iken ‘Anadolu Muhasebesi Kalemi’ 
nde ilk ciddi i ine ba lam  olmaktad r. Daha sonra bir süre, stanbul d nda 
baz  görevlerde bulunacakt r. ki y l süren bu görevlerden sonra 1628 de stan
bul’a dönmü  ve o zamanlar n ünlü hocalar ndan Kad zade Mehmet Efendi ve 
di erlerinden özel dersler alm t r. Bunlar O’nun bilime yönelmesine neden o
lacak ve ya am  boyunca bu çal malar na devam edecektir. Hatta bir ara yine 
bilim pe inde Hicaz’a gitmi , Mekke dönü ü Diyarbak r’a u ram t r. Oradaki 
alimleri bularak O’nlardan feyz alm t r. Gerçek çal malar  a rl kl  olarak po
zitif bilimlerle ilgilidir. Sonuçta de i ik alanlardan yirmi civar nda eser verdi i 
görülecektir. Bunlardan ba ka, Arapça ve Farsça’dan çevirileri de bulunmakta
d r. Eserlerinde verdi i mesajlarla, daima yeniliklere ve ça da la maya yönel
meyi önerdi i görülmektedir. En çok da, yap lan e itimin niteliksiz olu unu, 
deney ve araç gereçten yoksun e itimin yeterli olmay n , bat n n e itim anla
y n n örnek al nmad n  vurgulayan ele tiriler yöneltmektedir. Kendisi de, o 
güne kadar görülmeyen yöntemler uygulad  dersler yapm t r. 

U ra  alanlar  aras nda tarih, co rafya, astronomi vard r. Mant k en çok ilgi 
duydu u alanlardan biridir. Denilebilir ki Aristo Mant ’n  Osmanl ’ya getiren 
O’dur. Gerçi O’ndan önceki dönemlerde de bu mant ktan söz edilmek
O’nun bu konuya yakla m , ders olarak özümsenmesinin çok daha ötesindedir. 
O, bu konuda derinle mek için, Aristoteles, Ortelius ve Lorenz’in eserlerinin 
çevirilerini yapm  ve onlar  incelemi tir.  

O’nun önemli bir kaç eseri hakk nda baz  bilgiler a a da mevcuttur.O gerçek     
olarak bir ‘matematikçi’ olmad  halde ve hatta bu yönde belli bir eseri bulun
mamas na kar n, O’nun pozitif bilimlere yapm  oldu u hizmet ve temsil etti i 
bilim anlay , Katip Çelebi hakk nda farkl  dü ünmemizi zorunlu k lmaktad r. 
Genelde, Osmanl  e itim anlay nda, o güne kadar pek görülmeyen ilkeli bir 
anlay  getirmeye çal mas  ve bunu çekinmeden ele tiriler de yönelterek yap
ma cesaretini bulmu  olmas , O’nun güçlü bir bilim adam  kimli ine sahip ol



du u izlenimini vermektedir. nan lmaktad r ki, matematik d nda u ra t  
konulara bak ld nda, esasen belirli bir düzeyin üzerinde matematik bilgisine 
sahip olmas  gerekti i sonucuna var lmaktad r. 

O’nun ilk eseri 1642 de Arapça olarak kaleme ald  Fezleke adl  kitab d r. 
Bu bir bak ma bir ‘genel tarih’ kitab d r. Bu kitab n, aradan geçen zamanda o
lup bitenlerin de dahil edilmesiyle ve Türkçe olarak yaz ld  bir ikinci bask s , 
1654 y l nda yap lm t r. 1645 1650 y llar  aras ndaki olaylar  ayr ca ele al p e
le tiren bir ba ka yap t  ise Tuhfet ül-kibar fi esfar il-bihar’d r. Bunu Takvim üt 
Tevarih adl  eseri izlemi tir. Bir ara yürürlükte olan yasalar  derleyip toparlad

 bir çal ma yapacak ve bunlar  Kanunname ad n  verdi i bir 
y mlayacakt r. Co rafya ile ilgili tek ve en önemli eseri Cihannüma’d r. Bu ki
tab nda, islam yazarlar n n yetersizli i, yay nlanan kitaplar n anla lmazl  ve 
bir i e yaramad klar  gibi ciddi ele tiriler bulunmaktad r. Bu ele tirileriyle bi
ç r açt  görülmektedir. Cihannüma adl  bu eseri bir kaç kez daha ço alt la
cak ve hata baz  Avrupa dillerine çevirisi yap lacakt r. 

O’nun Avrupa’l lar taraf ndan en iyi tan nan eseri ise Ke füz-zünun an esami’ 
l-kütübi ve’l-fünun ad n  ta maktad r. Bu kitapta, alfabetik s rayla bir dizin bu
lunmakta ve bu dizinde 14500 adet Osmanl  kitap ve risalesinin adlar  ve içe
rikleri yer almaktad r. Astronomiye ili kin kitab n n ad  ise lham-ül mukaddes 
fi feyz-il-akdes’   

Katip Çelebi, baz  derslerinde Ali Ku çu’nun al-Risalat al-Muhammadiyya 
adl  eserini okutmu tur. Bu s rada, baz  ö rencilerinin önerisiyle bu esere erh 
yazmaya ba lam t r.Husn al-Hadiyya ad n  vermi  oldu u bu çal mada ‘Cebir 
ve Mukabele’ konusuna geldi inde, ö rencilerinden Mahmud Efendinin ölmesi 
üzerine (1648 de) erh çal mas n  yar m b rakm t r. 

Katip Çelebi, 1657 y l nda, do du u kent olan stanbul’da ölmü tür. 

6. 02. 01. 22.  Mustafa S dki ( öl. 1769)
Do um tarihi bilinmemekle birlikte, stanbul’da do mu  olmas  kesin görül

mektedir. Çünkü babas  Salih Kethüda, stanbul’da cebeci oca nda ba kethü
dal k görevinde bulunmaktad r.Mustafa S dki Efendi, XVIII.y.y.Osmanl  mate
matikçileri aras nda, önemli ki ilerden biridir. Devletin çe itli gö
lunmu tur. 1756 1769 y llar  aras nda, kethüda katipli i, tersane eminli i, darb
hane naz rl , Harameyn muhasebecili i, ordu katipli i ve defter emini vekilli

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, st
(**) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi

Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.141 



i gibi çok de i ik i lerde çal m t r. O ayn  zamanda air ve edebiyatç  ki ili
e sahip bir sanatkard r ; ayn  zamanda hattat’t r. 

Bütün bu u ra s  içinde O astronomi ve matematik gibi pozitif bilimlerle de 
ilgilenmeyi ba arm t r. Bu alanlarda çe itli eserler vermi tir. A a da, O’nun, 
sadece matemati e ili kin eserlerinin adlar  bulunmaktad r : 

Kitab Amal al-Da’irat al-Maksuma bi-Sab’at Aksam Mutasaviya 
Risala fi lm al-Cabr va’l-Mukabala 
Risala fi’l-Misaha 
Tahriru stihrac al-Avtar li’l-Biruni 

arhu Terceme-i Verdiyye Hesab-  Cevheriyye 

Cabarti ( öl. 1774)
Zaman n n, akli ve nakli bilimlerde en önemli alimlerinden biri olan Badrud

din Abu’l Tada’i Hasan b. brahim b.Hasan b.Ali al
Hanafi özellikle matematik ve astronomiyle ilgilenmi  olmas yla da ünlüy

dü. O M s r kökenli bir bilgindir. XVIII.y.y.itibariyle, Kahire’de büyümü , e i
tim alm t r. Oradaki önemli bilginlerden matematik ve astronomi ö renmi tir 

kitaplar okumu tur. Hacca gitti inde yine ünlü alimleri bu
lup O’nlardan yararlanm t r. Zengin bir kütüphanesi olmu , matematik ve geo
metriye ili kin dört de eser b rakm t r. Bunlar n adlar  a a dad r :

Haka’ik al-Raka’ik ala Raka’ik al-Haka’ik 
al- kd al-Samin fi ma Yata’allaku bi’l-Mavazin 
Raf al- kal bi Zuhur al-A r fi’l-A r fi Galib al-A kal 
Risala fi’l-Fara’iz bi Tarik al-Cabr va’l-Mukabala 

06. 02. 01. 24.  Ç nari smail Efendi ( öl. 1790)
XVIII.y.y.’ n ortalar ndan itibaren giderek bilgin tipleri de i meye ba lam

t r. Ç nari smail Efendi de bunlardan biridir. O, Bat  matemati ini ve astrono
misini Osmanl ’ya getirmeye çal anlar n ba nda gelmektedir. O’na Halife

zade gibi lakablar tak lm t r. [Buna benzer lakablar  daha önce
den biliyoruz.] Ancak O, stanbul’da, Sulumanast r yak nlar ndaki Ç nar ma
hallesinde oturdu u için bu semtin ad yla tan nm t r. 

Genç ya lar ndan ba layarak, astronomi ve matemati e duydu u ilgi ve bu 
yapm  oldu u çal malar, olgun ya lar nda art k O’nun uzmanl k a

lanlar n  olu turmu tur. Bu özelli iyle zaman n padi ah  III.Mustafa’n n dikka
tini çekmi tir. O’nu tan y p, takdir eden padi ah 1767 y l nda O’nu Laleli Ca

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.214 



mii muvakkitli ine tayin etmi tir. Burada görev yaparken bir yandan 
nin basitelerini çizmi , Cassini ve Clairaut Zic’lerini Türkçe’ye çevirmi tir. Bu 
ziclerden ilkinin ba nda bulunan logaritma cetvelleri’nin de çevirisini yapm
t r. Oradaki teknik terimler ilk kez O’nun yard m yla Osmanl  diline kazand r l
m t r. O bu çeviri s ras nda logaritma, logaritma sinus, logaritma  tangant 
bi deyimleri aynen alm  ve kullanm t r. Bu deyimler daha sonra, s ras yla en- 
sab, nisbet-i ceybiye, nisbet-i z lliye adlar n  alacaklard r. Bilindi i kadar yla 
Osmanl  matematik literatürüne logaritma kavram  Ç nari’nin çevirileri yoluyla 
ancak XVIII.y.y.da girmi  olarak görülmektedir. O’nun çeviri eserinin ad  ise 
Tuhfe-i Behic-i Rasini Terceme-i Zic-i Kassini’

O’nun bir de, top at lar nda mesafenin kontrolüne ili k Risale-i Cedavil-i 
rtifa’at ve Mesafat adl  bir risalesi bulunmaktad r. 

06. 02. 01. 25.  Gelenbevi smail Efendi (1720
Osmanl  bilginleri ve özellikle matematikçileri aras nda en seçkin yere sahip 

say lmaktad r. smail b.Mustafa b.Mahmud al Gelenbevi, 1720 y l nda Ayd n 
iline ba l  Saruhan sanca n n Gelenbe kasabas nda dünyaya gelmi tir. Temel 
e itimini do du u yerde alan Gelenbevi, stanbul’a gelerek ileri e itimini bura
daki medreselerde görmü tür. Çok de erli hocalar taraf ndan yeti tirilmi tir. 

stanbul’a geldi inde ilk i i Arapça’y  çok iyi ö renmek olmu  ve bu konuda 
Yasincizade’nin ö rencisi olmu tur. Hemen ard ndan matematik ve fizik ö re
nimi sürecini ba latm t r. Bunlar  da o zaman ‘ayakl  kütüphane’ lakab yla ün
lü hoca Müftizade Mehmet Efendi’den istifade ederek ö renmi tir. 

E itim süreci bittikten sonra e itim ve bilime yönelmi , k sa sürede müder
rislik görevine getirilmi tir. lk kez 1763 y l nda böyle bir göreve ba lam t r. 

Gelenbevi’nin önemli görevlerinden birisi, 60 kuru  maa la, Mühendishanei 
i Hümayundaki ö retmenli idir. 1773 y l nda oraya matematik hocas  o

larak tayin edilmi tir. Bu tayine o s rada okulda görevli bulunan daha ya l  ho
calardan tepki gelmi , Palab y k Mehmet Efendi taraf ndan itiraz edilmi tir. Bir 
anlay  ve bir okulun o zamanki yap s n  ö retmesi bak m ndan u sözlere dik

(*) Do um tarihi baz  eserlerde 1720 (K.Z.Taneri) ; baz s nda 1730 ( hsano lu,Çeçen, zgi) 
olarak gösterilmi tir. ‘Dünya Matematikçileri’adl  eserimde 1720 olarak belirtildi inden
ben yine bu bilgiye sad k kal yorum. Ölüm tarihinde bir farkl l k 1799 ile Dilgan’da gö
rülmü tür.  



“ – smail Efendi’nin fazlü kemali müsellemdir. Ancak bu fenlerde benim O’ 
na tefevvukum vard r. Ben varken ba kas n n riyaziyat hocas  tayin olunmas  
nas l olabilir ? “ [ smail Efendi’nin çok iyi yeti mi  oldu u bili
cak bu fen konular nda ben O’ndan çok üstünüm. Ben bu görevdeyken bir ba
ka matematik ö retmeni atanm  olmas  nas l aç klanabilir ? ]

Bu ikayeti yapm  oldu u Reisilküttap Efendi’den,   
“ – Evvela ikinizi imtihan edecek bir müm
–ül’ yal oldu undan, ancak medar  teayyü  olmak üzere tayin edildi. “

yan t n  alm t r. Bu, O’nun kurum yöneticileri taraf ndan korundu unu da gös
termektedir. ikayetçinin de diyecek fazla bir eyi kalmam t r. 

gibi manevi bask lar alt nda çal mak zorunda kalan Gelenbevi’nin çal
malar , zaman n padi ah  III.Selim taraf ndan takdir edilmektedir. Bir gün padi
ahtan bir görev al r. Bir ara padi ah n da haz r bulundu u bir s rada, Ka tha

ne’de yap lan topçu at lar nda bir tek isabet bile kaydedilememi tir. Padi ah 
buna çok içerlemi tir ve k zm t r. O’nun yak n çevresinden biri Gelenbevi’nin 
ad n  verecek ve padi ah da bu i le O’nun ilgilenmesini isteyecektir ; i te görev 
budur. Bu konuda esasl  çal malar yapm  ve kurdu u düzene göre yap lan ha
van topu at lar n n tümü isabet kaydetmi tir. Bu olay O’nun çok daha fazla ta
n nmas n  ve güçlenmesini sa lam  olur. Üstelik her gün ‘dört okka pirinç’ ile 
ödüllendirilmi tir. Bu ödül, daha sonra mirasç lar n
etmi tir. 

O’nun ald  en önemli ve ilginç görev, 1789 y l nda, Teselya’daki Yeni ehir 
Fener kad l na atanm  olmas d r. Burada iken zaman n eyhülislam  
zade’nin Gelenbevi’ye gönderdi i bir ‘tekdirname’ (bir çe it azarlama 

mektubu) O’nun a r  sinirlenmesine ve üzülmesine neden olmu tur. Bu duy
gusal bask  (üzüntü) alt nda k sa bir süre sonra felç geçirmi , 1790 y l nda da 
Teselya’da bulundu u s rada ölmü  ve oraya defnedilmi tir.   

Gelenbevi smail Efendi’nin ya am öyküsünü özetle bu ekilde aktard ktan 
sonra, bizi daha çok ilgilendiren yönlerine, O’nun bilim adam  ki ili ine yöne
lelim. Görüyoruz ki O art k XVIII.y.y.da, bir sonraki yüzy l n bilim adam  tip
lemesini yaratmak pe indedir. Gerçekten de O’ndan sonra gelenlerin bir ço u 
O’nu örnek alm  ya da en az ndan O’na benzeyen tipler olmu lard r. Burada 
kastedilenin, bilim adam  tipi oldu u hemen anla lmal d r. Bunun bu ekilde 
olmas  ise, bilime yakla m  ve verdi i eserlerle apaç k ortadad r. 

(*)   K.Z.TANER , Türk Matematikçileri, Matbaac l k Okulu, 1958, stanbul, s. 63
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Öncelikli olarak kabul edilmelidir ki, “Osmanl  Devleti halk ndan olup o gü
ne kadar gelmi  en büyük matematikçi kimdir ? “ derseniz, verilecek tek yan t 
vard r : Gelenbevi smail Efendi…

O’nun Logaritma Risalesi, bu konuda Osmanl ’da yaz lm  ikinci ba ms z 
(özgün) eserdir. O’nun cebir ve geometri konular ndaki eserleri de en az di eri 
kadar önemli ve ünlüdür. Hisab al-Küsur adl cebir kitab n , Adla-  Müsellesat 
adl  geometri kitab  izlemi tir. O’nun di er matematik eserlerine k saca de ini
lecektir. Di er konulardaki çal malar  da dikkate al n rsa, O’nun otuzun üstün
de kitap ve risalesi oldu u belirlenmi tir. (Kemal Zülfü Taneri’ye göre, eserleri 
say s  35 tir.). 

O’nun “ logaritma” ile ilgili bir özgün öyküsü vard r ki, anlat lmadan geçile
mez. 1780 li y llarda, beraberinde Logaritma cetveli ile stanbul’a gelmi  olan 
bir Frans z mühendis, kitab  Osmanl ca’ya çevirecek birini aramaktad r. O’na 
Gelenbevi’yi önerirler ve oturdu u yeri tarif ederler. Frans z, O’nu evinde bu
lur. Bir kulübeden farks z, çok basit dö enmi  evinde, kendisi de peri an bir k
l k k yafetle adam n kar s na ç kt nda Frans z hayretler içinde, 

“ Bu i i, bu adam m  yapacak ? “
diye kendi kendine sormadan edememi tir. Ama yine de logaritma cetvellerini 
b rakarak ve yap lacak i i anlatarak çekip gitmi tir. Gelenbevi yapt  çal ma
y  tam zaman nda Frans z mühendise teslim edecek ve O’ndan u takdir sözle
rini duyacakt r :  “ Bu adam Avrupa’da olsayd , a rl nca alt n ederdi ! “  

Bu da bize anlat yor ki, Gelenbevi’nin ya am  sadelikler içinde, insanca ve 
sadece bilime ba l  bir biçimde sürmü  ve O daima erdeme a k bir insan ola

ya am t r.  
A a da O’nun matematik ile ilgili eserlerini ve bunlara dair aç klamalar  bu

lacaks n z. Ancak Gelenbevi bunlardan ba ka, yine matemati e çok yak n alan
larda yapt  çal malarla da ünlüdür. Bunlar, astronomi, akaid, felsefe, mant k 

arak s ralanabilecektir. Bunlar n herbirine ait eserleri bulunmaktad r. Bunlar
dan baz lar  bas lm t r.

Matematik kitaplar na gelince, bunlar a a da s ralanm t r :
Adla-  Müsellesat Risalesi 
Hisab al-Küsur = Risala fi’l-Cabr va’l-Mukabala 
Risala fi Tariki Amali Cadval al-Ansaf 
arhu Cadavil al-Ansab = Logaritma 

Kitabül Merasit. 

(*) K.Z.TANER , Türk Matematikçileri, Matbaac l k Okulu, 1958, stanbul, s. 65
Cevdet Tarihi’nden al nd  ifade edilmektedir.]



Bunlar, kitap, risale ya da erh çe itlerinden olu maktad r. Özellikle sonun
cusu Arapça bir bro ür eklinde telif edilmi tir. Trigonometrik fonksiyonlarla 
ilgili i lemleri ve onlara ili kin hesap cetvellerini içermektedir. 

Logaritma’ya ili kin çal mas  ise, yeni yeni tan nan logaritma i lemleri’
ö retmek ve kullan mda yeterli beceriyi kazanmak için yaz lm  en iyi erh o
larak görülmektedir. Bu konuda Salih Zeki’nin önemli aç klamalar  olup O’nu 
en çok takdir edenlerin ba nda gelmektedir.  

Gelenbevi smail Efendi, eski (geleneksel) slam ekolünün son temsilcisi ola
rak görülmektedir. O’nun öncekilerden farkl  yönü, tam bir bat l  bilim adam  
gibi davranmas d r. Matemati i sadece ö retmemi , herkese onun sadece ö re
nilmesi gereken bir konu olmas n n ötesinde güncellik yetene ini göstermi  ;  
ayr ca bundaki kesinli in önemini vurgulam t r. Kuramsal çal malara ve uy
gulamalar na ayn  oranda de er verdi i içindir ki ça da  uygulamal  
bilimler anlay na böylece ilk ad mlar at lm t r. Her bulu  ve yeni görü  ; yeni 
bir anlay  temsil etmeliydi. O, bu gibi fikirleri çok iyi kavramas n  bilmi tir.

6. 02. 02. XIX.y.y. ve XX.y.y. OSMANLI MATEMAT KÇ LER

enbevi smail Efendi’den sonra gelen matematikçiler, art k yeni bir ku a
 temsil etmektedirler. Gelenbevi smail Efendi’nin ba latt  yolda ve giderek 

ça da la an e itim kurumlar  sayesinde, hem bilim adamlar n n davran lar n
da ortaya ç kan farklar hem de u ra  verdikleri alanlardaki yenilikler, O’nlar n 
eskilere göre daha farkl  olmalar n  zorunlu k lmaktad r. XVIII.y.y.sonras n n 
geli en siyasi olaylar  bile öncekilerden çok farkl d r. Tanzimat Ferman  ve ar
d ndan Islahat Ferman  ile geli en h zl  de i imler, e itimde kalitenin h zl  bir 
ekilde yükselmesi ; bu okullar n verdi i mezunlar n art k yeti kin birer insan 

olarak Osmanl  e itimi içinde görev almalar  ; bu ça n zenginliklerini olu
turmaktad r. Osmanl  Devleti tarihi incelendikçe, en gerçek çeli kinin bu gibi 
konularda ya and  görülmektedir. Osmanl  Devleti’nin e itim ve ö retim ka
litesi h zla iyile ir ve yayg nla rken, devlet neredeyse ayn  h zla çökmektedir. 

Osmanl  e itim programlar  art k Avrupa ile emsal olu turacak düzeye g
mi tir. Bu dadi ve Sultanilerde böyle oldu u gibi, medreselerin de üstünde ol
du u kabul edilen Darülfünun kurumlar n n ortaya ç kmas , XVIII.y.y.sonras  
görünüme yeni bir boyut kazand rm t r. Gerçi bu kurumlar, ba lang çtan itiba
ren çok sa l kl  bir seyir izlemi  olmasa da, bu konudaki tart malar bile ba l
ba na bir olu umun varl  üzerine yap lmaktad r. Nitekim kesin eklini 1900 

(*) H.D LGAN, Matemati in Tarih ve Tekamülüne Bir Bak , .T.Ü.Yay n , Say  329,
1955, stanbul, s. 20



y l nda bulan ve ad na ‘Darülfünunu ahane’ denilen kurum, gelece in modern 
Türkiye’sinde, ‘üniversite reformu’na temel olu turacakt r. Buna dair di er 
ayr nt lar ilerideki bölümlerimizde konu edilecektir.

Bu alt bölümde, biyografileriyle kendilerini tan maya çal aca m z matema
tikçiler, çok daha güçlü, yabanc  dile a ina ve hatta bir k sm  d  ülkelerde e i
tim gören, d  bilim dünyas na aç lmay  ba arabilen ve bu yolla taassubu geride 
b rakan bilim adamlar  olarak görüleceklerdir. Verdikleri eserler çok daha ça
da  bilgileri içermektedir ve kendileri yenilikler pe inde, aray lar içindedirler.    

XX.y.y.matematikçilerini tan rken ister istemez bir ay r m noktas na geline
cektir. Osmanl  Devleti’nin en güçlü ve dünyaca tan nacak matematikçileri bu 
ça da görülecektir. Bunlar aras nda Vidinli Hüseyin Tevfik Pa a (1832

1921) ba  çeken matematik
çilerdir. Do um ve ölüm tarihleri itibariyle bir kar la t rma yap l rsa her üçü 
de XIX.y.y. insan  olarak görülmektedir. Her üçünün de ölüm tarihleri XX.y.y. 
içine sarksa da O’nlar bilim ya am na ba larken, ilk e itimleri al rken, ilk i le
rine ba larken, alanlar nda ilk ba ar lara imza koyarken ve yeti kin olarak art k 
ciddi i lerle ilk kez u ra maya ba larken, XIX.y.y.ko ullar n  ya am , o günün 
Osmanl  insan  olarak, di er insanlarla ayn  kaderi ayn  tarihi payla m lard r. 

te bu gibi nedenlerle, O’nlara ve O’nlarla ça da  olanlara, bu alt bölümde ye
verilmi  olunacakt r. Oysa bir de Cahit Arf (1910 1997) örne i vard r ki O’nun 
sadece 13 ya na kadar olan ya am , Osmanl ’da geçmi tir. O bir Selanikli aile
nin çocu u olmas na kar n, o kar k y llarda Anadolu’ya göç edeceklerdir. O 
gerçek e itimini ve i ini Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bulmu tur. te bu 
gibi nedenlerle, O’nu ve O’nunla ça da  olanlar  da Cumhuriyet Türkiyesi için 
ayr lacak bölümlerde tan m  olaca z. 

Bütün aç klamalardan sonra, Türk bilimi ve matemati ine, XIX.y.y.ile XX. 
.y.’ n ilk çeyre inde ortaya ç karak, bu alanda hizmet veren matematikçileri

mizi tan maya devam ediyoruz.

06. 02. 02. 01. Hüseyin R fk  Tamani ( öl. 1817)
K r m’ n Taman beldesinde do du u için bu lakabla tan nmaktad r. Do um 

tarihine dair sa l kl  bir bilgi yoktur. O’na ait ilk bilgiler, ancak 1795 y l ndan 
itibaren Mühendishane’nin in aas ndan sonra bu okulda hoca, ba hoca olarak 

(*) S. SHAKO LU, 1900-1946 Y llar  Aras nda, Darülfünun Ve stanbul Üniversitesi Fen 
                                      Fakültesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri E itimi, Osmanl  Bilimi A

ra t rmalar , Cilt I, Yay ma haz rlayan : Feza Günergün, stanbul Üni
versitesi Yay n , Say  3910, 1998, stanbul, s. 228 



çal malar yla ortaya ç kmaktad r. Kimilerine göre, bu okulun aç l ndan itiba
ren yirmi iki y l süreyle burada hocal k yapm t r. Ancak bunda bir kesinlik bu
lunamam t r. Bir ara ngiltere’ye gitmi tir. Orada, III.Selim’in verdi i bir gö
rev icab  bir süre kalm t r. 1803 y l nda, tersanede biriken suyun bo alt lmas  
için bir pompaya gereksinme olmu tur. O da bu pompay  al p getirmek için 
sarayca görevlendirilmi tir. Ancak bu gidi i bir kaç y l sürmü tür

26 Temmuz 1806 tarihli bir belgeden, O’nun Mühendishane’de ba hoca ol
du u anla lmaktad r. Bu ngiltere’den döndü ü tarihe de denk dü mektedir. 

O, bir çok resmi görevde de bulunmu tur. Örne in 1816 y l nda Balkanlar’ 
da bir görev verilmi tir. Medine’deki binalar n onar m yla ilgili bir i  için bu 
kez Arap yar madas na gitmek zorunda kalacakt r. Bu görev s ras nda, 1817 y
l nda Medine’de ölmü tür.  

Bir çok bilimsel eser yazm t r. Osmanl  e itiminin ça da la mas n n öncü
y lmaktad r. 

O dil ö renmekte ustayd . Do u dilleri yan s ra Frans zca, talyanca ve Latin
ce de ö renmi ti. Bu yetene i sayesinde çeviriler de yapm t r. Kendi bilimsel 
çal malar n  yaparken, yabanc  dilden eserlerden yararland  da gerçek olma
l d r. De i ik alanlardaki eserleri yan nda biz sadece matematik konusunda ver
mi  oldu u eserleri dikkate alaca z ki onlar da a a da s ralanm t r :

mtihan al-Muhandisin 
Logaritma Risalesi 
Macmu’at al-Muhandisin 
Talhis al-A kal 
Tarcamatu Usul al-Handasa 

Buradaki son eser, ngiliz matematikçisi John Bonnycastle’in 1789 y l nda 
yay mlam  oldu u Euclid’s Elements (Öklid Geometrisi) adl  eserinin çevirisi
dir. Bir kayda göre, bu çeviriyi yaparken, sonradan müslüman olup Se
di ad n  alan bir ngiliz mühendisden yard m alm t r. 

Matemati e ili kin bu eserleri d nda, özellikle askerlikle ilgili olarak Hum- 
bara Cetveli, Usul-i n a-i Tar k adl  eserleri de dikkat çekmektedir.Müsellesa- 
t-  Müsteviye, Usul-i Hendese Tercümesi’nin son k sm nda bas lm  olarak gö
rülmektedir. 

6. 02. 02. 02. Hoca shak Efendi ( öl. 1834)
Osmanl  matematikçileri aras nda, en az Gelenbevi smail Efendi kadar seç

kin bir yere sahiptir. Yanya’n n Narda kasabas nda do mu tur. Do um tarihi 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.271 



hakk nda kesin bir bilgiye ula lm  de ildir. 
lk bilgileri ald ktan sonra, özellikle matematik ö renmek amac yla stanbul’ 

a gelmi tir. Medrese e itiminden geçerek belirli bir düzeye ula m t r. Gerek 
matematikte ve gerekse ö rendi i dillerle k sa sürede kendini tan taca
süre sonra Mühendishane i Humayun hocal na atanacakt r. 1815 y
l ndan itibaren bu kurumda ‘ba  hoca’ olarak görev yapmaya ba lam t r. 

O’nun dil ö renmedeki yetene i sayesinde, do u dilleri Arapça ve Farsça’ 
dan sonra bat  dillerinden de branice, Latince, Yunanca ve Frans zca’y  çok iyi 
derecede ö renmi  bulunuyordu. Bu yabanc  dil bilgisi, Divan  Hümayun’da 
çeviri i lerine yard m gibi, bir ek i i de beraberinde getirmi tir. Tamani’ye (bir 
önceki biyografi) verilen görevlerin benzerlerinin shak Efendi’ye de verilmeye 
ba land  görülecektir. Bir süre ‘sergi naz rl ’ gibi bir görevde bulunmu , bir 
ara, yap lmakta olan istihkamlar n in aas na nezaret etmek gibi, O’nun ilgi ala
n na uzak baz  konular için, Balkanlar’da görevlendirilmi tir. Bu nedenle Ru
meli ve Balkanlara seyahatler yapmak zorunda kalm t r.  

lerleyen ya lar nda biri Hac nedeniyle bir di eri de oradaki binalar n ince
lenmesi nedeniyle iki kez Hicaz’a gitmi tir. kinci gidi inde sa l  bozulacak 
ve k sa süre sonra Süvey te bulundu u s rada vefat edecektir. 1834 y l nda ölen 
bu büyük Türk bilgini orada defnedilmi tir. Ancak stanbul’da O’nun de erini 
bilen baz  kimseler, son çal t  kurumun hemen yak n ndaki bir mezarl kta O’ 
nun ad n n yaz l  oldu u bir ta , bo  bir mezar n ba na dikerek, O’nu manen 
stanbul’a ta m lard r. 

Saray için yapt  hizmetlerin d nda bilimi için yapt  hizmetlerini ikiye a
y rarak incelemekte yarar vard r. Biri hocal  ve e iticilik kimli idir ki bunu 
mükemmel yapt na hiç ku ku yoktur. Bunun d nda, esas üzerinde durulmas  
gereken yönü, vermi  oldu u eserlerdir. O pozitif bilimlerin bütün dallar yla il
gilenmi tir. Fizik, Kimya, Biyoloji bunlar aras nda önceliklidir. Ancak gerçek 
çal malar , matemati e yönelik olanlar d r.   

O’nun en önemli eseri dört ciltten olu an Mecmua-i Ülumu Riyaziye‘dir. Ki
tab n içeri inin yüksek düzeyi, kitab n Mühendislik okulu için yaz lm  oldu
unu dü ündürmektedir. Bu düzey ayn  zamanda bu tür okullarda okutulan ma
ematik derslerinin yeni konularla giderek geli tirildi ini göstermektedir. Bu, o 

ça da matematik ve fizik dersleri için yaz lm  biricik kitap özelli ini ta mak
tad r. Ayr ca, bu kitapta, teknik konulara gerekli olan baz  matematik konular
na özellikle yer verilmi  oldu u, kitab n önsözündeki aç klamalardan anla l
maktad r. O’na göre : “ bilim, teknik için vazgeçilemez bir önko ul ; teknik de

(*) K.Z.TANER , Türk Matematikçileri, Matbaac l k Okulu, 1958, stanbul, s.70 
Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 224



bilimin en sa lam sonucudur. “ Bu eserinin bir k sm , çeviri yoluyla yaz l
m t r. Kitab n dört cildi, u konular  içermektedir : 

lmi hesap ve ilmi cebir… 
Mukabele ve usul-i hendese
Müsellasat-  müsteviye ve ameliyat-  hendesiye, 
lmi kütu-u-mahrutiyat ve hesab-  tefazuli ve tamami  

Hikmet-i tabiiye ve cerri eskal ve nakli kuvvet 
Meyah ve bahs-i küre-i nesim ve ilmi menazir 

Seyyalei berkiye ve usul-i müsellesat-
küreviye ; lmi hey’et ve fenni-hal ve terkib-i-eçsam  

Daha anla l r ekilde aç klan rsa : 1.cilt : aritmetik, cebir, geometri gibi üç ö
nemli konuya ili kindir. Kendi içlerinde ayr nt lar  vard r. Bunlar ise makaleler 
eklinde düüzenlenmi tir. Birinci cildin ilk k sm n n makaleleri unlard r :

say lar n yaz lmas  ve okunmas , tam say lar ile dört i
lem… ; kinci makale : kesir bilgisi, kesirlerle ilgili dört i lem, miktar ve a r
l klar ile ilgili dört i lem problemleri… ; Üçüncü makale : oran, orant , orant
da dördüncü terim, ters ve do ru orant lar, bile ik orant  hesaplar , kapital, faiz, 

e zarar hesaplar … 
Toplam  131 sayfa tutan bu k s m, o zaman için çok a r bir içeri i ifade edi

yordu. Birinci cildin ikinci k sm n n makaleleri de unlard r :
cebirin tan t m , i lemleri, kök ve kuvvet i lemleri, köklere 

ili kin tan m ve formüller, sanal say lar…; kinci makale :
nan oran ve orant , aritmetik ve geometrik oran ve orant , oranlar n logaritmik 
ifadesi, üçüncü kuvvetin üstünde i lem için logaritman n önemi, niceliklerin bi
le imi…; Üçüncü maka denklem kavram , birinci dereceden bir bilinmeyen
li denklemler, denklem kurma problemleri, birinci dereceden çok bilinmeyenli 
denklemler. kinci dereceden denklemler ve problemler ; derecesi ikinin üstün
de olan denklemler…

Birinci cildin üç k s ma ayr ld ndan söz edilmi ti. Üçüncü k s m n makale
leriyse unlard r :

çizgi, çizgi çe itleri, daire, dik ve e ik durumlu çizgiler. Aç  
ve aç lar n ölçülmesi, dik ve paralel konumlu do rular, daire içinde aç lar ve 
bunlar n de erleri…; kinci makale : düzlem geometri : üçgen, üçgenlerin e it
li i, benzerli i ile dörtgenler ve çokgenler.Çokgenlerde iç ve d  aç lar, çok ke
narl  ekillerin ölçülmesi, düzlemlerin ölçülmesi... ;Üçüncü makale :
orant , orant l  do rular, üçgenlerde orant l  parçalar, geometrik ölçümler ve öl
çek, pergel ile çizimler, çok kenarl  benzer ekiller…; Dördüncü makale :

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 225



si, cisimlerin alanlar  ve hacimleri, çok yüzlü ekiller, vb…
Tamam  507 sayfadan olu an Birinci Cilt’in konular  bunlardan ibarettir. Di

er üç ciltte ise, birinci cilde benzer bir düzen içinde, k s mlar ve buralarda da 
makaleler yer alm t r. kinci cildin ba l ca temel konular ysa, a rl kl  olarak, 
“trigonometri, konikler, diferansiel ve integral hesap“ olarak görülmektedir. 
cilt 477 sayfadan olu maktad r. Bu ikinci kitapta iki k s m bulunmakta ve bun
larda da s ras yla iki makale ve bir makale yer almaktad r. 

Di er kitaplar daha çok teknik uygulamalara ili kin konular  içermekte olup, 
bunlarda matemati in kullan m na ili kin mühendislik problemlerinin yer ald

 görülmektedir.  
Yukar da ayr nt l  olarak tan t lan eseri O’nun tek çal mas  de ildir. O, ge

rek telif ederek ve gerekse çeviri yoluyla onbir adet eser vermi tir. Bunlar ma
kale ve kitap türünden çal malar olup, de i ik konular için yaz lm lard r. Fi
zik, kimya ve mekanik hakk ndaki bu çal malar içinde, matematik ile 
er iki çal mas  ise unlard r : 

Aks al-Maraya fi Ahz al-Zavaya 
Kava’id-i Ressamiye 

Bu kitaplardan ilki II.Mahmud’a ithaf edilmi tir. 122 sayfa ve 4 tablo’dan o
lu an bu kitap1834 y l nda bas lm t r. Çe itli ölçme aletlerinin kullan m na da
ir aç klamalar  ve baz  pratik hesap yöntemlerini içermektedir.

kinci kitap ise teknik resim ile ilgili bir mühendislik kitab d r.  

06. 02. 02. 03.  Emin Pa a ( öl. 1851)
Osmanl  Devleti’nin slahat hareketleri s ras nda uygulad  insan yeti tirme 

politikalar  çerçevesinde, yurt d na gönderilen ö rencilerin en iyi örneklerin
den biri Emin Pa a’d r. O, daha önce biyografisi verilmi  olan, Mühendishane

i Hümayun’un ba hocas  olan Hüseyin R fk  Tamani (öl.1817)’nin o lu
dur. lk temel e itimlerini Mühendishane’de alan Emin Bey buradan mezun ol
duktan sonra stihkam Alay ’na tayin edilmi tir. 1835 y l nda, daha üst düzeyde 
e itim alabilmesi için Londra’da Cambridge Üniversitesi’ne girmi tir. Burada 
e itimini hiç aksatmadan tamamlayarak, bu konuda önceden sözü edilen baz  
olumsuzluklara ad  kar maks z n yurduna dönen Emin Bey, 1841 y l nda mir
liva rütbesiyle, Selim Pa a’dan bo alan Harbiye Mektebi naz rl na atanm t r.             

askeri nitelikli okullar ‘dan söz ederken tan m t k. Oradaki bilgi
leri bunlarla birle tirirsek, O’nu biraz daha iyi tan m  olaca z. Sözü edilen 

(*)   K.Z.TANER , Türk Matematikçileri, Matbaac l k Okulu, 1958, stanbul, s.75 
(**) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
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göreve ba lad ktan sonra Tophane Hastanesi ile Maçka K las ’n  bo altarak bu 
ulu daha iyi ko ullara getirme çal malar na giri mi tir. 
O ayn  zamanda okulun e itim kalitesinin yükseltilmesiyle de ilgiliydi. Bu 

nedenle örne in Mühendishane’den matematikçi Tahir Efendi’yi getirtmi tir. 
Kendisi, 24 ba ar l  ö rencisiyle bizzat u ra mak suretiyle, onlara, özel cebir 
dersleri vermi tir. Bu ö rencilerinin tamam  1845 y l nda mezun oldular. Bun
dan cesaret alarak, Padi ah Sultan Abdülmecit’in deste i ve emirleriyle harbiye 
biri “Mekteb i Harbiye” ve di eri de “Mekteb i Fünun Harbiye” olan 
iki ayr  okula ay rm t r. Bunlar n bina, ders araç gereç, laboratuvar ve hoca 
gereksinmelerinin hepsini kar layacak çal malar yapm  ve ba ar l  da olmu
tur. Bir hizmeti de yeni aç lan “Askeri dadiler”dir ki bunlar stanbul, Edirne, 

rsa ve Manast r vilayetlerindedir. 
Emin Pa a daha sonra Askeri ura üyeli i de yapm t r. 1846 da Cebel i Lüb

nan’da ç kan kar kl  bast rmak üzere görevlendirilmi  ve bunu ba ar yla so
nuçland rm t r. Bu görevi dönü ünde, orgenarellik (ferik) rütbesine yükseltil
mi tir. Harbiye Okulu naz rl ndan ayr larak Rumeli Ordusu Komutanl na a
tanm t r. Burada da çok önemli görevler yapm t r. 

lerleyen ya lar nda O’nu bekleyen yeni görev Arabistan’dad r. am Valili i 
ve Arabistan Ordusu mü avirli i görevlerini birlikte yürütmü tür. 

1851 y l  Ekim ay  içinde Dima k’ta ölmü  ve Muhyiddin b.al Arabi’nin tür
besine defnedilmi tir. 

Emin Pa a, gerek askerlik ve gerekse matematik konular nda derin bilgilere 
sahip bir Osmanl  bilginiydi. Ömrünün büyük k sm  askeri alandaki yöneticik 
ile geçti inden fazlaca eser verememi tir. O’nun iki eseri de Frans zca dilinde 
kaleme al nm t r. Belki de istediklerini ifade etmek için bu dili kullanmas , da
ha rahat hareket etmesini sa lam t r.. Bu iki eser ve onlara dair aç klamalar 
a a dad r.

Calcul de Variation (Medhal-i Hesab-  Tebeddülat) 
Memoire sur un Nouveau Systéme de Confection des Fusés de Guere 

lk eseri, tamam  27 sayfadan ibaret ve ders kitab  olmayan, ancak bir konfe
metni niteli inde bir çal mad r. Bunu, Cambridge Üniversitesi’nden me

zun oldu u zaman yazm t r. Diferansiel ve Integral Hesap (Hesab  Tefazuli ve 
Temami) ile yeti ilemeyen problemlerin Varyasyon Hesab  ile nas l çözülebile
ce ini anlatmaya çal maktad r. Bu konuda ngilizce eser bulunmad n , ken
disinin Frans z matematikçilerinden Poisson ve Yakoli’den yararland n  ifade 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.I,1999, stanbul, s.298 



kinci s radaki eseri ise, matematik, fizik ve harp sanat na ili kin çe itli konu
lar n bir araya getirilmesiyle olu turulmu tur. 1840 y l nda bas lm t r

06. 02. 02. 04. Küçük Tahir Pa a (1811
Küçük Tahir Pa a olarak an lan zat n gerçek ad  ve lakab  Bostanzade Meh

met Tahir’dir. O, XIX.y.y.Osmanl  matematikçilerinin en seçkin simalar ndan 
1833 y l nda Mühendishane i Hümayuna girmi tir. O da aynen 

Emin Pa a gibi, 1835 y l nda Avrupa’ya gönderilen ö rencilerden biriydi. Yurt 
d  e itimini ngiltere’de tamamlayarak yurda dönecek ; Harbiye Mektebinde 
matematik ö retmenli i görevine atanacakt r. 

Mirlival a (bir pa al k rütbesi) kadar yükselmi tir. 56 ya nda iken 1867 y
l nda ölmü tür. Eyüpteki bir türbede gömülüdür. 

O’nun önemli ba ar lar ndan birisi, Osmanl  Devleti’nin yeti tirdi i en büyük 
matematikçilerden biri olan Vidinli Hüseyin Tevfik Pa a’n n yeti mesin
katk s d r. 

Çe itli alanlarda çal malar  vard r. Kozmo rafya, mekanik, fizik gibi konu
lar n yan nda, gerçek ilgi alan  olan matematikte verdi i eserleri a a da tan t l
maktad r :

Hesab Kitab  
Müsellesat-  Müsteviye 
Müsellesat-  Müsteviye ve Küreviye 
Usul-i Cebr 

lk eser bir ders kitab d r. kinci eser düzlem trigonometriye ili kindir. Üçün
cü eser düzlem ve küresel trigonometriye ili kin bir kitap olup, ngilizce’den 
çeviridir. Dördüncü kitap ise, ad ndan da anla ld  gibi bir cebir kitab d r.   

06. 02. 02. 05.  Ta ç zade Osman Nuri Pa a ( öl. 1891)
Eyüp’lü olan Nuri Pa a, 1852 y l nda Mühendishane i Hümayun’dan 

mezun olmu tur. Askeri okullarda geometri ö retmenli i yapm t r. Ya am n n 
di er ayr nt lar  hakk nda fazlaca bilgi bulunmamaktad r. 

Said Pa a ile birlikte, daha ileri seviyede e itim almas  için Londra’ya gön
derilmi tir. Kurmay subayl a kadar yükselmi  ve ömrünün son y llar na do ru 
Harbiye’de ders naz r  olmu  ve ferikli e (orgenerallik) kadar terfi etmi tir. 

1891 y l nda ölmü  ve Edirnekap ’da defnedilmi tir. 
O’nun geometri bilgilerine herkes hayran olmu tur. Bu konuda çok takdir e

dilmi tir. Geometri ile ilgili eser de vermi tir. Baz lar  bas lm , baz lar  bas l
mam t r. Bu alanda verdi i eserler unlard r :  

Cebr-i Ala 
Hesab-  Temami ve Tefazuli



Takvim al-Muhandisin 
Usul-i Cedide-i Hendese. 

06. 02. 02. 06.  Mehmed Arif Pa a ( 1892 de sa )
Ya am  hakk nda çok k s tl  bilgilere sahibiz. Be ikta  semtinde ya am  ol

du u, 1868 de Harbiye’den mezun oldu u, 1869 y l nda da Kurmay k sm n  bi
tirdi i bilinmektedir. Bir süre padi ah yaverli i yapm t r. kinci ordu müfetti
li inde bulunmu , mü irlik rütbesine kadar terfi etmi tir. XX.y.y.ba lar nda öl
mü  olmal d r.

O’nun matemati e olan ilgisinin nas l ba lad na ve geli ti ine dair hiç bir 
bilgi bulunmamaktad r. Hangi okullarda ve kimler taraf ndan e itilmi  oldu u 
meçhuldür. O’nun bu yönünü bize tan tan biricik bilgiler, ancak a a da adlar  
verilmi  olan matemati e ili kin eserleridir.

Hülasa-i lm-i Cebr 
Hulasa-i lm-i Hendese 
Mecmua-i lmi Hesab 

06. 02. 02. 07.  Hasan Tahsin (1892 de sa )
Osmanl  Devleti’nin yeti tirdi i önemli matematikçilerden biri de Hasan Tah

sin Bey’dir. Ne yaz k ki ya am  hakk nda hiç bir bilgiye sahip de iliz. Bilinen
ler sadece 1886 y l nda Harbiye’den mezun oldu udur. Bundan sonra Topta  
askeri rü tiyesi’nde ve daha sonra da mülkiye okulunda matematik ö retmenli
i yapm t r. 

Çe itli çal malar  olmu tur. Usul Defteri adl  bir kitab  vard r. Bir de Kilisli 
Necip Efendi ile ortakla a yazd klar  Lügat-  lmiye ve Fenniye adl  eseri... Bu 
iki eser de bas lm t r. Bunlar n d nda, özel olarak matemati e ili kin yaz
d  eserlerin adlar  ise a a dad r :

Düstürat
Medhal-i Hendese 
Muht ra-i Riyaziye 
Nev Usul Mükemmel lm-i Hesab 
Talhis al-Hisab
Usul-i Defteri 

06. 02. 02. 08.  Said Pa a ( öl. 1894)
a da yurt d na gitmi , e itimini Londra’da yapm t r. 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
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Londra’da e itimini tamamlad ktan sonra, rasathane müdürü olan hocas n n 
iste i üzerine bir süre O’na vekalet etmi tir. stanbul’a dönünce de çe itli gö
revlerde bulunmu tur. Daha sonra Konya Valili i’ne atanm t r. 1894 de öl
mü tür. stanbul’lu Fethi Pa a’n n damad d r.

O’nun ilgi alan nda matematik, fizik ve astronomi gibi konular vard r. Her üç  
konuda da eserler vermi tir. A a da sadece matemati e ili kin eserlerinin ad
lar  bulunmaktad r :

Cebir Risalesi 
lm-i Hesab-  A’ ar  

Mabad-i al-Hisab 
Usül-i Hendese 

06. 02. 02. 09. Vidinli Hüseyin Tevfik Pa a (1832
Osmanl  mparatorlu u’nun son dönemlerinde ortaya ç kan en önemli bir kaç 

matematikçiden birisi de Vidin’li Hüseyin Tevfik Pa a’d r. 1832 y l nda, Bal
kanlar’da bulunan Vidin (o tarihlerde Osmanl  Devleti s n rlar  içindedir) kasa
bas nda do mu tur. lk ö renimini Vidin’de yapm t r. Asker olmak istedi iyle 
stanbul’a gelmi  ve bir askeri okula girmi tir. 

Yukar dan beri yap lan incelemelerden de anla ld  gibi, bu tür okullarda 
art k Gelenbevi smail Efendi’nin getirmi  oldu u gelenek devam ettirildi in
den, oldukça ça da  düzeyde e itim verilebilmektedir. Vidinli bu genç subay 
aday  da bu e itimden nasibini alacak ve kendi yetenekleriyle de birle ince iyi 
bir ö renim görmü  olacakt r. Bu okullarda art k temel e itimin yan s ra ayr ca 
uygarl k ve genel terbiye gibi dersler de verildi inden, bu ö renciler iki kat iyi 
yeti mi  oluyorlard . O bütün bu ö renimi süresince di er derslerinde oldu u 
gibi matematik derslerinde de üstün ba ar  göstermi tir. Bütün hocalar  taraf n
dan sevilmi  ve takdir edilmi tir. Bu okulu bitirince O’nun kurmay subay ol
mas  için bir üst düzeyde e itime devam etmesini önermi  ve sa lam lard r. 

y l na gelindi inde O art k genç bir ‘Kurmay Yüzba ’d r. Yabanc  dil 
de ö renmi  bulunuyordu. Bu O’na bir çok yönden üstünlük sa lam t r. Hatta 
bu konumu O’na, ileride bir yurt d  görev verilmesine neden olacakt r. ki y l 
için askeri ate e olarak Paris’e gönderilmi tir. Bu O’nun ya am nda önemli bir 
de i im noktas  olu turmu tur. 

Bilindi i gibi o tarihlerde Paris matemati in en yo un ya and  yerlerden bi
risidir. Hüseyin Tevfik Pa a’n n esasen matemati e olan ilgisi bu vesileyle bir 

u a ç km t r. O, Paris’te kald  iki y l n her an n  de erlendirmi  
ve kendisini matematik ö renmeye hasretmi tir. O kadar ki, O, bir süre sonra, 
bildiri sunabilecek düzeye gelebilecektir. 



ki y l n sonunda stanbul’a döndü ünde O’nu bir sürpriz görev beklemekte
dir : bir askeri lisede matematik ö retmenli i…Demek ki O’nun Paris’te iken 
bu yönde kendini yeti tirmi  oldu u ö renilmi tir. Ve yine öyle anla l yor ki 
bu gibi matematikçilere büyük gereksinim vard r. Mükemmel hocal  yan s ra 
bir yandan da bilimsel çal malar n  sürdürmektedir. Bu birikim bir zaman son

Zeyli usul-i cebir adl  kitab n  yazmas n  sa layacakt r.   
Ö retmenlik görevi sürerken bir yurt d  görevi daha ç kacak ve bu sefer A

le ik Devletleri’nde görevlendirilecektir. Tam o y llarda Amerika ile 
yak nla ma politikalar  gündemdedir ve var lan bir anla ma gere ince sevk edi
lecek silahlarla ilgili baz  i ler için bu göreve Hüseyin Tevfik Bey uygun görül
mü tür. Bu tam anlam yla bir askeri görevdir ve bu görevin tamamlanmas  ne
redeyse alt  y l sürmü tür. O da bu kadar süre Amerika’da kalm t r. ngilizce’ 
sini çok ileri düzeye getirmi  ve bu arada yine matematik konusundaki çal
malar na devam etmi tir. Bu görevi çok üstün bir ba ar yla tamamlam  ve dö
nü ünde Pa a’l a terfi ettirilmi tir. 

Amerika dönü ü, o tarihte askeri hizmetlerin en yüksek kademesi say lan 
Tophane Meclisi Ba kanl  görevine getirilecektir. Bu görevi, 1880 y l na ka
dar devam etmi tir. O y l Maliye Bakan  olmu tur. Bu bir çe it siyasi mevkidir. 
Bu görevde iki y l kalm t r. 1882 de O’na yeni bir d  görev verilmesi üzerine 
bakanl k görevinden ayr lmak zorunda kalm t r. Bu kez, ‘Amerika Orta Elçisi’ 
olarak atanm t r. Avrupa ve Amerika’y  iyi tan m  olan Hüseyin Tevfik Pa a 
mükemmel ngilizcesi sayesinde bu göreve fevkalade uyum sa layacak ve ora
da Osmanl  Devleti’ni en üst düzeyde mükemmel temsil edecektir. Bu görevini 
de ba ar yla tamamlad ktan sonra yurda döndü ünde O’nu yeni bir bakanl k 
koltu u beklemektedir : ‘Ticaret ve Bay nd rl k Bakanl ’. Bu bakanl k görevi 
tam be  y l devam etmi tir. 

Bütün bu yo un mesai isteyen i ler aras nda O’nun bir türlü vazgeçemedi i 
matematik’ . O’nun bu konudaki çal malar ndan ortaya ç kan

eserleri a a da tan t lmaktad r. Yukar da ad  an lan eseri, burada bir kez daha 
hat rlanmal d r. Yazd  eserlerin bir k sm  yabanc  dildedir. 

O’nun matemati e ili kin yapt  çal malar unlard r :
Hesab  tefazüli ve tamami 
Integrales des fonction d’une variable complexe 
Théorie des fonctions multiformes 
Applications géometrique de la théorie des quantities complexe 
Elements de la théorie des quaternions 
Cebir-i A’la 
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Hesab-  müsenna (dual mathématique) 
Usul-i Cebir 
Usul-i lm-i Hesab 
Yeni ölçülerin menafi ve istimaline dair risale-i muhtasara 
Zeyl-i Usul-i Cebr 
Linear Algebra 

Bunlar içinde sonuncu eser di er çal malar ndan daha farkl  bir konumda 
bulunmaktad r. Ad ndan da anla ld  gibi ngilizce kaleme al nm  olan bu e

Lineer Cebir ad yla bir matematik konusunu dünyaya tan tm  olma
s yla da ünlüdür. Bu eserini Amerika’da bulundu u 1872 1878 y llar  aras nda, 
orada iken yazm t r. 

Hüseyin Tevfik Pa a’n n bu eseri üzerinde daha sonra pek çok de erlendir
meler yap lm  olup, Salih Zeki’nin aç klad na göre, Tevfik Pa a Argand ce
birinin eksikleri üzerinde çok durmu  ; bu cebiri soyut bir ortamda uygulamay  
dü ünmü  ve Amerika’ya gemi ile hareket ettikten sonra, kamaras nda dinle
nirken, gelen ilham üzerine o an akl ndan geçenleri hemen elinin alt nda olan 
bir sigara paketinin arkas na yazm t r. Bu i e böyle ba lad  anla lan Pa a, 
kitab n n ilk redaksiyonunu stanbul’da tamamlam  ve yay mlam t r. Bu ko
nudaki çal malar na devam etmi  ve konuyu giderek geli tirmi tir. Yeni bilgi
lerin de içinde oldu u ikinci bir bask y  1892 y l nda gerçekle tirmi tir. Bu i
kinci kitap, neredeyse ilkinin üç kat  hacimdedir. Tamamiyle ilkseldir. 

Hüseyin Tevfik Pa a’n n bu matematiksel bulu u bütün dünyada ilgi ile izle
necek ve özellikle modern matematik ile ilgilenenlerin daha çok dikkatini çeke

Hüseyin Tevfik Pa a’n n bu eseri daha sonraki y llarda di er Türk matema
tikçilerinin de ilgi alan na girecek ve bu konuda ilk ve en önemli eseri Kaz m 
Çeçen verecektir. Bu eser, .T.Ü.Bilim ve Teknoloji Tarihi Ara t rma Merkezi 
taraf ndan 1988 y l nda yeniden yay mlanm t r. Bu son bask s n n ba nda eser 
hakk nda Salih Zeki’nin, Kaz m Çeçen’in ve A.M.Celal engör’ün toplam  43 
sayfa tutan ‘giri  yaz lar ’ ile Cahit Arf’ n bir de erlendirme yaz s  bulunmak
tad r. Bu yaz lardan sonra, 69 sayfa tutan birinci bask daki k sm n yeniden ya
y mlanm  ekli ve188 sayfa tutan yeni k s mlar n yay m  ardarda gelmi tir.

O’nun bu kitab  Avrupa’da da tan nm  ve hatta di er dillere de çevirilerek 
bir süre kullan lm t r. Matemati e, bu kadar üst düzeyde katk s  
manl  insan na, ilk kez rastlan lmaktad r. Üstelik askerlik mesle inin en üst se
viyelerine kadar yükselerek görevler yapan ve devletin iki ayr  bakanl n  y l

(*)  E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
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larca üstün bir ba ar yla götüren bu büyük insan, ömrünün son y llar n  stan
bul’da ehzadeba n’da bulunan kona nda, mütevazi bir ekilde geçirmi tir. 
Çok büyük ve mükemmel bir kitapl  vard . O’nun ayr ca yine stanbul’da K
z ltoprak’da bulunan bir de yazl k kö kü vard  ki zaman zaman oraya gider, 
kal rd . 1901 y l nda K z ltoprak’daki kö künde bulundu u bir gün aniden r
hats zlanacak ve k sa süre içinde, orada ölecektir. Eyüp Sultan’da defnedilmi

Ahmed Cevdet Pa a’n n o ludur. Babas ndan ald  ilk e itimleri daha ileri
de çe itli alimlerden özel dersler alarak ilerletmi tir.Özellikle fizik
leri alm t r. Di er e itim süreçleri hakk nda bilgi bulunmamaktad r. Ancak so
nuç olarak O’nun bir matematikçi ve mant kç  oldu u görülmektedir. Özellikle 
ilk kez bir Osmanl  insan , mant k konusunu ba ms z bir bilim dal  haline geti
rerek bu konuda uzmanla m  olmas , dikkat çekicidir. 

E itim hizmetinde görev almaya ba lad ktan sonra O’nu, Galatasaray Sulta
i Aklam ve Hukuk Mektebi gibi o zaman n en çok önemsenen 

okullar nda matematik ve mant k dersleri verirken görüyoruz.  
Ne yaz k ki genç say lacak bir ya ta, k rküç ya nda oldu u y l ya ama veda 

O’na verilen de er, mant k konusu üzerinde yo unla mas  ve bu konuyu ilk 
kez matematik ile yanyana getirerek sunmas d r. Çünkü o günlere kadar az çok 

Aristo mant   Klasik mant k’ t r. Ayr ca bu konuya genel
de matematikçilerden çok felsefe ile ilgilenenler sahip ç kmaktad r. te Ali Se
dad bu ilki gerçekle tirecek ve Aristo Farabi mant  gelene ini devam 

Modern mant k ile de ilgilenecektir. Bu alanda verdi i en önem
Mizan al-Ukul fi’l-Mant k va’l-Usul adl  mant k kitab d r. Bu kitab n bi

rinci ve ikinci bölümünde klasik mant k konular na, üçüncü bölümünde meto
doloji’ye ve dördüncü bölümünde ise, Avrupa için bile çok yeni olan, cebirsel 
mant k’a yer verildi i görülmektedir. 

K sa ad yla Mizan al-Ukul adl  bu eserle Ali Sedad, Osmanl ’da kendi türün
de ilk mant k kitab n  yazm  olmaktad r. Bu kitab n metodoloji’ye yönelmi
olmas  da ayr ca önemsenmi tir. O sadece bu konuyu ülkeye getirmekle yetin
meyecek ve kendi görü  ve ele tirilerini kitab nda aç kça yans tacakt r.O cebir
sel mant a kar  bir tav r alm  ve mant k alan n n cebir alan ndan daha geni  
oldu unu ve bu nedenle mant n cebire uygulanamayaca n  ve bu yolun bir 
ç kmaz oldu unu belirtmi tir. Ancak ne var ki sonradan ortaya ç kan gerçekler 
zaman içinde Ali Sedad’ n pek de hakl  olmad n  gösterecektir. Unutulmama
l d r ki Ali Sedad bu iddialarda bulunurken henüz XX.y.y. n ilk y llar d r ve bu 



konu ancak XX.yüzy l n ilk çeyre inden sonra ancak tan nmaya ve uygulanma
ya ba layacakt r. Bunda Whitehead (1861 1947) ve Russel’ n (1872 1970) çok 
önemli katk lar n n oldu u 3.Cilt’te uzunca aç klanm t r.    

Ali Sedad’ n bu önemli eserinden ba ka adlar  a a da olan iki matematik 
çal mas  daha bulunmaktad r :

Hendese-i Resmiye 
Hesab-  Tefazüli ve Tamami 

Bu iki eseri de çeviridir. lki Ch.Vacquant’tan yap lm  bir çeviri, di eri ise
bir Frans z matematikçisi olan Sonnet’nin diferansiel ve integral hesap ile ilgili 
eserinden yap lm  bir çeviridir. 

06. 02. 02. 11. brahim Edhem Pa a (1835
1835 y l nda Üsküdar’da do mu  olan brahim Edhem hakk nda çok ayr nt

l  bilgilere sahip de iliz. Pek ço unda oldu u gibi O’nu çal t  yerler ve ver
di i eserler kadar tan yabiliyoruz.

1860 y l nda Mühendishane’den mezun olmu tur. Daha sonra mezun oldu u 
yüksek matematik dersleri vermek üzere matematik ö retmeni ol

atanacakt r. Köken olarak bir asker olan brahim Edhem, s ras yla kaymakam, 
miralay ve mü ir (bir pa al k rütbesi) olacakt r. Böylece ‘pa a’ ünvan na kavu
acakt r. Bu rütbesiyle, ‘Askeri Okullar Naz rl ’ gibi çok üst düzey bir göreve 

atanacakt r. 1905 y l nda ölmü tür.
O ö retmenlik ve yöneticilik görevlerini sürdürürken bir yandan da ara t rma 

çal malar  yapmakta ve bildi i yabanc  diller yard m yla, yabanc  dildeki eser
leri izlemektedir. Matematik, mekanik ve askerlik ile ilgili bu tür yay n
çok ilgisini çekmektedir. Bu çal malarla olu an birikimi, bir süre sonra telif e
serler vermesine yarayacakt r. Matematikle ilgili olan eserleri unlard r :  

Cebr-i A’la 
Fenn-i Mesaha-i Arazi ve Harita Ahzi Usulü ve Usül-i Tesviye 
Hendese-i Halliye 
Müsellesat-  Müsteviye ve Küreviye 
Usül-i Cebr 
Usul-i Müsellesat

Bu eserlerinin bir k sm  telif bir k sm  çeviridir. Örne in ilk s rada bulunan 
i A’la, Frans z matematikçilerinden Ch.Augustin Briot (1817

f ndan yaz lm  olan Leçons d’Algébre adl  eserin çevirisidir. Üçüncü s radaki 
eser de yine ayn  ki inin Leçons de Geometrie Analytique adl  eserinin çevirisi

i Cebr ad yla yay mlad  eser ise Frans z matematikçisi Mauduit’ten 
çevirid i Müsellesat adl  eser, A.Tarnier adl  bir matematikçinin 
trigonometri ile ilgili bir eserinin çevirisidir. 



06. 02. 02. 12.  Ali R za Bey (1908 de sa )
Ali R za Bey’in do um ve ölüm tarihleri hakk nda kesin bilgilere sahib de i

liz. Ancak yapt  çal malarda geçen en son tarihten yola ç karak O’nun 1908 
de ya amakta oldu u anla lmaktad r. 1881 y l nda Harbiye’yi, 1883 de de kur
may k sm n  bitirerek ‘Kurmay Subay’ olarak orduya kat lm t r. Daha sonra 
Albay rütbesine kadar yükselmi tir.

O Harbiye’de matematik ö retmenli i yaparken ‘analitik geometri’ ve ‘me
kanik’ dersleri vermi tir. Bir ara, ‘arazi taksimi (kadastro)’ konusunda e itim 
almak ve uzmanla mak için Paris’e gitmi tir. Yurda döndükten sonra, çe itli
askeri yönetim kadrolar nda görevlerde bulunmu tur.    

O’na verilen yeni bir görev ‘haritac l k’ konusunda olmu tur. Bu i  için de bir 
süre Paris’te bulunmu , yurda dönü ünde Ankara ve Eski ehir bölgelerinin ha
ritalar n n yap lmas  i lerini gerçekle tirmi tir. 1908 y l nda, mirliva rütbesine 
yükseltilecek ve ayn  y l Konya’daki Tümen Komutanl ’na atanacakt r. Bura
daki görevi bitmeden emekliye ayr lm t r.

O’nun ya am öyküsünden kesitler böyle olmakla birlikte, bizim ilgimizi çe
ken yönü matemati e olan katk lar d r.Astronomi, fizik ve matematik alanlar n
da çe itli çal malar yapt  görülmektedir. Bu konularda çe itli eserler de ver
mi  bulunmaktad r. Bunlar içinden, matemati e ili kin olanlar n adlar  ise a a

dad r :
Hendese-i halliye 
Hesab-i Temami ve Tefazuli 
Hesab-  Zihni ve Ameli 
lm-i Hesab 

Teshil ve Tesri-i Hesab Cetvelleri 

06. 02. 02. 13. Yusufyan Efendi (1910 da sa )
1910 y llar  aras nda stanbul Darülfünunu’nda Fünun Fakültesi (Fen 

kültesi)’nin matematik müderrislerinden biridir. O ayn  zamanda ‘Daire i l
miye’ üyesidir. 

Fen Fakültesi’nde görevli oldu u süre içinde, Cebir i A’la, Müsellesat  Kü
 Tefazuli ve Temami derslerini verdi i anla lmaktad r. 

a am n n ayr nt lar  hakk nda hemen hiç bir bilgiye sahip olmad m z Yu
sufyan Efendi’nin matemati e ili kin vermi  oldu u tek eseri lm-i Cebr ad n  
ta maktad r.  

(*) S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), stanbul Üni.
Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 7



06. 02. 02. 14. Hasan Fuad Pa a ( öl. 1911)
Hasan Fuad Pa a, Za anos’lu Sefer Pa a’n n torunudur. Za anos’lu Sefer Pa

a ise, ya ad  ça  itibariyle yazm  oldu u geometri ile ilgili eserleriyle tan n
m t r. Hasan Fuad Pa a 1873 y l nda Harbiye’den, 1875 y l nda da kurmay 
k sm ndan mezun olmu tur. O, bu kimli iyle, e itim s n f na ayr lm  ve k rk 
y l süreyle askeri ve mülki okullarda matematik ö retmenli i yapm t r. 1882 
de miralay (albay) rütbesine ula m  ve ayn  y l ‘Mekteb i Mülkiye i ahane’ 
de matematik dersleri vermekle görevlendirilmi tir. Pa a rütbesiyle Kuleli As
keri Lisesi’nde görev yapm  ve burada ders naz r  iken ya  s n r  n
emekli olmu tur. 1911 y l nda stanbul’da ölmü tür. 

O bir e itimci olarak hizmet yaparken bir yandan da bilimsel çal malarda 
bulunuyor ve bu arada eserler de veriyordu. Çal malar  dikkatle incelenirse, 
O’nun, ‘geometri’ alan nda yo unla t  anla lmaktad r. Bu çal malar ndan, 
matematik ile ili kili olanlar n n adlar  a a da verilmi tir :

Ameli Hendese 
Ameli Hendese ve Resm-i Hatt  
Hendese-i Murakkama 
Hendese-i Musattaha 
Hendese-i Mücesseme 
Hendese-i Resmiye 
Nazari ve Ameli Usul-i Hendese 
Yeni Usul Mükemmel lm-i Hesab 

06. 02. 02. 15. Mustafa Safvet Pa a ( öl. 1911)
Ya am n n ayr nt lar  hakk nda çok az bilgiye sahip bulunuyoruz. O’nun hak

k nda, Be ikta ’ta oturdu u, 1860 da Harbiye’den, 1861 y l nda da kurmay k s
m ndan mezun oldu u gibi, küçük bilgiler mevcut bulunmaktad r. Kuleli As
keri Lisesi’nde uzun y llar matematik ö retmenli i yapm  ve bu arada özellik
le matematikle ilgili çe itli eserler vermi tir. Verdi i dersler aras nda topo raf

i resmiye gibileri de bulunmaktad r. 
1892 y l nda, Kuleli’deki görevinden al narak, Van redif k tas  konutanl na 

atanacakt r. Oradan da Suriye’de bir göreve gönderilecektir. Bu görevini ta
mamlayarak döndükten sonra emekli olmu  ve 1911 y l nda da ölmü tür. 

O’nun bir lakab  vard  : Kitaps z Hoca… Haf zas  çok kuvvetli oldu undan 
ya da bu konuda kendisine çok güvendi inden, derslerine girerken yan nda ki
tap ya da not bulundurmad ndan ötürü, bu lakabla an l rd . 

Mustafa Safvet Pa a’n n astronomi ve matematik konusunda vermi  oldu u 
eserlerden, matemati e ili kin olanlar n n adlar  a a ya ç kar lm t r :



Logaritma 
Mecmua-i Hendese 
Müsellesat-  Küreviye 
Usul-i lm-i Hesab 

1807)’ n ayn  adl  eseri
nin Frans zca’dan yap lm  çevirisidir. Üçüncü s radaki eserinin geliri ise Da
rü afaka Lisesi’ne ba lanm t r.  

06. 02. 02. 16. Mahmud evket Pa a (1856
ud evket Pa a, Türk siyasi tarihi’nde yerini alm  seçkin bir Türk ay

d n d r.1856 y l nda, bir Çerkes ailesinin çocu u olarak Ba dat’ta dünyaya gel
mi tir. Babas  Basra mutasarr f  Kethüdazade Süleyman Bey’dir. 

lk temel e itimini Ba dat’ta ald ktan sonra, askeri okula girmek üzere stan
bul’a gelmi tir. Önce Askeri dadi’de ve buradan mezun olduktan sonra Harbi
ye’deki e itimini tamamlayarak, kurmayl k e itimine ba lam t r. 1882 de kur
may subay olarak, yüzba  rütbesiyle ordudaki görevine kat lm t r. 
verdi i çe itli görevlerde bulunmu tur. 1883 y l nda, Harbiye’de e itim görevi
ne ba lad  ve silah ve at  talimi dersleri okuttu u anla lmaktad r. 1886 da, 
silah al m  konusuyla ilgili olarak Almanya’ya gitmi tir. Bu görev dolay s yla 
Almanya’da dokuz y l kalm t r. Bir ba ka seferde, bu kez Fransa’ya gitmi tir. 
Bu görevler tamamland nda liva (tu general kar t  bir rütbe) rütbesine terfi 
ettirilmi tir. 1901 de ferik, 1905 de birinci ferik (orgeneral kar t  rütbe) olmu
tur. Bu rütbesiyle Kosova Valili i görevine atanm t r. Makedonya konusunda 
gösterdi i üstün ba ar dan ötürü hem orduda hem de halk aras nda itibar  bir 
hayli yükselmi tir. 

Bundan sonra O, art k siyasetin içinde daha çok görülmeye ba lam t r. 1908 
y l nda II.Me rutiyet’in ilan yla birlikte hareketlenen siyasi ortam içinde, Mah
mut evket Pa a’n n ad n n geçti i yer ve zamanlar olmaktad r. Üçüncü Ordu 
Komutanl ’na getirildikten sonra ortaya ç kan 31 Mart (1909) olaylar  ile ilgi
li olarak Rumeli’de olu turulan Hareket Ordusu’nun komutanl na getirilmi
tir. Bu ordunun Kurmay Ba kan  Mustafa Kemal idi. Ancak daha sonra hareket 
tamamlanmadan Mustafa Kemal azledilecektir. O, 24 Nisan 1909 günü stan
bul’a girerek, ayaklanman n bast r lmas n  sa lam t r. laylar sonras n
da Abdülhamit II tahtan inecek ve yerine Osmanl  Padi ah  olarak Mehmet V. 
Re ad geçecektir. Bu olaylar n ard ndan Mahmut evket Pa a, Harbiye Naz r
l  (Milli Savunma Bakanl ) görevine getirilecektir. 1910 1912 y llar  ara
s nda geçen bu görevin ard ndan 23 Ocak 1913 günü Sadrazam (Ba bakan) 
olacakt r. Ancak O’nun bu görevlere geldi i y llar, Osmanl  mparatorlu u’nun 
en kötü zamanlar d r. 1912 de ba layan Balkan sava  ve içten içe kaynayan bir 



devlet ile ba a ç kmak art k neredeyse olanaks zd . Balkan sava  yenilgiyle 
sona erdikten hemen sonra Mahmut evket Pa a 11 Haziran 1913 günü makam 
arabas  ile i inden ç km  Çemberlita ’a do ru giderken suikaste u rayacak ve  
kur unlanarak öldürülecektir. O’nun için özel bir kabristan yap lm t r. ‘Hürri

i Ebediye Tepesi’olarak bilinen yerde, stanbul’da Ça layan’a giden yol ü
zerinde, O’nun için özel olarak ayr lm  mahalde defnedilmi tir.      

Mahmut evket Pa a’n n bu asker ve siyasi kimli i yan s ra bir de bilim ada
 kimli i vard r ki bunu nas l edindi ine dair en ufak bir bilgiye rastlan lma

m t r. Özellikle matemati e olan yak nl  ve bu alandaki çal malar  O’nun 
pek de bilmedi imiz bir yönünü ortaya ç karmaktad r. Bu alanda vermi  oldu
u eserlerle kendisini kan tlam  olan Mahmut evket Pa a’n n matematikle il

gili eserleri ise unlard r :  
Logaritma cetveli ve tatbikat
Hendesei Musattaha ve Mücesseme 
Usuli Hendese  

Bu eserlerden ilki, Jean Depuis’in Tables Logarithmes adl  eserinin çe
dir. Üçüncü s radaki eser ise, ngiliz Matematik Cemiyeti (F.I.C.)’nin yay nla
r ndan yap lm  bir çeviridir. Bu kitap Mekteb i Mülkiye i ahane ile Mülkiye 
T bbiyesi’nde ders kitab  olarak kullan lm t r. 

Mahmut evket Pa a’n n bunlar n d nda, askerlikle ilgili yaz lm  eserleri 

Fenn-i Esliha (silah bilgisi) 
Seferber Zabitler Mukt ras  
Osmanl  Te kilat ve K yafet-i Askeriyesi 

olarak s ralanabilecektir.

06. 02. 02. 17. ükrü Pa a ( öl. 1915)
stanbul Be ikta  semtinde do du u, 1873 de Mekteb i Harbiye’den kurmay 

yüzba  olarak mezun oldu u gibi baz  ufak tefek bilgiler d nda ya am  hak
k nda ayr nt l  bilgilere sahip de iliz. Kurmay subay olarak ordu içinde çe itli 
görevler yapt ktan sonra, kaymakam rütbesiyle Mekteb i Harbiye’ye ö retmen 
olarak atanm t r. Bir süre, ayn  okulda yöneticilik görevine getirilmi tir. Bu s
ralarda Mülkiye’nin yüksek okul olarak aç lmas  üzerine, burada ek görevle, 
astronomi dersleri vermek üzere görevlendirilmi tir. 1891 de bu görevden ay
r lm  ; 1894 de mirlival a (generallik rütbesi) yükseltilerek, Harbiye Neza
reti’nde görevlendirilmi tir. Burada, ‘askeri mektepler ders naz rl ’ görevini 
yürütmü tür. 1915 y l nda, Üsküdar’da ölmü tür. 

Çe itli konularda, örne in haritac l k, demiryolu, mimarl k gibi alanlardaki 



çal malar yla birlikte matematik ile ilgili çal malar  da az de ildir. Bu alanda 
yapt  çal malar ise unlard r : 

Ameli ve nazari ilm-i hesab 
Ameli ve nazari ilm-i hesab tatbikat  
Hesab-  nazari 
Logaritma cetveli 
Mesa’il-i Müsellesatiye 
Müsellesat-  müsteviye ve küreviye 
S byana mahsus muhtasar yeni hesap 

06. 02. 02. 18. Rifat Pa a ( öl. 1916)
Memleketi U ak olan Mehmet Rifat Pa a, 1875 y l nda Harbiye’den, 1877 

y l nda da kurmay okulundan mezun olmu tur. Görevinin büyük bir bölümü as
keri ve mülki okullarda matematik ö retmenli i yaparak geçirmi tir. II.Abdül
hamid’in o ullar na da matematik dersleri vermi tir. Bu okullar aras nda, Da
rü afaka Lisesi de vard r. Pa a (ferik) rütbesine kadar terfi etmi tir. O’nun için 
‘Rifat Pa a’ olarak tan nmaktad r. 1909 y l nda emekli olmu , 1916 y l nda da 
ölmü tür. 

Bütün bu e itim hizmetleri yan nda O baz  eserler de vermi tir. Bursa’l  Ta
hir hocaya göre bas lm  olan on adet eseri vard r ve bunlardan 7 si matematik, 
1 tanesi mekanik ve 2 tanesi de co rafya ile ilgilidir. A a da matematikle ilgili 
olarak yay mlanm  eserlerinin bir listesi sunulmu tur :

Logaritmal  usul-i müsellesat-i müsteviye ve mesa’ili 
Mesa’il-i müsellesatiye 
Mesa’il-i riyaziye 
Mufassal hendese 
Mülahhas hendese 
Müsellesat-  küreviye 
Müsellesat-  müsteviye 

- Tatbikatl  usül-i müsellesat-i küreviye  
    - Tatbikatl  usül-i müsellesat-  müsteviye 
    - Usül-i müsellesat-  müsteviye 

Burada kayda geçen eserlerin say s , Tahir Hoca’n n verdi i say ya göre bi
raz daha fazlad r. Belki de Tahir Hoca, ayn  bir eserin uygulama kitab n n as
l ndan ayr  say lmas n  dikkate almam t r. 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.437



a a ( öl. 1919)
stanbul’da Koska semtinin insanlar ndan Ziya Pa a, aslen Do u Türkistanl ’ 

d r. 1866 y l nda Harbiye’den mezun olmu tur. O matematik ö retmenli i ko
nusuna yönelmi  ve cebir ile hendese konular nda uzman olmu tur. Kuleli As
keri dadisi’nde uzun y llar matematik ö retmenli i görevinde bulunmu tur. O 
ayr ca Askeri T bbiye dadisi’nde de ders görevi alm t r.1919 y l nda stanbul’ 
da ölmü tür. 

E itim hizmetlerini yürütürken bir yandan da bilimsel çal malar yapm  ve 
bu arada çe itli eserler de vermi tir. Matematik alan nda yazm  oldu u eserle
rin adlar  a a ya ç kar lm t r :

Cep logaritmas  
Fenn-i usül-i defteri 
lm-i cebir 

Kuhn al-hisab 
Müsellesat  küreviye 
Müsellesat  müsteviye 
Hesab-  mükemmel 

- Haz r hesab-  askeri 

Mehmet Nadir pek tan nmayan ve ancak son y llarda ad ndan söz edilmeye 
ba lan lan önemli matematikçilerimizdendir. O Osmanl  Devleti zaman nda ye
ti mi  önemli bir ki i olmas na kar n, ya am ndaki ini li ç k l  çizgiler yüzün
den Osmanl ’lar O’nu bir türlü benimseyip, gereken de eri vermemi lerdir. Bu 
nedenle olsa gerek, ülkesini bu alanda temsil eden ilk ‘Türk Matematikçisi’ ol
mas na kar n bu paye O’na çok görülmü  ve adeta yok say lm t r. Bu aç kla
lamalar m z n neden ve niçinleri, a a daki uzun ya am öyküsü iyice okunup 
anla ld ktan sonra de erlendirilebilecektir. O’nu yeni yeni tan d m z  ; ‘Türk 
Matematik Tarihi’içindeki önemli yerini ancak son yirmi otuz y l içindeki ara
t rmalar s ras nda ortaya koyabildi imizi görüyoruz. Özellikle, O’na ili kin a
ra t rmalar n son y llarda artm  olmas  elbetteki sevindiricidir. Öyle anla l
yor ki, ülkemizin her alanda yücelmesine katk da bulunan bu insanlar m za de
er verilmesini, galiba yava  yava  ö reniyoruz. 

O’nun hakk nda yap lan en kapsaml  ve özgün çal ma, Prof.Dr.Erdal nönü 
taraf ndan bir ara t rmaya dayanarak kaleme al nm  olan ve Tübitak taraf ndan 
yay mlanan “ Mehmet Nadir, Bir E itim ve Bilim Öncüsü “ad n  ta yan  eser

Bu çal mam zda, ku kusuz bu eserden yer yer yararlan lacakt r. 

(*)  E. NÖNÜ, Mehmet Nadir Bir E itim ve Bilim Öncüsü, Tübitak, 1997, Ankara  



Mehmet Nadir 1856 y l nda, Sak z adas nda do mu tur. 
çocu udur. O’nun ans , bir gün Sak z adas na yana an bir gemi ile de i ecek
tir. O geminin kaptan , bu cin gibi ak ll  çocu u çok sevmi  ve ailesi ile görü e
rek, O’nu yan na al p stanbul’a getirmi tir. 

O’nu himayesine alan kaptan, Mehmet Nadir’i Bursa’daki askeri okula ö
renci yazd rm t r. Böylece O, bir subay aday  olmu tur. Burada, ilk ve orta ö
renimi tamamlayacak ve lise ö renimi için stanbul’a gelerek Kuleli askeri lise
sinde ö renci olacakt r. Buray  da bitirince Harbiye’ye geçmi  ve Harb Okulu’ 
nu da bitirerek Osmanl  ordusuna bir subay olarak kat lm t r. O deniz subay  
olmay  ye lemi tir. Bütün bu ö renim süreci içinde daima ba ar l  ve parlak bir 
ö renci olmu  ve zaman zaman dereceler elde etmi tir. 

olarak ilk görevi, Divanhane Bahriye Meclisi Ba kanl  emrinde 
bir sekreterliktir. Bu o tarihte yeni mezun bir subay için ender görülebilecek bir 
görevlendirmedir.Ancak O’nunla ilgili olarak henüz Heybeliada’da Deniz Harp 
Okulu ö rencisi oldu u y llara dönerek biraz o y llarda ya ananlar  bilmek fay
dal  olacakt r. Çünkü sözü edilen y llar, O’nun matemati e tam olarak yönlen
di i y llar olmas  bak m ndan, bizim için önemlidir. Üstelik buradaki konuya 
ili kin aç klamalar do rudan kendi ifadeleri olmas  nedeniyle o denli de erli ve 
kan t de erindedir. O, bu konuda, unlar  söylemektedir : 

“ – Heybeliada’daki Deniz Harp Okulunun matematik hocas  ‘cebirci’ laka
b yla tan nan E ref Bey’di. Çok uzun y llardan beri okuttu u bu dersten nere
deyse b km , usanm t . Hayli de ya lanm t . S k ld  anlar için kendisine bir 
yard mc  bulmak istiyordu. Bir süre böyle birini bulamam t r. Sonunda akl na 
ben gelmi im. Derhal Bahriye Nezaretine (Denizcilik Bakanl ) dilekçe vere
rek, beni istemi  ; dilekçesi kabul edilince beni ö retmen yard mc l na atad
lar. Hoca hemen üzerindeki derslerin hepsini bana yükledi.Ben de hiç çekinme
den hepsini kabul ettim. “

Mehmet Nadir’in e itim alan na böylece ad m att  ö renilmi  olmaktad r. 
O’nun ö retmen olarak yeti tirilmi  olmamas na kar n bu i e olan yetene i ve 
i teki ba ar s , bu geli me için yap lacak bir de erlendirmede, O’nun bir ö ret
men düzeyinde bu i i götürebilecek kadar matematik (okuldaki dersler düze
yinde bile olsa) bildi i, hem de ö retmenlik yapacak kadar iyi bildi i anla l
maktad r. Bunun devam  da var. Bak n Mehmet Nadir bu aç klamalar na nas l 

“ – Bir gün cebirci (deyim O’na ait) beni odas na ça rarak elindeki bir emir

rü afaka lisesinde bo  bulunan matematik ö retmenli i görevini de yapmam 
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emrediliyordu. Bunu o okulun müdürünün istedi i anla l yordu. O s ralar, Da
rü afaka lisesi matematik kadrosunda bir dü ü  ya an yordu ; okulun müdürü 
Ni de’li Sad k Bey benim ad m  vermi ti. “

Bütün bu aç klamalardan anla l yor ki, O daha genç bir subay aday  ve he
nüz bahar nda bir matematik ö retmeni aday  iken bile, ad n n duyurulmas n  
sa lam t . Çünkü, göreve, ad  verilerek ça r l yordu. 

O ilginç bir yap ya sahiptir. Biraz h rç n ve ha ar , ele avuca s maz do as y
la biraz bencil ve yaramazd r. Ancak çok zeki ve çal kand r. Biraz da hastal k
l  büyümü tür. 

Hem Harp Okulunda hem de Darü afaka lisesindeki matematik ö retmenli
i ile ilgili i i, iki y l kadar devam etmi tir. Giderek deneyim kazanmaktad r. O 

Darü afaka lisesindeki ö retmenli i s ras nda sonradan çok önem kazanacak 
bir süre geçirecektir. leride, O’ndan daha da ünlü olacak olan Salih Zeki ad n
da bir ö rencisi vard r. O’nun yetene ini ve matemati e olan tutkusunu anla
yan Mehmet Nadir, Salih Zeki mezun olana kadar, s rf  O’nu bu alanda çok 

eti tirebilmek için, Darü afaka lisesindeki görevini bir y l daha uza
tarak, buradaki ö retmenlik i ine devam etmi tir. Salih Zeki’nin mezun oldu u 
y l, O da lisedeki derslerini b rakm t r.   

Mehmet Nadir, bütün bu görevleri sürdürürken bir yandan d
yesine alan kaptan ve ailesiyle görü mektedir. Öyle bir zaman gelir ki O bu ai
lenin biricik k z  Ay e ile evlenerek, art k bu aileye damat olacakt r. 

O’na ait bir gözlem de, ö rencisi Mehmet zzet’e aittir. 1936 y l nda bu ki i
n Mehmet Nadir hakk nda yazd  bir yaz s  Talebe Mecmuas ’nda yay mla

nacakt r. O, bak n hocas n  bizlere nas l tan tm t r : 
“ – Nadir, kimseyi be enmez, una buna sata r ve bu hastal ktan kendisini 

bir türlü kurtaramaz ; o suretle ki görevi gere i eline geçen bütün yaz malar  
bozar. Hatta bir tuhafl k olmak üzere, o s ralarda verilmekte olan bir üste men 
maa n  otuz güne bölüp günlük ki isel gereksinmesiyle kar la t rarak, bu he
sab n bir örne ini kaptan pa aya, bir örne ini de Basiret gazetesine gönderir. 
Bu gibi ta k nl klar n kendisine zarar  dokunaca n  bir çok dostu söylemi se 
de onlar  dinlememi tir. Deniz Harp Okulu’nda matematik s nav na davet edil
di i zaman, koca s n ftan ancak 9 ki iyi geçirdi ini ve böylece ortal  allak 

ti ini bana söylemi tir. “ 
Mehmet Nadir’in ya am nda öyle bir an vard r ki, her ey sanki bir gecelik 

kararla birden bire de i ecektir. Bu konuda baz  eyleri anlamakta, gerçekten 
güçlük çekilmektedir. O, bir gün hiç kimseye haber vermeden ve izin almaks
z n, hem Deniz Harp Okulu’ndaki hem de Darü afaka’daki görevinden ayr la

(*) E. NÖNÜ, Mehmet Nadir Bir E itim ve Bilim Öncüsü, Tübitak, 1997, Ankara, s. 4



cak ve kay plara kar acakt r. 1879 1880 y llar n n neredeyse tamam  bu ekil
de geçmi  olup, bu y llar  yurt d nda ve büyük bir olas l kla ngiltere’de ge
çirmi  olabilece i tahmin edilmektedir. Sonradan bunun do ru oldu u ve ora
dan da K br s’a geçmi  oldu u anla lacakt r. O tarihlerde K br s’ n yönetimine 
ngiltere de ortakt r. Bu konuda en sa l kl  bilgiler nönü’nün eserinde bulun

maktad r. Orada adlar  geçen ki ilerin ifadelerinden bu olaya aç kl k kazand r
mak olana  vard r. 

“ – Baytarlara sat lmak üzere bir kitap tercüme eder ve buradan elde etti i
bir para ile, arkada  matematikçi Hüseyin Avni’yi de ayartarak, onunla birlikte 
K br s’a kaçar ve orada gazete ç karmaya kalkarlar. Fakat hurufat almak için 
stanbul’a geldi i s rada tan narak yakalan p Mesudiye z rhl s na hapsedilir.Bir 

y ldan fazla hapiste kal r. Sonunda ‘çal mayaca m, beni bo  yere hapsetmeyi
niz’ diye feryat etmesi üzerine askerlikten ç kar l r. “ 

Bu anlat m, yukar da ad  daha önce de geçmi  olan ö rencisi Mehmet zzet’e 
aittir. Oysa ayn  olay için bir ba ka görü  daha vard r ki o da Mehmet Emin’e 
aittir. Bu ki i Darü afaka mezunu bir elektrik mühendisi ve matematikçi olup 
bize unlar  anlatmaktad r :  

“ – Nadir, arkada  Hüseyin Avni ile birlikte Londra’ya kaçm . Orada iki ar
kada , yüksek gece kurslar na devam ederek riyaziyelerini kuvvetlendirmi ler
dir. ngiltere’de vakitlerini siyasiyatla ve bo  yere geçirmeyip ilim ve fen tahsil 
edi leri, memlekete döndükleri zaman yaln z askerlikten ç kar lmakla cezalan
d r lmalar  sonucunu vermi  ve bu muamele üzerine bu iki arkada  hayat mai
etlerini hükümet memuriyetinde de il hususi mekteplerde muallimlik ve mek

tepçilikle geçirmeye mecbur kalm lard r. “ 
Osman Ergin, ‘Türkiye Maarif Tarihi’ adl  eserinin 3.Cildi’nde (s.814

bu aç klamalara yer verirken, Mehmet Emin Bey’in yukar daki ifadelerinden 
yararlanm t r. Ayr ca Osman Ergin bu konudaki iki ayr  yakla m  dikkate ala
rak, kendi görü lerini ise u ekilde yans tm t r. Bir de O’nu dinleyelim : 

“ – Görülüyor ki Nadir’i çok yak ndan tan yan bu iki zat n, O’nun ngiltere’ 
ye kaçmas  hakk nda verdikleri izahat birbirini tutmamaktad r. Bununla bera
ber, Mehmet Emin’in Nadir ve arkada n  Londra’ya kadar götürü ü ve orada 
riyaziye tahsil etmelerini söyleyi i akla daha yak n geliyor. htimal ki bu iki ar

, Londra’da ö reneceklerini ö rendikten sonra, yine ngiliz arazisi olan, 
ayn  zamanda Türkiye’ye yak n ve Türklerle de meskun bulunan K br s’a gel
mi lerdir. Nadir gibi zeki bir adam n o devirde firar suçunu i ledikten sonra eli

rufat almak için memlekete girmesi pek ak l kar  say la
maz. “  

Bu konuda bir de torunu Leyla Tekeli’nin aç klamas  var ki, O da bu son gö
rü ü do rular nitelikte bir ifade kullanm t r.  



Böylece elde mevcut belgelere ve ifadelere dayanarak, Mehmet Nadir’in ül
kesinden yakla k iki y l kadar ayr larak, neler yapm  olabilece ine dair bilgi
lere bu ekilde ula lm  olmaktad r. Erdal nönü de kitab nda, bu son görü e 
kat ld n  ifade etmektedir ki, galiba akla en yatk n olan  da b

Mehmet Nadir’in ülkeye döndükten sonra, yakaland  ve bir süre hapsedil
di i do rudur. O askerlik mesle inden ihraç edilmi tir. Cezas n  çekip hapisten 
ç km t r ama, O art k i siz güçsüz bir ki idir. Hiç bir resmi kurulu ta görev ya

t r. Bunun üzerine ‘özel okul’ açma giri iminde bulunur. Kendisine 
bir ortak da bulmu tur. E itim deneyimi olan Abdi Kamil Bey, meslekten bir 
maarifçidir. zin al n p çal malar tamamland nda, 1882 y l nda okullar  faa
liyete ba layacakt r. Böylece sta emsülmaarif ad nda bir okul kazanm
t r.  

Bu okulun bir özelli i, o tarihe kadar bu tür okullar  sadece az nl klar açarken 
bir özel okulun, bir Türk taraf ndan aç lan ilk örne ini olu turmas d r.   

Bu okulda iki y l süreyle müdürlük görevini yapm  olan Mehmet Nadir, o
kulun her eyiyle ilgilenmi tir. Bu O’na hayli deneyim kazand rm t r. 

Bu iki y l sonunda O art k kendi okulunu kurmak istemektedir. 1884 y l nda, 
tek ba na yeni bir okul ile maarif toplulu una yeniden kat lacakt r.Bu 
lunun ad  Numune-i Terakki’dir. Okul ehzadeba ’nda bir binada aç lm  ve 
k sa sürede büyük üne kavu mu tur. Ba lang çta ilk ve orta k s mlar  bulunan 
okula, k sa süre sonra lise k sm  da kat lm t r. Bu arada k z bölümü de aç lm
t r. Böylece tam bir bütünlük içinde her kesime e itim vermeye devam etmi tir. 
Anadolu’dan varl kl  aileler, çocuklar n  burada okutmak için s raya girmeye 
ba lam lard r. 

Mehmet Nadir o tarihlerde stanbul’da günlük olan yay mlanan Tercüman-  
Hakikat adl  gazeteye yaz lar vermektedir. Bu yaz lar nda okulundan söz etti i 
de olmaktad r. Bu gazete nüshalar  dahi gere inde belge niteli inde olup de er
li bilgilere ula labilinmektedir. O da gazetedeki bir yaz s nda, özel giri imden 
ve okulun bu pozisyonundan söz etmi tir. 

Mehmet Nadir, okulun fiziki ko ullar  yan s ra ö retim kadrosunu da gayet 
iyi olu turmu  ve ayr ca e itimin bizzat kendisini de konu edinen çal malarda 
bulunmu tur. E itimciler aras nda, bu yönleriyle de hayli takdir toplam t r. Bu 

lgili olarak yurt d ndan kitaplar getirtmekte, hocalar için e itim se
minerleri düzenlemektedir. Galiba ça da  e itimi ülkeye getirmeye çal an ve 
bu alanda ilk bilimsel çal malar  ba latan birisi olarak da de erlendirilmelidir. 
Keza edebiyat alan nda Shakespeare’den yapt  çeviriler, edebi alanda da ken
dini kan tlamas  için yeterli olmu tur. Benzer ekilde Frans zca’ya hayli ege
men oldu undan, Victor Hugo’dan ve daha ba ka Frans z yazarlar ndan çeviri



ler yapm t r. O’nun böylece, asker, matematikçi ve e itimci yönlerinin yan n
da, bir de edebiyatç l k yönünün öne ç kt  görülmektedir. 

Bu okulda 13 y l n  geçirmi , büyük ün ve paralar kazanm t r. Neredeyse s
tanbul’un say l  zenginlerinden biridir. Ancak 1897 y l na gelindi inde birden 
baz  eylerin de i ti i görülecektir. stanbul’da gizli bir cemiyet olarak kurul
mu  bulunan ‘ ttihat ve Terakki Cemiyeti’ mensuplar n n saraya ve me rutiyet 
hükümetine kar  bir darbe giri iminde bulunacaklar  ortaya ç kar lm t r. Bu o 
devirde çok önemli bir siyasi olayd r. Bu darbe olay n n içinde, Numune
rakki Okulu’nun ö retmenlerinin bir k sm  da vard r ki bunlardan biri de Meh
met Nadir’dir. Bu geli meler üzerine stanbul’da bir gecede 350 ki i toplanm
t r. Bundan sonra soru turmalar s ras nda s k t r lan Mehmet Nadir’in baz  iti
raflarda bulunmas  üzerine pek çok ttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu, a r 
cezalara çarpt r lacaklard r. Hapis ve sürgün cezalar  ardarda gelecektir. Cemi
yetin tutuklanan bu üyelerinin büyük k sm  subay ve ö retmenlerden olu mak
tad r. Ülkenin en ayd n kesiminden insanlard r. Bunlar n içinde iki de pa a var
d r. Ayr ca yaverler, polis müdürü, jandarma komutan , askeri okul görevlileri 
gibi özel görev sahipleri de bu tutuklanmalardan nasibini alm t r. Mehmet Na
dir bu konuya de indi i bir soruya yan t verirken öyle demi tir :

“ – Azizim ! Beni saraya götürdüler, tazyik ettiler. Ben de ttihat Terakki’nin 
nas l hareket edece ini söyledim ; mecbur kald m. “ 

’nun konu mas yla ilgili ba kaca spekülatif yorumlar da 
mevcuttur. Ancak herhalde en do rusu, kendi ifadeleri olmal d r. 

Bu olay ortaya ç kt ktan sonra Mehmet Nadir hem hükümet hem de ttihat 
Terakki taraf ndan d lanacakt r. O’nu art k zor günler bek
linden al nm t r. Yeniden i iz güçsüz kalm t r. Birikimi olan paras  giderek 
tükenmektedir. O bu zenginle me s ras nda biraz da dengesiz davran larda bu
lunmu , zevki sefa alemine dalm t r. Bir e i varken, bir han m daha alm t r
ki araba ve bir de kotra sahibi olmu tur. Han mlar na birer k l k, birer yazl k 

ev alm t r. Bütün bunlar gösteriyor ki O bu türlü görüntülerle gerçek kimli in
den hayli uzakla m  görülmektedir. te imdi ula t  noktada bütün bunlar

cakt r. 
O’nun di er mahkum edilenlerden farkl  olarak, A iret Okulu Müdürlü ü’

getirilmi  olmas  a k nl k yaratm t r. O’nun e itimcilik ve yöneticilik dene
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yimlerinden yararlan lmak istenildi i gibi belki biraz da saray n kontrolünde 
olan bir okulda görevlendirilmesiyle, göz alt nda bulunmas  sa lanm  olma
l d r. Buna kar n, elinden kar l ks z olarak al nan okul, hükümet taraf ndan 
Maarif Nezareti’nin bir okulu olarak yeniden düzenlenerek e itime devam ede
cektir. Bu okul, Cumhuriyet kurulduktan sonra, okullar n yeniden düzene kon
mas yla, günümüzde dahi faaliyetine devam eden stanbul Erkek Lisesi 
cakt r

Önceleri Arap çocuklar n n, daha sonralar  Kürt ve Arnavut çocuklar n n s
tanbul’da e itim gördükleri A iret Okulu Müdürlü ü görevinde be  y l geçiren 
Mehmet Nadir’e nihayet devlet hizmetleri verilmeye ba lanacakt r. 1902 y l n
da ‘Cemiyeti Rüsumiye’ üyeli ine atanacak, 1903 de de Halep Maarif Müdürü 
olarak görevlendirilecektir. Kimilerine göre O, böylece stanbul’dan uzakla t
r l yordu. Buradaki görevi be  y l sürmü tür. 1908 de kinci Me rutiyet ilan e
dilince ttihatç lar güçlenmi  ve Mehmet Nadir’e kin kusmu lard r. Onlar n et
kisiyle Mehmet Nadir, ülkenin en uzak, en ücra kö esi say lan Fizan’a kadar 
sürgün edilmi tir. Araya girenler yard m yla karar yumu at larak, sürgün yeri 
Trablusgarp olarak de i tirilmi tir. 1911 y l nda Trablusgarp, talyan’lar tara
f ndan i gal edilince, Mehmet Nadir stanbul’a dönmü tür. Bu kez yeni sürgün 
adresi Edirne’dir. Ancak 1912 y l nda Balkan sava  kaybedilip, Edirne i gal e
dilince, k sa süre sonra Mehmet Nadir tekrar stanbul’a dönecektir. O’nun için 
yine zor günler ba lam t r. O adeta açl a mahkumdur. i yoktur, i  izni veril

Bu güç günleri nas l geçirece ini dü ünürken kar s na bir zaman Darü afa
ka lisesinde ö rencisi olan ve imdi okulu yöneten Fuat emsi ç kacakt r. Du
rumunu ö renir ö renmez O’nu okuluna ö retmen olarak davet eder ve araya 
soktu u baz  kimseler arac l yla ö retmenlik yapmas  için izin ç kart l r. O’na 
verilen izin, o tarihte yeni aç lm  bulunan ve hoca aran lan ‘ nas Darülfünunu 
(K zlar Üniversitesi)’ içindir. 1915 y l nda, bu görev ile yeniden e itim ya am
na ad m atm  olur. Ayn  zamanda, Darü afaka lisesinde de matematik dersleri 
vermeye ba lar.   

Zaman nda çok de er verdi i eski bir ö rencisi Salih Zeki, bu tarihlerde ar
t k ünlü bir matematikçi ve bilim adam  olmu tur. O’nun ya am öyküsünü ve 
bilim adam  ki ili ini uzunca bir anlat mla ve tüm ayr nt lar yla ö renece iz. O 
1919 y l nda stanbul Darülfünunu’nda Rektör durumundad r. Ayn  zamanda 
Fen Fakültesinde Matematik Bölümünde baz  matem
Mehmet Nadir’in durumunu ö renince, hocas yla görü me taleb eder ve O’na, 
bu bölümde, bir ‘Say lar Teorisi (Nazariye i Adat) Kürsüsü kurmak istedi ini, 
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ba na da Mehmet Nadir’in geçmesini istedi ini söyler. Bu öneri Mehmet Na
dir taraf ndan sevinçle kar lan r ve k sa sürede i lemler tamamlanarak, söylen
di i gibi O ad  geçen kürsünün ba kan  olur. O art k bir Darülfünun hocas , bir 
müderristir. Galiba ilk kez, kendisine en yak an yerdeki i i yapmaktad r. 

Bu kürsüde sekiz y l görev yapm t r. 1919 ile öldü ü 1927 y llar  aras nda 
bu görevde bulunmu tur. Ancak ülkenin içinde bulundu u en kötü y llar n ya
and  bir süreçten geçilmektedir. Bir yandan Kurtulu  sava  

bir yandan stanbul i gal alt ndad r. 
13 Aral k 1927 günü ölmü tür. O öldü ünde stanbul aya a kalkm t r. O’ 

nun cenazesinin kald r ld  gün Darülfünun tatil edilmi tir. Günlük gazetele
ölüm haberini vermi , resimlerini basm lard r. Fatih Camii’nde bir tören dü
zenlenmi  ve ünlü matematikçilerimizden Bahri Vedat Alpman O’nunla ilgi
li çok önemli bir konu ma yapm t r. Cenazesi Edirnekap ’daki aile kabristan
na defnedilmi tir.    

O’nun bilim ya am m za say s z katk lar  vard r. Çok yönlü ki ili iyle, pek 
çok eyi omuzlamay  bilmi  ; mücadeleci karakteriyle y lmadan, korkmadan, 
çekinmeden yabanc lara kendimizi kan tlamak için elinden geleni yapm t r. O’ 
nun çabalar n n daha çok bu yönde gerçekle ti i görülmektedir. Bunun pek çok 
örne i mevcut olup, bunlar n önemli olanlar n n hepsinden söz edilecektir. 

Önce bu konuya, bir küçük olay  aktararak girelim. Müterake y llar  s ras n
da, Journal D’Orient adl  bir dergi, yerli ya da yabanc  kim olursa olsun, çözül
mesini istedi i bir kaç matematik problemini yay mlam t r. ngiliz Deniz Kuv
vetleri de konu ile ilgilenmi  ve ‘Diyofant’ takma ad n  kullanarak bir çözüm 
göndermi tir. Ancak çözümde kullan lan yöntemin matematik aç s ndan hiç bir 
anlam  ve de eri yoktur. Bunun üzerine Mehmet Nadir, bu yan ta kar  bir ya
n t yazarak kullan lan yöntemin bilimsellikle ilgisi olmad n  ve matematik il
kelerine uymad n  belirterek, do ru çözüm eklinin ne olmas  gerekti ini de 

ay mlayarak, ngilizlere güzel bir ders vermi tir. 
cebir ile ilgilenmi  ; özel olarak say lar teorisi üzerinde yo

unla m t r. Bu konudaki ilginin Heybeliada’daki ilk ö retmenlik y llar na ka
dar uzand  an msanmal d r. O’nun matemati e gerçek yöneli i, ngiltere’de 
geçirdi i kabul edilen iki y l içinde ald  ‘matematik e itimi’dir. O bu konu ile 
ilgilenmeyi en s k nt l  günleri say lan sürgünlerde bile devam ettirmeyi bilmi , 
belki de teselliyi ‘matematik yapma’da bulmu tur. Bunun böyle oldu u a a
daki aç klamalar m zdan sonra anla lacakt r. 

(*)  Bu de erli matematikçimizle, O’nun ya l l k y llar na rastlayan bir zamanda, ayn  ku
rumda birlikte çal mak onuruna kavu tum.  
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1894 y l ndan itibaren, Avrupa’da L’Intermédiaire des Mathématiciens adl  
bir matematik dergisi yay mlanmaya ba lam t r. Bu bir ara t rma dergisi olma
y p temel itibariyle içeri i, gönderilecek sorular ve onlara verilecek yan tlardan 
ibaret olacakt r. Dergiyi bir bilim doktoru C.A.Laisant ile bir in aat mühendisi 
E.Lemoine birlikte ç karmaktad rlar. Amaçlar n  da,“ birbirleriyle görü mek ve 
tart mak ans  olmayan dünyadaki matematikçileri, bu dergide bulu turmak ” 
olarak aç klamaktad rlar. 

Mehmet Nadir ad  geçen bu dergiye 26 soru ve 36 yan t göndermi tir. Dergi 
do ru yan tlar n hepsini yay mlamamaktad r. Do ru yan t verenlerden bir ka
ç n  seçerek onlar n adlar n  vermektedir. Mehmet Nadir’in ad  bu ekilde 12  
kez geçmi  bulunmaktad r. Öyle anla lmaktad r ki, özel tipte Diophant denk
lemleriyle ilgilenen bir grup matematikçi, bu dergi vas tasiyle ileti im kurmu  
görülmektedirler. Bulundu u her yerden yaz lar, problemler, çözümler gönde
ren matematikçimiz bu grup içinde kendine yer edinmeyi ve tan nmay  ba ar
m t r. Bu geli meler O’nun cebire ve say lar teorisine daha çok yak nla mas
na neden olmu tur. 1900 lü y llar n hemen ba nda gerçekle en bu çal malara 
Mehmet Nadir Halep’ten, Trablusgarp’tan, Edirne’den ve stanbul’dan kat lm  
ve sonuç olarak nerede bulunursa bulunsun, en kötü ko ullarda dahi matematik 
ile ilgisini yitirmemi tir. 

Prof.Dickson ad ndaki bir matematikçi yazd  kitapta O’nun ad ndan söz 
larak da “Halep Suriye”yi göstermektedir. Ayn  ki inin kita

b nda, O’nun yapm  oldu u ikinci bir çözümden daha söz edilmektedir ve bu
nun adresi de Trablusgarb’d r. 

O’nun baz  çal malar  Darülfünun taraf ndan yay mlanmaya ba lanm  olan 
“ Fen Fakültesi Mecmuas ” adl  bilimsel dergide ç km t r. Bunlar n bir listesi 
a a da verilmi tir : 

Nazariye-i adad-Hesab-  ala 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene I, Say  2, 1916, s. 211
Nazariye-i adad-Hesab-  ala  
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene I, Say  3, 1916, s. 315
Nazariye-i adad-Hesab-  ala 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene I, Say  4, 1916, s. 410
Nazariye-i adad-Hesab-  ala 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene II, Say  5
Nazariye-i adad-Hesab-  ala 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene II, Say  6, 1917, s. 584

(*) E. NÖNÜ, Mehmet Nadir Bir E itim ve Bilim Öncüsü, Tübitak, 1997, Ankara, s. 19 



Tamam-  adedi ile usul-i taksim 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene II, Say  4, 1916, s. 432
Tamam-  adedi ile usul-i taksim  
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene I, Say  5, 1917, s. 535
Kabiliyyet-i taksim hakk nda kaide-i umumiyye  
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene II, Say  6, 1917, s. 569
Hoéne-Vernoski
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene II, Say  1, 1925, s. 12
Nazariye-i adada dair 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene II, Say  3, 1925, s. 178
Planude’un iki mesile-i me huresi 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene III, Say  1, 1926, s. 33
(Pell)-muadele-i me huresinin suret-i umumiyede halli 
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas , Sene III, Say  1, 1926, s. 38

O’nun, 1916 1927 (öldü ü y ld r) y llar  aras nda Fen Fakültesi Mecmuas ’ 
nda yay mlanm  olan 12 makalesinin tamam  yukar da s ralanm t r. Yurt d

nda da bir çok dergiye makale gönderdi i bilinmektedir. Hatta bir iddiaya gö
yukar da ad  an lan ‘L’Intermédiaire des Mathématiciens’ dergisinde sa

y lar teorisine dair çözümledi i bir problem çok önemli bir olay olmu tur. Çün
kü bu problem on y l süreyle dünyan n en güçlü matematikçileri taraf ndan bile 
çözülememi  olarak durmaktayd . Bu problemi çözme erefi, ilk kez bir Türk 
matematikçisi, Mehmet Nadir Bey’e nasib olmu tur. 

Bu ünlü matematikçimiz Say lar Teorisi (Nazariye-i Adad) konusundaki ça
l malar n n tamam n  kendi ba na yürütmü tür. O’nun çal ma tarz  ve yarar
land  eserler hakk nda da ayr nt l  bilgilere sahip olunamam t r. Ancak ad  
geçen dergiye gönderdi i soru ve yan tlarda, at f yapt  sadece iki kitap belir
lenebilmi tir ki bunlar n adlar  ve yazarlar  a a dad r : 

Recherches sur plusieurs ouvrages de Léonard de Pise et 
sur diverses questions d’Arithmétique supérieure ; Roma, 1877 
Montferrier ; Principes de la Philosophie des Mathématiques de Wronski.

O’nun, bu çal malar  yürütürken, Vidinli Tevfik Pa a ile ilgili bir de an s  
olu mu tur. Mehmet Nadir, ‘say lar teorisi’ ile ilgili çal malar yapt  s rada, 
ülkede bu konuda çal an ve bilgi sahibi olan ikinci bir ki i yoktur. Ancak belki 
yard m  dokunur dü üncesiyle, bir gün içinden ç kamad  bir problem için Vi
dinli Tefvik Pa a’y  ziyaret ederek durumu O’na anlatacak ; Vidinli Tevfik Pa
a ise “çok yo un çal malar içinde oldu unu, Salih Zeki ile Kamusu Riyaziyat  

(*) Ar ivimde saklad m önemli belgelerden birinde geçen bir iddiad r. Belgenin kayna n   
belirlemek mümkün olamam t r. Ancak bu belge, çok eski tarihli olup Osmanl ca’d r. 

 
 
 



adl  ‘hazine i irfan’ olan bir çal ma ba latt klar n , bunun çok zaman n  ald
n  “ ifade ederek, Mehmet Nadir ile pek ilgil

Mehmet Nadir bu davran  kar s nda hayli üzülecektir.  
Mehmet Nadir bütün bu olumsuzluklara kar , alan ndaki çal malara adeta 

kendi ba na devam etmi tir. O’nun önemli eserlerinden biri de tek kitab  olan 
Say lar Teorisi – Cilt 1 ad nda bir yay n d r. Ne yaz k ki bunun 2.Cildini yaza
madan ya ama veda etmi tir. Kitab n içeri inde, “asal say lar, kongrüanslar, 
üçgensel say lar“ gibi say lar teorisinin temel kavramlar  ve bilgileri bulunmak
tad r. Ayr ca “bölünebilirlik” konusunda yeni bir algoritma olu turmu tur. Bu
nun ilginç oldu unu dü ündü ü sonuçlar n  aç klamaktad r. Daha da ilginci, ki
tab n n bir bölümü “Bölünebilme Genel Kural  – Benim Buldu um Kural ” ba
l n  ta maktad r. Burada anlatt  yöntem (ki a a da biraz daha ayr nt l  bir 
biçimde aç klanacakt r) O’nun en çok de er verdi i ve övündü ü çal mas  ola
cakt r. Bu ‘bölünebilme algoritmas ’ daha önce Darülfünun Fen Fakültesi Mec
muas ’nda yay mlanm t r (Sene II, Say  6, 1917, s. 569
ad , yukar daki listede yer almaktad r. 

Mehmet Nadir’in bu algoritma ile olu turdu u yap , ‘bölme i leminde, kalan 
say y  belirleme’den ibarettir. Bu ilk görünü te oldukça karma k ve uzun gibi 
görülse de O’nun iddias na göre, bu algoritma ile bir çok genellemelerin yap l
mas na olanak sa lanm  olacakt r. Örne in 7, 11, 13 gibi asal say lar için böl
me kurallar  olu turacakt r. Bu gibi say lar için önceden var olan baz  kurallar  
da gözard  etmemekle ve kendi algoritmas n n biraz uzun oldu unu da kabul 

le birlikte, yararl  oldu unu da kuvvetle savunmaktad r. 
O’nun bu konudaki algoritmas n n aç klamalar  ve uygulamalar , ayr nt l  o

larak a a da gösterilen kaynak eserde mevcuttur. Burada, k saca konunun 
esas  aç klanacak ve bir örnek verilmekle 

Algoritman n esas , kongrüanslar’dan yararlanma üzerine in a edilmi tir. 
Bir N say s n n bir d say s na bölündü ünü ve r kalan n  verdi ini kabul eder
sek, bu bölünebilme i lemi

ile temsil edilecektir. Bu denkli i sa layacak en küçük r say s  bulunmak isten
mektedir. O diyor ki, e er N say s  d ye yak n olsa, örne in 2d den küçük olsa, 
r nin ne oldu u görülebilecektir. Öyleyse kongrüans denkli inin yap s  bozul
madan, N yi ad m ad m küçültmek suretiyle sonuca yakla lab

N say s , herhangi bir B taban na göre a,b,c,…,u gibi rakamlar n bir dizili i 
ile yaz lm  olsun [ N = abc…u ]. Bu say n n sa dan ilk rakam n  ay rd n z 

(*) E. NÖNÜ, Mehmet Nadir Bir E itim ve Bilim Öncüsü, Tübitak, 1997, Ank  



zaman, [ N = abc… + u] gibi dü ünerek, bütün basamaklar  D ile gösterildi in
de bu say   N = B.D + u  eklinde ifade edilmi  olur. Bu durumda 

yaz labilir. Burada d say s n n B taban na uygun ekilde düzenlenmesi dü ünül
melidir. D nin herhangi kat  say lar dikkate al narak, m ve R say lar  ile

kongrüans n n sa lanmas  mümkün olacakt r. imdi u i lem yap lmal d r :

–

kongrüans na ula l r. Burada olu tu u görülen  R D – u m = N’ (diyelim), N 
den küçük bir tam say d r. Bu küçülme r yi bulma yolunda, yukar daki varsa
y mla uyumludur. Bu i lemler ard k olarak tekrarlanarak, sol taraftaki say dan 
yani d den ya da 2d den daha küçük oldu u görülen örne in P gibi bir say ya 
ula ld nda i lem durdurulacakt r. 

Bu algoritmay  a a daki örnek üzerinde aç klayal m : 

(*)  Buradaki örnek, a a daki kaynak eserden, baz  aç klamalar yap larak,aynen al nm t r :
“E. NÖNÜ, Mehmet Nadir Bir E itim ve Bilim Öncüsü, Tübitak, 1997, Ankara, s. 26”



Problemimiz udur 
“ 3587 say s n n 53 ile bölümünden elde edilecek kalan n bulunmas  ? “
N = 3587 ,  d = 53  olarak al nacakt r :  r = ? . 
Bir önceki sayfada i lemin ak  ekli verilmi tir. A a da bu i lemim a ama

lar  aç klanacak ve yorumlanacakt r. 
ada N say s   N = 3587 = 358 10 + 7 eklinde yaz labilecektir. Demek ki 

B = 10 al nmal d r. Buna göre :  53 = 5 10 + 3  olarak yaz l rsa, m = 5, R = 3 
demektir. imdi a a da görülen i lemler yap lmal d r :

Bu sonuca göre : 

kongrüans  olu ur ki buradan r çözülmelidir. Sol yanda ( 1) bulundu undan, 
53 = 106 eklenirse kongrüans n de eri de i meyece inden,

–

olur. Bu kez 106 ç kar larak ki yine kongrüans n de eri de i mez,

r = 36 ç kar –
te bu algoritma ile nihayet bölümden elde edilecek kalan bulunabilmi tir. 

Hiç ku ku yok ki bu algoritman n, basit bölme i lemiyle kar la t r lmay  ge
rektirecek hiç bir yönü yoktur. Esasen Mehmet Nadir de bu algoritman n di e
rine göre çok karma k oldu unu kabul etmektedir. Ancak O’nun bir ba ka id
dias  vard r ki bu yolla, baz  özel durumlara uyguland nda, ilginç ve basit so
nuçlara ula labilecektir. Örne in m = 1 al n rsa, 11 e, 101 e ve 1001 e bölme 

nde oldu u gibi, bu kongrüans yard m yla r hemen bulunabilmektedir. 
Bu yolla, kolayca uygulanabilecek baz  özel kurallar elde edilebilmektedir.  

Tat mal  bir yöntem dahi olsa bu algoritma içerik itibariyle bir çok matema
tikçiyi etkilemi  ve yine de ilginç bulunmu tur. Bununla ili kili olarak bir çok 
övgü alm t r ; hakk nda iyi eyler söylenmi tir. 

Bir kez daha belirtilmelidir ki O’nun büyüklü ü, o tarihlerde çökmekte olan 
bir ülkede ; ülkesini ve kendisini, bilimiyle, bat  dünyas nda tan tan i
Türk matematikçisi olmas d r. 

Türk Bilim Tarihi’nde en seçkin yeri alacak olanlardan biri, hiç tart maya 
gerek olmaks z n Salih Zeki’dir. O, Osmanl ’n n en kar k ve en güç y llar nda 
yeti mesine kar n, yüksek bir ki ilik sahibi ve büyük bir alimdi. 

Salih Zeki, kendisini yeti tiren (bir önceki biyografi sahibi) Mehmet Nadir 
kadar anss z olmayacak, kendini kabul ettirdi i çok genç ya lar ndan itibaren,



hem gayet iyi tan nacak hem de her zaman takdir edilecek, büyük sayg  göre
cektir. O’na ilerideki y llarda riyaziye üstad

Salih Bey 1864 y l nda stanbul’da, Küçük Mustafa Pa a semtinde dünyaya 
gelmi tir. Babas  Boyabatl  Hasan A a, annesi Saniye Han md r. Babas na her 
ne kadar ‘a a’ deniyorsa da, o gerçekte oldukça fakir bir adamd r. Üstelik bu 
insanlar çok ya amad klar  için, çocuk Salih küçücük ya nda annesiz, babas z 
kalm t r. O’nun büyümesi s ras nda, her eyiyle, büyükannesi ilgilenmi tir. 

ça na geldi inde büyükannesi O’nu Darü afaka’ya yazd rm t r. 1882 
y l nda bu okuldan mezun olmu tur. Çok zeki ve çal kan bir ö rencidir. Özel
likle matemati e olan ilgisi ve yetene i, ender görülebilecek düzeydedir. Meh
met Nadir, s rf böyle bir ö rencisi oldu u için, bu okuldan ayr lmak üzereyken 
görevini bir y l daha uzatm t r. O’nun Salih Zeki hakk nda, Darü afaka y lla
r na dayanan ve nakletmi  oldu u ilginç bir an s  vard r : 

“Ben imdi ç k p gidecek ve bir daha bu mektebe ayak basmayacak idi
kin u tabii istidad n beni bu fikrimden vaz geçirdi. Seni pek iyi bir riyazi yeti

enfesi âsar m s ras na dahil edece im.”
O Salih Zeki için böyle dü ünmektedir. Genelde ö rencilerinden pek mem

nun olmamakla birlikte, Salih Zeki O’nu öylesine etkilemi tir ki, O’nunla ilgi
lenmek için, be enmedi i di er ö rencilere de katlanacakt r. Bu konuda bak n 
nas l devam ediyor :

“Ben o zamanlar gerek kendi derslerimin imtihanlar nda, gerekse mümeyyiz
lik s fatile ba kalar n n dersleri imtihanlar nda numara hususunda gayet münsik  
idim. mtihanlar  ciddi bir surette icra eyler, yar m numara fazla veyahut eksik 
vermemeye gayret ederdim. O sene nihayetinde Darü afakada icra olunan im
tihanlarda Salih Zeki’nin s n f na cebiri ala’dan yedi tane mühim ve çetin dava
y  nazariler ile meseleler vermi tim. mtihanlar tahriri idi. Salih Zeki’nin imti
han ka d n  tetkik yollu okudu um zaman o selaseti ifadeye o veciz ve güzel 
halli mesaile kar  izhari behtü hayretten kendimi alamad m. Numara husus
da o derece münsikli ime ra men elim bila ihtiyar not olarak  yaz  vermi .”

Bu aç klamalarla, Salih Zeki’nin hocas  taraf ndan nas l takdir edildi ini bi
rinci a zdan dinlemek ans n  bulmu  oluyoruz.   

Darü afaka lisesini bitirdikten sonra, geçim derdi nedeniyle, i  bulmak ve 
ya am n  düzene sokmak istiyordu. Posta Telgraf idaresinde bir memuriyet gö
revi bulacak ve orada i e ba layacakt r. Çal t  kurumda fen bürosu sekreter

(*)   M. ZZET, Riyazi Üstad  Salih Zekinin hayat ve mesleki ve hizmetleri, Talebe Mecmuas ,
1936 Nisan, Say  54, stanbul, s. 1

(**)  Enfesi âsar m = En büyük eserlerim



li i yap yordu. Kurumun kendisini geli tirmesi için ortaya at lan bir proje O’ 
nun i ine yarayacak ve burada çal anlar aras ndan seçilen dört ki i stajyer ola
rak Paris’e gönderilecektir. 1884 y l nda gerçekle en bu projeyle ilgili olarak, 
Salih Zeki de seçilenler aras nda bulunuyordu. 

Paris’te bulundu u süre içinde Elektrik Mühendisli i e itimi alm t r. Ancak 
daha da farkl  olarak, her türlü f rsat  de erlendiren Salih Zeki, bir yandan da  
matematik konusunda ileri düzeyde ö renim görme ans n  bulmu tur. Paris bu 
gibi i ler için inan lmaz bir f rsat yaratm t r. Sonunda matematikçili i, mühen
disli inin önüne geçmi  olarak ülkesine dönecektir.  

Paris, ayn  zamanda O’nun ad n n yeniden yaz ld  bir mekand r. O’nun as l 
ad  Salih’tir.Ancak O, o kadar ak ll  ve zekidir ki, arkada lar na göre çözemedi
i problem, alt ndan kalkamad  sorun yoktur. Hatta yabanc lar ars nda bile bu 

nitelikleriyle hayranl k uyand rm t r. Öyleyse O’nun bir ad  da Zeki olmal d r. 
te böylece O’nun ad  art k, yani Paris’ten itibaren  “ Salih Zeki “ olmu tur. 
Yurt d ndaki görevini ba ar yla tamamlam  ve üç y l sonra elektrik mühen

disi ünvan n  alm  olarak 1887 y l nda ülkesine dönmü tür. Bir süre eski i in
de çal maya devam etmi tir. Ama art k O, yerinde duramamaktad r. Derhal 
ders kitaplar  yazmaya ba layacakt r. lk önce, o y llardaki okull
matematik ve fizik derslerinin içeriklerine uygun kitaplar  yazarak yay mlar. 

Yazd  bu kitaplarla k sa sürede ünlü olacak, tan nacakt r. Neredeyse bütün 
okullarda O’nun kitaplar  okutulmaktad r. Posta Telgraf idaresindeki i i O’nu 
art k tatmin etmemektedir. Bu i ten ayr l r ve kendisine daha uygun bir i  bul
may  dü ünmeye ve ara t rmaya ba lar. Derken i  aya na kadar gelmi tir. Bir 
gün, bir banka müdürü olan Mösyö Lemoin ile tan acak ve O’nun yönlendir
mesiyle gelece ine ili kin çok önemli kararlar alacakt r. Mösyö Lemoin, mate
matik ve astronomiye büyük ilgi gösteren bir ki idir. Salih Zeki’nin bu konular 
ile ilgilendi ini ö renmi tir. Mösyö Lemoin, Salih Zeki’ye bir yahudiden sat n 
ald , dört ciltten olu an eski bir matematik kitab n  gösterir. Bu kitap, ünlü bir 
tarihçi olan Montucla’n n yazd  Matematik Tarihi ad n  ta yan eseridir ve 
bankac , Salih Zeki’ye unlar söylemektedir :

“ – Sizde pek çok kitapl k var. Türklerin yazd klar  bir çok eser buralarda ol
mal . Avrupal lar bu i e çok önem vermektedirler. Avrupal lar do udaki insan
lar n ne yapt klar ndan pek habersizdirler. Sizin bulaca n z  umdu um kitaplar 
hem el yaz s  hem de Arapça’d r. Bat l  bunlar  bulsa bile anlayamaz, okuya
maz. Öyleyse i  size dü üyor. Bo  zamanlar n zda bunlar  bulup, gözden geçir

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 341



seniz, bilim tarihine cidden çok büyük hizmette bulunmu  olursunuz !” 
Lion Bankas  Müdürü Mösyö Lemoin ile neredeyse dost olan Salih 

Zeki, zaman zaman O’nun yan na giderek, bilhassa astronomi hakk nda derin 
sohbetler yapmaktad rlar. Bu konu O’nu bir süre me gul etmi tir. Ancak apaç k 
ortada olan bir gerçek vard r ki, art k belirli bir i i olmas  gerekmektedir. 

Tam bir kaos ya ad  s rada, önce 1895 y l nda, vefat eden rasathane müdü
rü Mösyö Kumbar ’n n yerine Rasathane müdürlü ü görevine getirilecek 
sonra da 5 Nisan 1910 günü itibariyle, Tevfik Fikret’den bo alan, Galatasar
Sultanisi’ndeki müdürlük görevine atanacakt r. Ancak Salih Zeki bu görevi  
kabul etmi  ama yeterince tatmin olmam t r. Tan nan, sevilen ve aran lan Sa
lih Zeki’yi devlet büyükleri daha yüksek mevkilere getirmek için adeta yar
maktad rlar. Örne in yukar daki görevden önce, Me rutiyetin ilan nda (1908) 
lim Heyeti Ba kan  olan Emrullah Efendi’nin önerisiyle Salih Zeki, Maarif 

Meclisi Üyeli ine atanm t r. Bu gibi f rsatlar, Galatasaray Sultanisi Müdürlü
ünden sonra da devam etmi , bir sonraki görevi Maarif Nezareti Müste arl  

olmu tur. Bu görevi ister istemez kabul etmesine ve 12 Temmuz 1912 de göre
ve ba lamas na kar n, bu i inde pek de ba ar l  oldu u söylenemez. Çünkü, 
gerçek yapmak istediklerinden tamamen uzak bir ortamda O, mutlu ve verimli 

am t r. K sa bir süre sonra bu i i b rakacakt r.
Bu yüksek mevkiden ayr lm t r ama, art k O’na yak an yine bir ba ka yük

sek mevkidir. Tam o s rada bo alm  olan Darülfünun Umum Müdürlü üne ge
tirilmek suretiyle, çevresi ve yapmas  gereken i i itibariyle, nihayet özledi i or
tam  bulmu  olmaktad r. 1913 y l nda gerçekle en bu atamadan sonra, ya am
n n bundan sonraki k sm , tamamiyle, bu kurumdaki göreviyle geçmi tir. 

O kendini art k tamamiyle akademik çal malar na ve kurumun yönetim
vermi tir. O’nun uzmanl k alanlar  da giderek daha belirginle meye ba lam
t r. O ayn  zamanda Darülfünu’nun be  fakültesinden biri olan Fen Fakültesi 

(*)     Bu gibi saptamalar, bütün bir tarih boyunca, olanlarla olmas  gerekenleri ya
mesi bak m ndan çok önemli bulunmal d r. Bu konuda Salih Zeki hayli çal m  ve 
tam bir sonuç alamam t r. Aradan neredeyse  bir as r geçecek ve Mösyö Lemoin’
n istedi ini tam olarak üç bilim adam m z, Ekmeleddin hsano lu, Ramazan Çeçen ve

ne yaz k ki genç ya ta kaybetti imiz Cevad zgi gerçekle tireceklerdir. ki cillten olu an 
Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi ile yine iki ciltten olu an Osmanl  Astronomi Lite- 

          ratürü Tarihi l  eserler, bu alanda Bilim dünyam za kazand r lm  evrensel de erde bi
rer çal mad r. Bu çal malar di er alanlarda da devam edecektir.
Bu eserleri yaratanlar  kendi ad ma kutluyorum. (Yazar n notu)

, Cilt 4, YTÜ.Yay n , 2002, s.233 
(***) K.Z.TANER , Türk Matematikçileri, Matbaac l k Okulu Yay n , 1958, stanbul, s. 87  



Matematik Bölümünde baz  matematik dersleri vermektedir. Bu dersleri 
verdi i y llar itibariyle iki farkl  durumu vard r. 1913 y l ndan önce, ad n n bu
lundu u programlarda, Darülfünun d ndan, “Daire i lmiye azas ” s fat yla bu 
görevde bulunmaktad r. 1913 y l ndan sonra durum elbette de i ecektir. 

Vermi  oldu u derslerden baz lar  unlard r : 
1909 Ö retim Y l  

Hendesei Tahliliye (1.s n f dersi) 
i Riyaziye (2.s n f dersi) 

lmi Heyet (2.s n f dersi)
i Riyaziye(3.s n f dersi) 

lm i Heyet (3.S n f dersi)
Hesab  htimali (3.S n f dersi)

Bu gibi dersler y llar itibariyle devam etmi  ve hatta bunlara yenileri de ek
lenmi tir. Salih Zeki öyle anla l yor ki iyi bir birikim sa lam  ve Avrupa’da 
alm  oldu u temel e itim, O’nu çok iyi yönlendirmi tir. Kendisine olan güve
i ise inan lmaz derecede güçlüdür. Bunu kan tlayacak en güzel örnek ise, yine 

Prof. Kad o lu’nun kitab nda bulunmaktad r. 
I.Dünya sava  y llar d r ve Avrupa’dan bilim adamlar  gelmemektedir. Fahir 

Yeniçay bu y llarda Matematik Bölümü’nün Fizik dersleri’
raf ndan verildi ine dikkat çekerek, Alman matematikçi ve fizikçilerinin geti
rilmemesine gerekçe olarak, Salih Zeki’nin u sözlerini göstermektedir :

“ – Ben burada iken ancak Poincaré ya da Felix Klein gelebilir. “ 
lih Zeki’nin ölmeden önceki ö retim y l nda okuttu u dersler ise unlard r :

1921 Ö retim Y l

 htimaliyat
Görülüyor ki O art k ya lanm  ve hastad r. Ders say s  ve dolay s yla toplam 

saat hayli azalt lm t r. Nitekim bu ö retim y l  tamamland nda, O da ya ama 
veda edecektir. Bir sonraki y l, yani Salih Zeki’nin yoklu unda programda baz  
de i iklikler yap lm , örne in ‘Riyazi Fizik (matematiksel fizik)’ dersi tama
men kald r lm , ‘Hesab  htimaliyet (Olas l k Hesab )’ adl  ders ise Fatin Bey 
taraf ndan verilmeye ba lanm t r.  

O, Türk matematik dünyas na daima yeni yeni konular getirmi , Avrupa’daki 

(*)   Bölümün o zamanki tam ad  : Ulum-  Riyaziye ve Tabiiye ubesi’ 
(**)  S. SHAKO LU KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi(1900-1946) 

stanbul Ü.Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 7
(***) S. SHAKO LU KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi(1900-1946) 

stanbul Ü.Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 57



bilimsel geli meleri yak ndan izlemi tir. Bunun da ilginç bir kan t  yine kay t
lar m z aras nda bulunmaktad r. Örne in, Modern Mant k Öklidien Olmayan 
Geometriler hakk ndaki konular, O’nun sayesinde Türk bilim dünyas na kazan
d r lm t r. Bu geli melere ili kin ilginç bir bilgi de udur : 

Bir gün, çal ma odas na gelen bir Alman profesör ile yapm  oldu u bir bi
limsel konu ma s ras nda, Alman profesör Salih Zeki’ye unlar  söylemi tir :

“ – Poincaré’nin yeni ç kan bu eserini gördünüz mü ?  Harika bir eser ve ol-
dukça da çetin ! “ 

Elinde sözü edilen eser vard r ve Salih Zeki’ye göstermektedir.
Salih Zeki hiç bir ey söylemeden e ilir ve masas n n alt çekmecelerinden bi

rini çekip, içinden bir tomar ka t ç kar p Alman profesörün önüne koyar ve 
öyle der :

“ – Gördük elbette ; çevirisini bile yapt k ! Bu çal ma o kitab n çevirisidir “  
Alman profesörün biraz mahcub oldu u tahmin edilm

a rm  olaca …
O, bütün bu i leri ve yo un çal malar  s ras nda bile, hiç bir zaman banka 

müdürü Mösyö Lemoin ile yapt  sohbetleri unutmam  ve O’nun Türk eserle
rinin ara t r l p ortaya ç kar lmas  yönündeki dile ini asla gözard  etmemi tir. 
Bir çok çal malar  aras nda bu gibi ara t rmalara da yer vermi tir. O’nun eser
leri a a da çok ayr nt l  olarak ele al nacakt r. Bu konuya da orada, yine de i

Salih Zeki’nin bütün bu yo un i leri aras nda hiç ihmal etmedi i bir i i daha 
vard r : bu da Darü afaka lisesi ile olan ili kisi… O f rsat buldukça mezun ol
du u bu ilim yuvas na gider, gerekli yard mlarda bulunur ve hatta baz  zaman
lar bu okulda çe itli konferanslar verirdi. Bu O’nda öyle bir tutku haline gelmi  
bulunuyordu ki, çok ileri ya lar nda ve hatta hasta oldu u zamanlarda bile bun
dan vazgeçmi  de ildir. 

Ömrünün son y llar  hakk nda, bir dönem stanbul milletvekilli i de yapm  
olan Müzeler Müdürü görevinde olan Halil Eldem Bey’in bir an s  ile
olarak kulland m z Mehmet zzet Bey’in makalesinde, bu durumu aç klamak 
için yeterli bilgiler bulunmaktad r. Halil Eldem Bey, O’nun yak n dostu ve O’ 
nu çok iyi tan yan bir ki i olmas  nedeniyle söyledikleri bizim için elbette çok 
de erlidir :
    “ – En son zamanlarda, yani art k Salih Zeki kendisini sürükliyen hastal k 
devresine girmi  bulunuyordu. te bu zamanlarda kendisine bir e lence ve me - 
gale olsun diye müzede Çinili Kö k k sm nda toplad m bir çok eski heye-te ve 
riyaziyata ait aletler meyan nda gayet mühim bir usturlab kolleksiyonu vard .  

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 342
 
 
 



 
Bunu bir katalog eklinde yazmas n , Salih’ten rica etmi tim. O da bunu 
yapm t r. Gayri matbu asar  kalemiyesinin belki sonuncusu budur. Çünkü bun- 
dan az müddet sonra Salih Zeki a rca hastaland ndan i li’deki Frans z a- 
sabiye hastanesine yat r lm  ve 2 Temmuz 1337 de orada vefat etmi tir. “     

Makalenin yazar  M. zzet Bey ise, “ Benim kendisiyle son mülakat m da öy-
le olmu tur ” diyerek unlar  söylemektedir : 
    “ – Bir aral k i li hastanesindeki tedavisinden kurtularak yan nda refikas  
oldu u halde bir gün Çemberlita  önünde kendisine rastgelmi tim. Lüzumsuz 
bir zamanda emsiyesini açm t . Çok müteessir oldum. Salih’in yüzüne baka- 
mad m. Zavall  bitkin bir halde, tamamiyle sönmü  gibi idi. Beni görünce da- 
ima hitab  veçhile,  

zzetim ! Beni hiç yoklam yorsun ! Nas l, Darü afaka mecmuas  ç k yor 
mu ? Birgün yine seninle birlikte Darü afaka’ya gitsek de bir konferans 
daha versem ne dersin ?  

diye sordu. Gözlerim ya ard . Hayat  sönme e ba lam  oldu u halde bile fik-
rindeki irfan nuru kendisini Darü afaka’ya sevkederek orada yine vatan evla- 
d n  tenvir edecek bir konferans vermesini ruhuna telkin ediyordu ! 
    Israr ediyor ve bir gün tayin edilmesini istiyordu. Hat r n  tatyibe çal t m ve 
kendimi tutam yarak a l yarak birbirimizden ayr l t k.    
    Zavall  Salih Zeki !…” 

O’nu yak ndan tan yan ya da yak n nda olan iki önemli ki inin tan kl  ile 
O’nun son y llar n  nas l geçirdi ini, neler dü ündü ünü, neler yapmak istedi
ini birinci a zlardan dinlemi  ve ö renmi  bulunuyoruz. Bu iki tan k ki inin 

ifadeleri, bize, ömrünün son günlerini çok zor geçirdi ini anlatmaktad r. 
Bunun yan s ra Mehmet zzet Bey, Salih Zeki Bey’in ahs nda büyük ve de

erli ki ilere önem ve de er verilmedi inden, k ymetlerinin pek bilinmedi in
den yak narak ayr ca unlar  da söylemektedir ki bu sözlere kat lmamak müm
kün de ildir 

“ – Böyle yüksek bir ahsiyetin k ymetini bilemedik. Teessüfle arz edece im 
ki zaman n güç yeti tirdi i bu zat bütün hayat n  feda eyledi i u muhitte tama- 
mile mesud ve mürefffeh derecede bir mai eye ermeden bir çok mahrumiyetler 
içinde didinerek ç rp narak terki hayat eylemi tir !  

(*)  Hicri 1337 tarihi, Miladi 1921 e kar l k gelmektedir. Metnin bütünlü ünü ve üslubunu
bozmamak için aynen al nm t r. 

(**)   M. ZZET, Riyazi Üstad  Salih Zekinin hayat ve mesleki ve hizmetleri, Talebe Mecmuas ,
1936 Nisan, Say  54, stanbul, s. 18

 
 
 
 
 
 



 
    Ötedenberi gördü ümüz birçok ac  misallere bakarak diyorum ki ilim ve fen 
erbab  için mevcud imi  gibi tecelli eden bu tats z mahrumiyetlerin Salih Zeki’ 
nin de ba na gelmesi acaba yine kaderin naho  bir cilvesi midir ? “   

Salih Zeki’nin özel ya am nda üç evlili i olmu tur. lk e i piyanist Vecihe 
Han m’d r. lk e inden, Malik ad n  verdikleri bir o lu olmu tur.
stanbul Teknik Üniversitesinde Maden Fakültesinde Ordinaryüs Profesörlü
üne kadar yükselen bir bilim insan  olmu tur. Salih Zeki’nin ikinci e i ünlü 

romanc m z ve ayn  zamanda bir bilim insan  olan Prof. Dr. Halide Edip (Ad
var)’d r.1901 y l nda evlendi i Salih Zeki, Halide han m n ilk e idir. Bu evli
likten, adlar  Ayetullah ve Zeki olan iki o lu olmu tur. Ayetullah Sayar bir 
dönem milletvekilli i de yapm t r. 8 y l süren bu evlilikten sonra Salih Zeki, 
lerleyen ya lar na do ru, üçüncü bir evlilik daha yapm t r. Galatasaray Lisesi 

Müdürü oldu u y llarda evlendi i üçüncü e i ö retmen Münevver Han m’d r. 
Bu evlili inden de Tar k ve Faruk adlar n  verdi i iki o lu olmu tur. 

Salih Zeki ilerleyen ya lar nda (1919 taab-  dima i tan s yla Frans z 
Hastanesine yat r lm t r. Bu ruhi sars nt  geçirdi i anlam na gelmektedir. Bu 
hastanede vefat etmi tir. (**)

2 Temmuz 1921 günü vefat eden Salih Zeki Fatih Camii kabristan na defne
dilmi tir. 

n bulunup ortaya ç kar lmas nda galiba benim 
ve ö rencim ebnem Belir’in bir katk s  olmu tur. Bu konudaki çal mam z , 
çok k saca, özetleyerek anlatmak isterim. Bu aç klamalardan kastimiz, bilimsel 
çal malar n kendi mütevazi amaçlar  içinde kalan bu çabalar ile var lan sonuç
lar n n, pek bilinmemesinden kaynaklanmaktad r. 

Y ld z Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde 
her yar y l sonunda Bitirme Tezi yapt r l r. Bu tezi almay  hak eden ö renciler, 
Anabilim Dallar  (ki bölümün uzmanl k alanlar d r) ile ili ki kurarak tez konu
su bulmaya çal rlar. Bu çal malar s ras nda çok ciddi ara t rma konular  da 
verilmektedir. Yukar da, sözü edilen bir makalede (Talebe mecmuas nda, 1936 
da yay mlanan) Mehmet zzet, bilim adam na de er verilmedi ini, k ymetinin 
bilinmedi ini ifade ederken hakl yd . Böylesine çok de erli matematikçilerimiz 
hakk nda bilgiler toplamak ve O’nlar  ö rencilerimize tan tmak amac yla bir 
çal ma yapmay  dü ünerek, 1998 y l ndaki tez konular n  bu do rultuda seç

tim. Ö rencilerimden birine bu tür bir tez konusu verdim : 

(*)  C.SARAÇ, Salih Zeki Bey Hayat  ve Eserleri, Editör : Dr.Ye im I l Ülman, 
K z lelma Yay nc l k, stanbul, 2001, s. 17



Yak n Tarihimizde Üç Büyük Matematikçimiz : Salih Zeki,  
Mehmet Nadir, Vidinli Tevfik Pa a
Tez dönemi :1998 Ö retim y l  Bahar yar y l

Ö rencim ebnem Belir’in yapaca  çal man n program n  verir
istedi im ve çal man n bana göre en önemli k sm  olan, ‘O’na ait bir eylerin 
bulunmas ’ idi. Çal ma ilerlerken bir yandan da bu konuda ara t rmalar yap
maya ba layan Belir, benim de yönlendirmem üzerine Salih Zeki’nin kabirinin 
bulunmas  çal malar na yönelecektir. Bu konudaki biricik bilgi, O’nun kabri
nin Fatih Camii bahçesinde bulundu udur.  

.Belir, bu amaçla Fatih Camii’nde bir ara t rma ba latm t r. Camii görevli
leri bu ad  hiç duymam lard r ve burada gömülü olanlar aras nda böyl
inin bulundu unu bilmediklerini söylemi lerdir. Ba ucu ta  Arapça yaz lm  

oldu undan, bundan bir ey anla lmas  da olanaks zd r. Belir’in yapt  ikinci 
i , Fatih’teki müftülü e gitmek olmu tur. Camii görevlilerinin ifadelerine göre, 
müftülükte, burada gömülü olanlar n kütükte kay tlar  bulunmaktad r. Müftü
lükte ö rencime hayli ilgi gösterilecek ve biraz da a racaklard r. Kay tlar üze
rinde yap lan çal malar sonras nda maalesef bir iz bulunamam t r. Fatihte O’ 
nun ad n n verildi i “T.C. stanbul Valili i Fatih Riyaziyeci Salih Zeki lkö re
tim Okulu” müdürü ile görü ülerek olas  bir bilgiye ula mak dü ünülmü se de 
Salih Zeki hakk nda burada hiç bir bilgi bulunmad , hatta daha da garip olan 
Salih Zeki’nin kim oldu unun bilinmedi i anla larak, eli bo  dönülmü tür. 

Bu kez yönümüz Büyük ehir Belediyesi olmu tur. Burada ara t rmac  yazar 
Anu  Gökçe’nin stanbul’da Mezarta lar  adl  eserine bak lmas  önerilmi tir. 
Ayr ca Türk Tarihini Ara t rma Vakf  Ba kan  Prof.Dr.Turhan Yazgan Bey ile
stanbul Türbeler Müdürü Erman Bey’den yararlanabilece imiz belirtilmi tir. 

Mezarta n  bulmak ve görüntülemek ve ula lan bilgileri Fatih Sultan Mehmet 
türbedar  ile de erlendirmek üzere Camiiye giden Belir’e ilk müjde oradaki gö
revliler taraf ndan sevinçle verilmi tir. Çünkü aran lan kabir bulunmu tur. Bu 
konudaki anss zl k, mezar ta  numaras n n ta n alt k sm na yaz lm  olma
s d r. Otlar kapad  için bu numara önceleri görülememi tir. Belir arad  ka
biri buldu unu anlad  andaki duygular n  çok sade bir dille öyle aç kl yor 

“ – Mezarta n  buldu um anda, sanki hayatta iken kendisini ziyaret ediyor- 
mu  gibi oldukça heyecanland m ve duyguland m. “ 
    Belir tezini tamamlad ktan sonra çok önemli bir ey daha yapt  ve sadece 
ad n  ta m  olmaktan öteye hakk nda hiç bir bilgi sahibi olmad klar  anla lan 
Fatih’te Dini Bütün Sokak’ta bulunan “Riyaziyeci Salih Zeki lkö retim Oku
lu” müdürlü üne tezinin bir nüshas n  vermek suretiyle o okulla ili kili insan
lara bu tan t m görevini de yerine getirmi tir. Bu ba ar l  çal mas  ve ara t r
malar  için ebnem Belir’i bir kez daha kutluyorum. 



Öldü ü zaman stanbul’da ve bilim çevrelerinde hayli heyecan yaratan ve bir 
kaç y l ölüm y ldönümünde mezar  ba nda törenler düzenlenen Salih Zeki, O’ 
nu tan yanlar ve sevenler azald kça, bu yap lanlar da unutulmaya ba lam t r.  

Matematik tarihimizde ender görülen bu büyük bilim adamlar n  ve matema
tikçileri anmak ve böylece ya atmak, gelecek ku aklara tan tmak bizler ve genç 

ihçilerimiz ve matematikçilerimize dü en bir görevdir. 
Salih Zeki’nin ba ucu mezarta , neoklasik bir üslupta yap lm , mihrapl  ve 

yan süslü olarak tezyin edilmi tir. Ta n üst k sm nda çark felek 
yer verilmi tir. Mezarta n n üzerinde eyh Abdülbaki Efendi taraf ndan ya
z lm  bir kitabe (yaz t) bulunmaktad r. Bu oradaki mezar ta lar n n hiç birinde 
görülmü  de ildir. Gerek ta n mimari özellikleri, gerekse süsler ve yaz lar bu 
ta n önem derecesini göstermektedir. Mermerden yap lm  
yutlar ndaki bu mezarta  sadece ba ucunda bulunmaktad r ; ayak ucunda ta  
yoktur. Öyle anla l yor ki, bu ta  diken ya da diktirenler, O’na gereken de eri 
bu yolla göstermi  olmaktad rlar. 

Kabirin etraf  50 cm lik duvarla çevrili olup, Fatih Camii mezarl nda oldu
u için bak ml d r ve koruma alt ndad r. Bu konuyu geride b rakmak üzere ol

du umuz u s rada, son olarak, O’nun mezar ta n n kitabesinin çevirisini de o
kuyal m ki bakal m hakk nda neler yaz lm t r : 

“ 1.sat r : Hüvelbaki
2.sat r : Darülfünun müderrislerinden üstad  riyazi  
3.sat r : Salih Zeki bey burada medfûndur 
4.sat r : 25 evval 1339 – –
5.sat r : lm û fen nam na bir zat  erif
.sat r : Eyledi ömr i azizin kûtâh    

7.sat r : Ola mah erde hesab  âsân 
8.sat r : Nâil
9.sat r : A lay p söyledi yârân tarih

10.sat r : Gitti Salih Zeki eyvâh eyvâh
11.sat r : 1339 // eyh Abdülbaki 
Salih Zeki’yi hayli tan d m z kanaatindeyim. O’nun sadece eksik kalan yö

nü eserlerine ili kin bilgilerdir. Ya ad  dönem itibariyle yaz l  eserlerin bolca 
var oldu u bir zaman kesitinde O’nun çal malar  da yeterince yay lm  ve ta
n nm t r.Hatta hemen hepsi zaman m za kadar gelmi tir. Bu nedenle bu eserler 

(*)  Çark felek motifleri : Merkezden çevreye geni leyerek aç lan, ayn  yönde k vr lm
e rilerden olu an yuvarlak motiflere verilen ad…

ihi Cilt 4, YTÜ.Yay n , stanbul, 2002, s.241



hakk nda yap lm  analizler ve yorumlar da fazlas yla mevcuttur. O’nun de i
ik konularda ve de i ik türde çe itli çal malar  olmu tur. Bunlar n tamam  el

den geçirilecektir. 
Çal malar  farkl  formlara göre öyle s n fland r llabilir : 

Ders kitaplar , ders notlar ,
Kitaplar (telif ve çeviriler),

O’nu bir çok bilim tarihçimiz incelemi , eserleri hakk nda yorumlar yapm
lard r. Bu süreç halen devam etmektedir. Bunlar içinde önemli olan bir kaç n
dan söz edilecektir.  

Yapt  çal malar n bir k sm  evrensel de erdedir. Hatta O’nun için, dünya
da slam Bilim Tarihi’nin ilk ciddi öncülerinden biri oldu una dair bir iddia da 
bulunmaktad r. Bu iddia Asar-  Bakiye adl  eseriyle ko ut olarak yap lmaktad r. 
Ayn  zamanda Kamus-u Riyaziyat O’nun en önemli ikinci büyük eseridir. Bu 
iki eser bile O’nun dünyaca tan nmas  için yeterlidir. 

Matematik konusu ile ilgili eserleri unlard r :

Darülfünun konferanslar
Hendese : (Birinci K s m) : Hendese i müsteviye
Hendesei Tecrübiyye

 ihtimalat
Hülasa  ihtimali
lk hendese dersleri (devr i mutavass ta, 1.sene)
lk hendese dersleri (devr i mutavass ta, 2.sene)
lm

Mücmel cebir
Mücmel hendese
Müsellesat  müsteviye                                                              

Nazari ve ameli mücmel hendese
i Sultaniye, dokuzuncu s n f)

. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.460 



Bir de mant k ile ilgili çal mas  vard r :
Tefekkür 

Bunlar n yan s ra, di er konularda yaz lm  ve yay nlanm  olan bir çok eseri 
vard r ki onlar da a a da s ralanm t r : 

 savt
i alastikiyet ve a’riyet
 cazibe
 elektrik 

Hey’et
i Temevvücat

Yeni kozmo rafya 

Görülüyor ki O yazmaya b kmam t r. Yazd klar  bunlarla da s n rl  de ildir. 
O bir çok dergi ve gazeteye de yaz lar vermi tir. Ünlü bilim tarihçilerimizden 
Prof.Dr.Celal Saraç bir yaz s nda O’nun makalelerini konu edinerek bunlar  bi
ze tan tmaya çal maktad r. 

Salih Zeki’nin makalelerinin bir k sm  Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas ’ 
nda yay mlanm t r. Baz  makaleleri de Ulum-  ktisadiye ve çtimaiye Mecmu-
as ’nda, bir k sm  da ba  muharrirli ini (yazarl n ) kendisinin üstlenmi  oldu
u Resmi Gazete Serveti Fünun‘da ve baz  gazetelerde yay mlan

m t r. O’nun, C.Saraç’a göre, kendi makalesini yazm  oldu u 1992 y l
riyle bulabildi i makalelerinin say s  30 civar ndad r. C.Saraç bu makaleleri u 
dört guruba ay rarak tan tmaktad r :

 eslaf ; 3) Matematik ve fizikle ilgili baz  temel
konular ; 4) Çe itli teknik, felsefi, güncel konular…

Felekiyat ba l  alt nda Kozmo rafya ile ilgili makalelerinden söz edilmek
tedir. Bu türlerin oniki adet oldu unu bildirmektedir.   

 Eslaf ba l  alt nda, Geçmi teki Bilginlerin Eserleri’
ne ili kin çal malar ndan söz edilmektedir. 1892 y l nda, ‘Resmi Gazete’ adl  

189 say lar nda yay mlanan makalelerinin konular  be  kitab n ta
n t m  ile ilgilidir. Salih Zeki’nin önemli bir makalesi de Kütle-i Maddiye, Cev-
her mi, A’raz m  ? ad n  ta maktad r. Bu makalesi Darülfünun Fen Fakültesi 

(*)  A.KAZANCIG L, Salih Zeki, Bilim Tarihi Dergisi, 1992 stanbul, s. 21
(**) C.SARAÇ, Salih Zeki Bey’in Baz  Makaleleri, Bilim Tarihi Dergisi, Say  7, 1992 May s, 

stanbul, s. 3  [Celal Saraç hocam z, 1998 de vefat etmi tir.]



Mecmuas ’n n 1.y l , 3.say s nda yay mlanm t r. Y l 1916 d r ve bu derginin 
Ekim say s d r. Makalenin tamam  26 sayfa tutmu tur. Konusu ise, ci

simlerin kütlesi ile ilgili baz  felsefi de erlendirmelere ili kindir. Özellikle rad
yumun bulunmas ndan sonra ortaya ç kan baz  hususlarla ilgili olarak, kamuo
yunu ayd nlatmay  amaçlayan ve bu arada bilim dünyas ndaki tart mal  baz  
konular  Türk bilim dünyas na duyurmak isteyen Salih Zeki, makalesinde baz  
ünlü matematikçi ve fizikçilerin görü lerine de yer vermi tir. C.Saraç, bu ko
nuyu bir ba ka makalesinde yeniden ele alacak ve hayli geni  bir özet suna
cakt r. 

Bütün bu aç klamalar da gösteriyor ki Salih Zeki durmadan çal m  ve üret
mi tir. De i ik, farkl  konular seçmi  ve hepsinde tam bir uzman titizli iyle en 
güzel ve güncel bilgilere ula may  bilmi tir. Bunlar  toplumuyla ve bilim çev
releriyle payla mak gayreti ise her türlü takdirin üzerindedir.   

Bu çal malar  içinde hepsinden de erli olan biri vard r ki o da Asar  Bakiye’ 
dir. Bu eseri hakk nda çok ey söylenmi  ; çok ey yaz lm t r. Bir çok ara t r
mac  kaynak olarak kullanm t r. Bizim bu çal mam zda da, bir
nak olarak gösterilmi tir.

O’nun ayr cal  ve önemi a a da yap lacak analizden sonra çok daha iyi an
la lacakt r. Biz bu konudaki ara t rmam z , Dr.A.Adnan Ad var’ n ISIS adl  u
luslararas  bir dergide, ngilizce yay mlanm  makalesini esas alarak sürdürece
iz. nin yay mland  ISIS adl  derginin editörü G.Sarton, makale

nin sonuna, bu konudaki görü ünü bildiren bir not koymu tur. Makale a a da
ki bilgiden de anla ld  gibi, 1933 y l nda yay mlanm t r. A.Adnan Ad var 

1955) bu makalesiyle Avrupa’ya, hem Salih Zeki ad n  duyurmakta hem 
Asar  Bakiye adl  bu çok önemli eseri tan tmaktad r. Bu arada kendi görü  

ve ele tirilerini de esirgememi tir.  ISIS’de yay mlanan bu makale, Ye im I l
Ülman taraf ndan Türkçeye çevirilerek, Bilim Tarihi dergisinde yay mlanmas  
sa lanm t r.

(*) C.SARAÇ, Salih Zeki Bey’in “Kütle-yi Maddiye, Cevher mi, A’raz m  ?” Makalesi Üze- 
                             rine, Bilim Tarihi Dergisi, Say  26, 1993 Aral k, stanbul, s. 3
(**) C.SARAÇ, Salih Zeki Bey’in ki Makalesi, Bilim Tarihi Dergisi, Say  17, 1993 Mart, 

stanbul, s.3



A.Adnan Ad var’ n makalesi “ Salih Zeki ve Asar-  Bakiye “ ad n  ta
d r. Makalenin çevirisi s ras nda, baz  durumlarda Prof.Dr.Celal Saraç’ n 
katk lar  oldu u ve baz  hususlara aç kl k getirdi i çevirmen taraf ndan aç k yü
reklilikle ifade edilmi tir. Saraç’ n bu makale hakk ndaki yorumlar  en sonda 

rilmi tir. Bu incelemede O’nun görü leri de dikkate al nacakt r. 
Eserin orijinali (ilkseli), stanbul’da, Edhem Pa a kütüphanesinde bulunmak

tad r. Tamam  dört cilt olarak tasarlanan bu eserin ancak ilk iki cildi yay mlan
m , di er iki cildinin müsveddeleri ya da kaynak çal malar  yap lm  düzey
dedir. Esasen üçüncü cildi, k sa bir çal mayla, neredeyse yay ma haz r hale ge
lebilecektir. 1921 y l nda ölümü üzerine, bu çal mas  yar da kalm t r.  

Ad var’ n, makalesinin ba ndaki tan t m k sm  öyledir :
“ SAL H ZEK  (Darü’l Fünun Fen Fakültesi, merhum matematik profesörü). 

Asar-  Bakiye, Arap matematikçileri tarihi. ki cilt. 512 sf. 
stanbul, Matbaa  Amire, 1329 / 1911 (Türkçe) “

Buradaki ifre çözüldü ünde kitab n bir çok özelli ine ula lm  olunmakta
d r. Burada elbette makale sat r sat r al n p yaz lmayacakt r. Bu makaleden sa
dece bu de erli eseri tan tmaya yarayan k s mlar seçilerek al nacakt r. Esasen 
makaleyi bu kadar ayr nt l  tan tmaktan amac m z, daha fazlas na ilgi duyan o
kuyucumuz içindir. Makale bulunabilir ve okunabilir. 

Eserinin ad n n da ilginç bir yakla m sonucu konuldu u anla lmaktad r. Sa
lih Zeki, çal mas n n amac n  ve bu ad  nas l seçti ini öyle aç klamaktad r :

“ – Do ulu matematikçilerin eksiksiz ve tam bir tarihini yazma amac nda de-
ilim, mamafih o tür bir çal ma, Do uda insan akl n n nas l bir geli me kay- 

detti ini sergilemek bak m ndan son derece yararl  olacakt r. Fakat tam kap-
saml  bir inceleme, benim kitab m n hedef ald  zaman dilimindeki Do u me- 
deniyeti tarihine dair ümullu bir eserin bulunmamas  sebebiyle nihayete erme-
den, eksik kalacakt r. 
    Do ulu matematikçilerin tam bir tarihinin yaz labilmesi için, o zaman n in-
san bilincinin üzerindeki kültürel geli melerin etkilerini bütünüyle bilmek ge- 
rekmektedir ; aksi halde böylesine bir çal ma spekülasyonlardan ve ahsi yar- 
g lardan asla ari olamaz. Bununla birlikte, kitab mda, Do ulu matematikçile- 
rin eserleri hakk nda bilgi verme e, eski Yunandan, matemati in Bat ya nakle- 
dili ine kadar geçen zaman içinde Do u matematikçilerinin eserleriyle mate-
matik bilimine yapt klar  katk lar  ele alma a çal t m. Do u halklar n n milli- 
yetçi duygular n  ok ayarak, Do ulu matematikçileri göklere ç karmak gibi bir 
amac m yok. As l amac m, yüzy llard r Do unun kütüphanelerinde unutulma a  

(*) Y.I IL ÜLMAN, Dr.A.Adnan Ad var’ n Salih Zeki ve Asar-  Bakiye adl  makalesi,  
Bilim Tarihi dergisi, Say  11, 1992 Eylül say s , stanbul, s. 3          

 
 
 



 
terkedilmi  temel eserleri günyüzüne ç karmakt r. Kitab m  dört bölüme ay r- 
d m ve ona, me hur matematikçi ve filozof Ebu Reyhan el-Biruni’nin hat ras - 
na ithafen Asar-  Bakiye ad n  verdim. “ 

Bu al nt  kitab n giri  (önsöz) k sm n n bir özeti olarak sunulmu tur. 
Yukar daki üslup, üç dört elden sonra bu hale gelmi tir. Bu nedenle yukar

daki sat rlar n havas  Salih Zeki’ye ait de ildir. Burada O’na ait olanlar, sadece 
yaz n n içeri i olmal d r. Eseri ngilizce tan tan A.Adnan Ad var’dan sonra çe
virmen Y.I l Ülman ve bu çeviri s ras nda düzeltme amaçl  katk lar yla C. Sa
raç birlikte makaleyi bu noktaya getirmi lerdir ki, buradaki üslupta tek tek her  
birinin katk s  ve etkisi oldu u kaç n lmaz olarak do rudur.Öyleyse bu tür al n
t lara ili kin de erlendirmelerde, bu ayr nt  gözden kaçmamal d r. 

Yine, eser hakk nda C.Saraç’ n aç klamalar ndan anl yoruz ki, Adnan Ad var 
Arap aritmeti i, Arap matematikçileri, Arap medeni-

yeti gibi kavramlar  kullanarak, yanl  anlamalara yol açm t r. Ancak Salih Ze
ki’nin amac n n tek düze bu olmad  da apaç k bellidir. Öyleyse bir yanl  an
lamaya meydan vermemek için, bu tür deyimler yerine slam ya da Do u me-
deniyeti, slam ya da Do u matematikçileri erinin geçmesi gerekti i ifa
de edilmektedir. Makalede ‘Arap’ s fat n n kullan lmas ndaki hatan n, o za
manlarda yaz l  eserlerde ve hatta Osmanl ’da yayg n olarak Arapça’n n kulla
n lmas ndan kaynakland  eklinde yorumlanmaktad r. Türk, Arap, ranl  an
cak müslüman bu insanlar n ortak yaz  ve hatta ço u bölgelerde konu ma dili 
Arapça olunca, Müslümanl k ile Arapça’n n örtü tü ü gibi bir sonuç ç km  
görülmektedir. Bu anlay a göre u ç kar m olu maktad r ki, ba tan sona yan
l t r : “ Müslüman’d r ; öyleyse Arap’t r. “ Oysa bu konuda Salih Zeki zaten 
belirgin bir aç klama koymu tur. O amac n  saptarken, yani eserin ana temas n  
olu tururken, “Do u alimlerinin Eski Yunan’dan neler alm  olduklar n , Eski 
Yunan matemati ine neler katm  olduklar n  ve bunu Bat l lara ne raddede 
verdiklerini göstermek” eklinde aç klam t r. Burada, C.Saraç’ n müdahalesi 
ve bu konudaki yorumu çok yerindedir.    

Makalede, yay mlanm  olan her iki cilt ayr  ayr  ele al narak tüm ayr nt lar  
ile incelenmi tir. çerikleri hakk nda özetlenmi  bilgiler sunulmu tur. 

A.Adnan Ad var’a ait makalenin yay mland  ISIS adl  derginin editörü G. 
Sarton, bu makale hakk ndaki görü  ve dü üncelerini, makalenin bitiminde bir 
not dü erek belirtmi tir. Buradaki ifadeler, Salih Zeki’nin eserinin bir yabanc  
gözüyle de erlendirmesi oldu undan ilginç bulunmu tur ve buraya aynen al n
m t r :             

(*) Y.I IL ÜLMAN, Dr.A.Adnan Ad var’ n Salih Zeki ve Asar-  Bakiye adl  makalesi,  
ergisi, Say  11, 1992 Eylül say s , stanbul, s. 3         



“ Türkçe yaz lm  bu eserin özetini bize sundu u için Dr.A.Adnan’a son de
rece müte ekkiriz. Aksi halde kitap matematik tarihçilerinin ço unlu u taraf n
dan meçhul ve bir s r olarak kalacakt . Yazar n kendisi birçok tart mal  mese
leye de inmi  olup, bunlar n herbiri uzun münaka alar n konusu olabilecek ni
teliktedir. imdilik, bunlar hakk nda müellifin fikirlerini ö renmi  olmak kafi
dir. “

A.Adnan Ad var makalesini bitirirken bir ek ile bir aç klama yapm t r. Bun
da da ifade etti i eserin di er ciltleri hakk ndad r. öyle demektedir :

“ Bu de erlendirme yaz s n  kaleme ald ktan sonra, yazar n ölümünden önce 
üçüncü ve dördüncü ciltlerin yaz lmas n  tamamlad n  ve kendi el yaz s  ile 
olan nüshalar n n stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulundu unu ö ren
dim. “ 

Bu da bir ek bilgi olarak sunulmu tur.                                                                                  
Birinci ve kinci ciltlerin biyografik bölümleri oldukça ayr nt l  ve do rudur. 

Yazarlar n adlar  do ru ve asl na uygun yaz lm t r. O’nlar n eserleri, ele tirile
ri ve konulara ili kin fikirleri de ele al narak kitaba konulmu tur. Son biyografi 
sahibi ise stanbul’da ya am  olan Türk bilgini ve matematikçisi Gelenbevi s
mail Efendi’dir. 

Bir yoruma göre, kendisi Do ulu say lan (o zamanki Osmanl  anlay yla) bu 
insan n, duygular na kap lmaks z n, do ru ve dürüst bir çal ma ortaya koymu  
olmas , O’nun akademik anlamda Bat  terbiyesi (Paris y llar  an msanmal d r) 
alm  olmas yla aç klanmaktad r. 

Ad  önce de geçmi  olan önemli matematikçilerimizden Hüsnü Hamid Bey, 
cumhuriyetin ilan yla birlikte, Salih Zeki’nin bu iki ünlü eserinin (di eri de Ka

 Riyaziye’dir) Türkçele tirilerek ve Türk alfabesiyle bas lmas  dile ini ve 
bunlara bas lmam  k s mlar n da kat lmas n  dile getirmi se de ne yaz k ki, bi
zim de burada yapt m z gibi hep hakk nda yaz lm  ve konu ulmu  
öteye maalesef gidilebilmi  de ildir. 

Evet ! te bu eser hakk ndaki son durum budur.
Salih Zeki’nin bir ba ka önemli eseri de Kamus-  Riyaziyat yani Türkçe kar

l yla Matematik Sözlü ü’dür. Ancak bu tamamlanamayan bir eser olarak sa
dece yay mlanan bir fasikülden ibaret kalm  bir çal mas  olmu tur. Hedefi ol
dukça büyük bir çal mayd . Çal ma içerik olarak, Do u ve Bat  matematikçi
lerinin ya amlar na ili kin bilgileri, eserlerini, di er çal malar n  ve matematik 
diline ili kin sözcükleri ve deyimleri derleyen bir ba eser ( aheser) düzeyinde 

Darülfünun Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hamid Bey’in bir Makalesi : 
                                  Matematik Tarihi, Toplumsal Tarih Dergisi, Say  53, 1998, st. , s. 52  



görülmü tür. in tamamlanmam  olmas ndan kaynaklanan bir yar m 
kalm l k duygusu, ondan söz eden bütün makalelere de yans m t r. 

Salih Zeki bu konudaki çal mas na ba lad ktan sonra eserini k s m k s m or
taya ç karm t r. Vidinli Tevfik Pa a’ya yazd  kadar k sm n  göstermi , son
ra da di er i lerin yap lmas  için eserini feyz ald  kurum olan Darü afaka’ya 
terk etmi tir. “ fna” sözcü üyle biten birinci cildi, k smen Karabet kütüp
hanesi k smen de okul taraf ndan bast r lm t r. Bu i ler O’nun vefat  üzerine
durmu tur. Daha sonra çal man n devam na ait yaz lm  ancak henüz müsvette 
olarak görülen k s m varislerinden eski Maarif Nezareti (Milli E itim Bakanl

) taraf ndan al nm , düzenlenerek tamam n n bas lmas  giri imlerinde bulu
nulmu  olunmas na kar n, nedense daha sonra bundan vazgeçilmi tir. 

Eserin tamam  dokuz cilt olarak tasarland ndan ve kinci Cildin henüz ‘ s
kenderiye’maddesiyle ba layacak olmas ndan kaynaklanan bu çok hacimli i in 
içinden ç k lmas n n güçlükleri sezilmi  olmal  ki bu konudaki çal ma devam 
ettirilememi tir. Mevcut olanlar ciltlettirilip Darülfünun Kütüphanesi’ne 
konulmu  ve koruma alt na al nm t r. Bu konuda, Hüsnü Hamid Bey’in gay
retleri de takdirle an lmaktad r. ‘Kamus  Riyaziyat’ adl  eserin ak beti bundan 

Salih Zeki ile ilgili son bir bilgi belki u olabilir. Baz  kaynaklarda O’nun bir 
soyad  ald  ve bunun ‘ Sayar ‘ oldu u yaz l d r. Yani baz  kaynaklarda O’nun 
ad  ‘Salih Zeki Sayar’ olarak geçmektedir. Oysa bu soyad n  Salih Zeki’nin al
m  olmas  olanaks zd r. Çünkü ‘soyad ’ uygulamas , Cumhuriyetin ilan ndan 
hayli sonra, 1934 y l nda, TBMM de kabul edilen 2258 say l  yasan n ç kmas  
ile ba lam t r. Oysa bu yasa ç kt nda Salih Zeki’nin ölümünün üzerinden 
13 y l geçmi  bulunuyordu. Öyle anla l yor ki, O öldükten çok sonra ç kan bu 
yasa gere ince çocuklar  (ki daha önce adlar n  verdi imiz be  o lunun oldu u 
bilinmektedir) ‘Sayar’ ad n  seçmi lerdir. Bu, art k onlar n aile ad  olarak olu
turulan nüfus kütü ünde ‘baba’ olarak görülen Salih Zeki’nin kendisinin de hiç 
kullanmad  ‘soyad ’ olmu  olmal d r. Düzenli bir devlet i leyi inde, veraset 
(tereke) i leri için bu tür kay tlara gerek duyuldu u herkesin malumudur. Bu 
da, herhalde, böyle bir gereksinimin sonucunda gerçekle mi  olmal d r. 

(*) M. ZZET, Riyazi Üstad  Salih Zeki’nin Hayat ve Mesleki ve Hizmetleri, 
muas , Say  54, 1936 Nisan say s , stanbul, s. 12

(**) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.461 

Tarih Aç s ndan Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay n , Say  395, Dördüncü bask , 1976, Ankara, s. 178

(****) ‘Sayar’ soyad na ait aç klamalar, bu kitab n yazar n n bir yorumudur. 



Salih Zeki’nin ya ad  zaman aral  Osmanl  Devleti’nin son y llar d r. Ül
her taraf nda bir siyasi hareketlilik vard r. Yunan isyan  ve ard ndan Bal

kan Sava  (1912) büyük kay plara neden olmu tur. 1915 y l nda malum Ça
nakkale Sava  gerçekle mi tir. Ancak sonunda stanbul, Osmanl  Devleti’nin 
parçalanmas  için u ra an ve sava an dü manlar  taraf ndan i gal edilecektir. 

te böyle bir ortamda, etraf ate  içinde iken, stanbul’da bir kesim bu olaylar
dan hiç etkilenmemi tir ki bunlardan biri de Darülfünundur. O tarihte iktidar  
sürdürenlerin kararlar  do rultusunda bu tür kurumlar ve mensuplar  koruma 
alt ndad r ve askerlik gibi baz  kamu görevlerinden muaft rlar. te Salih Zeki 
de bu ayr cal  ya ayanlardan biridir. Ya am  boyunca askerlikle hiç ilgisi ol
mam t r.

Onun dikkat çeken bir ba ka yönü, siyasete hiç kar mam  olmas d r. kinci 
e i Halide Edip stanbul i gal edildi inde, Sultanahmet meydan nda toplanan 
onbinlerce ki iye hitap etmi tir. Oradaki konu mas  büyük ilgi uyand rm t r. 
Bu konu may  be enen de ele tiren de olmu tur. Ama önemli olan bir ayd n 
Türk kad n n n o ortamda böyle bir cesaret gösterebilmi  olmas d r. Oysa e i 
olan Salih Zeki’den, bu ve benzeri konularda, ne bir söylem ne de bir yaz l  bir 
giri im vard r. Öyle anla l yor ki O sadece i ini yapm t r.   

06. 02. 02. 22. Hüsnü Hamid (1890
Hüsnü Hamid Bey, Osmanl  Devleti matematikçilerinin son temsilcilerinden 

biri olarak, biyografisi verilenlerin de sonuncusu olacakt r. 
1890 y l nda do mu tur. Ziraatçi Hüseyin Bey’in o ludur. Yüksek ö renimi

ni sviçre’de Lozan’da, Lozan Üniversitesi’nde yapm t r. 
Bir matematikçi olarak yurda döndü ünde ilk görevi Diyarbak r’da bir lisede 

matematik ö retmenli i olmu tur. Bir zaman sonra stanbul’a gelecek ve bir 
süre de buradaki baz  liselerde matematik ö retmenli i görevinde bulunacakt r.

1916 y l nda Darülfünun Fen Fakültesi’ne riyaziye-i umumiye (genel mate- 
matik) dersleri vermek üzere girmi  ve bu görevi, Üniversite reformunun yap l
d  1933 y l na kadar devam etmi tir. Bu arada, profesör kar l  bir ünvan o
lan müderris düzeyine kadar yükselmi tir.

Darülfünunda ve liselerde görev yapt  y llarda çe itli ders kitaplar , bilim
sel makaleler ve kitaplar yazm  ; çe itli dergilere yaz lar göndermi tir. Bu ça
l malar n n bir listesi a a da bulunmaktad r. Makalelerinin bir k sm  Darül- 
fünun Fen Fakültesi Mecmuas ’nda bulunmaktad r. Bu makaleleri aras nda, ki
tab m za ald m z Yüzy l m z n Matematik Tarihine Bir Bak  adl  makalesi bu 
derginin 1924 y l  Mart ay nda ç kan 19.say s nda yay mlanm t r.Makale Arap 

e yaz lm  ve bas lm t r. [Bkz. s.130] 



Di er bir örnek ise, Fen Fakültesi dergisinin, 1929 y l  Eylül, Birinci Te rin 
(Ekim), kinci Te rin (Kas m) aylar nda yay mlanan alt nc  y l n 1. say s nda 
görülen makalesidir. Derginin kapa nda görülen yazarlardan üçüncüsü olarak 
Hüsny Hamid Bey’in (henüz latin harflerinin do ru kullan lamad  anla l
maktad r) ad  görülmektedir.Makalesinin orijinal ad  : Sur l’histoire des mathé- 
matiques en Turquie’dir. Türkçe kar l  ise : Türk matematik tarihi hakk nda’
d r. 

Yazmak bak m ndan hayli cömert oldu u anla lmaktad r.
O çe itli idari görevlerde bulunmu tur. 1924 1933 y llar  aras nda Fen Fakül

kültesi Reisi (Dekan ) olarak görev yapm t r. 
O’nun bu yo un mesaisi s ras nda baz  uluslararas  kongrelere bildiri sundu

u da görülmektedir. Bunlardan biri 1928 y l nda, Fransa’da düzenlenen bir bi
limsel kongredir. Düzenleyen, L’association Française pour L’Avancement des 
Sciences (Frans z Bilimlerin Geli imi Derne i)’dir. H.Hamid’
sundu u tebli  ‘regle yüzeyler’ hakk nda olup, ad  udur :   

“ Sur la caractéristique et la sous-caractéristique du paraboloide des nor-
males aux surfaces réglés. “

Hüsnü Hamid Bey ayn  y l bir de talya’da Bologna kentinde yap l
limsel toplant ya bildiri göndermi t r ki burada konu Türkiye Matematik Tari- 
hi Hakk nda ‘d r. Bu bildiri kongre tutanaklar nda yer alm  ve yay mlanm t r. 

10 Eylül 1928, Tome VI, s. 507 Bu makalesi, bir y l son
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas ’nda da yay mlanm t r. 

Hüsnü Hamid, Salih Zeki ile hem ça da  hem de mesai arkada  olmalar  ne
deniyle O’na büyük ilgi göstermi , baz  i lerinde ve çal malar nda katk larda 
bulunmu tur. O öldükten sonra da eserlerine sahip ç kan bir kaç ki iden biri de 
O olmu tur.  

Cumhuriyetin ilan ndan sonra, ülkenin yeniden imar  ve kurulu lar n düzene 
konulmas  politikalar  çerçevesinde, üniversitelerin de ça da  anlay a uygun 
olarak yeniden ele al nmas  süreci, Atatürk’ün direktifleriyle ba lat lm t r. Bu 
çal malar 1933 y l nda tamamlanacak ve uygulamaya geçilecektir. Bu konuda
ki ayr nt lar, bundan sonraki bölümde incelenecektir. 

Darülfünun Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hamid Bey’in bir Makalesi :  
                               Matematik Tarihi ; Toplumsal Tarih Dergisi, say  53, 1998, s.52
(**) F.GÜNERGÜN, Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt I, stanbul Üniversitesi Yay n ,        

Say  3910, 1995, stanbul, s. 349
Darülfünun Fen Fakültesi Reisi Hüsnü Hamid Bey’in bir Makalesi : 

                                  Matematik Tarihi, Toplumsal Tarih Dergisi, Say  53, 1998, st. , s. 52  



Üniversiteler için reform plan n  tamamlayan Prof. Malche, bu konuda haz r
lam  oldu u raporunu, 1 Haziran 1932 günü, o günün Milli E itim Bakan ’na 
sunmu tur. Bu raporda Darülfünun hakk nda çarp c  de erlendirmeler bulun
maktad r. “ Bu kurumun, Türk ink lab na yara r bir
du undan ; kendisini uurlu bir ekilde belli bir noktaya sevkedecek ilmi ve 
fikri h za sahip olmad ndan ” söz edilmektedir.

Bu raporun yürürlü e girdi i günlerde, Darülfünun Fen Fakültesindeki ö re
tim kadrosu 17 müderris, 2 muallim, 9 müderris muavini ve 8 asistan’dan olu
maktad r. Raporun yürürlü e girmesiyle birlikte, Darülfünun’un bütün Fakülte 
ve ubelerinde (Bölümlerinde) büyük tasfiyeler ya anm t r. Örne in Fen F
kültesi’nde, bu tasfiyeden sonra sadece üç ki i kalacakt r. Bunlar aras nda Hüs
nü Hamid Bey bulunmamaktad r. Yani bu ekilde, 1933 y l  itibariyle Üniver
site ile ilgisi kesilmi  olmaktad r. [Bu konunun di er ayr nt lar  ilerdeki bölüm

al nacakt r.]
Böylece Darülfünundaki görevinden ayr larak emekli olan Hüsnü Hamid ça

l malar n  özel olarak sürdürmü tür. 1940 y l nda (tam kesin de ildir) ölmü
tür. O’nun özellikle makale türünden yay mlanm  bir çok çal mas  mevcuttur. 

e di er çal malar  a a da listelenmi tir :

Müsellesat, D.Fen Fak.Mec. Say  1, 1916 Nisan, s.98 105 ( ükrü Bey ile)
Mihanik-i Adi, Darülfünun Fen Fak.Mec.Say  1, 1916 Nisan, 110
Mihanik-i Riyazi, Dar.Fen Fak.Mec.Riyaziyat b.,sene 1,say  1,1996,s.194  

- Mikabiye-yi Müsteviyenin Suret-i Tevellüd ve Tersimi,
Riyaziyat b.si, sene 1,say  3, 1916, s. 296
Adad-  Muhtelite Nazariyesinin Hareket Mesailine Tatbiki, 
Mec. Riyaziyat b.si, sene 1, say  4, 1916, s. 392
Hendese (Bir Müsellesin Haricine Mersun Dairenin Baz  Havs ), 
Fak.Mec. Riyaziyat b.si, sene 1, say  4, 1916, s. 438
Surver-i Hendesiye I, Dar.Fen Fak.Mec.Riyaziyat b.si, sene 2,say  5,1917
sneyniyyet Kanunu, Dar.Fen Fak.Mec.Riy. b.si, sene 2, say  6, 1917

Paskal Müseddesi Üzerine, Dar.Fen Fak.Mec.Riy. b.si, sene 2, say  6,1917
Einstein Nazariyelerinin lmi K ymeti, Dar.Fen Fak. Mec.Tabiiyat K sm ,
sene 2, say  4, 1925, s. 195
Einstein Nazariyelerinin lmi K ymeti, Dar.Fen Fak.Mec.Tabiiyat K sm ,
sene 3, say  3, 1926, s. 91

(*) S. SHAKO LU KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi(1900-1946) 
stanbul Ü.Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 30



Hoone Wronski’nin Tevabi-i Elfiyesi, Dar.Fen Fak.Mec.Tabiiyat K sm ,
sene 3, say  3, 1926, s. 151
Hoone Wronski’nin Tevabi-i Elfiyesi, Dar.Fen Fak. Mec.Tabiiyat K sm ,  

y  4, 1926, s. 173
ki Daire-i Mütehavlenin Mümas-  Mü terekelerinin Tarifi, 
Mec.Tabiiyat K sm , sene 3, say  4, 1926, s.199
Son Asr n Riyaziyat Tarihine Bir Nazar, Dar.Fen Fak.Mec.Tabiiyat K sm ,
sene 5, say  2, 1928
Wronski’nin Riyaziyat Felsefesi, Dar.Fen Fak.Mec.Tabiiyat K sm , sene 5,
say  3, 1928, s.562
Sur l’Histoire des Mathématiques en Turquie, 
K sm , sene 6, say  1, 1929, s.764 

- Sur la Caractéristique et la sous caractéristique du paraboloide des nor- 
   males aux surfaces réglées, Dar.Fen Fak.Mec. Tabiiyat K sm , sene 6,

say  3, 1929, s. 909
htimalat ve Sigorta, Dar.Fen Fak.Mec.Tabiiyat K sm , sene 8, say  2,

Regle Sat hlar n Minima Noktalar  Hakk nda Not,   
Tabiiyat K sm , sene 9, say  1, 1932, s. 1399
Kürevi Mevceler Muadelesinin tmam , Dar.Fen Fak.Mec.Tabiiyat K s
m , sene 9, say  1, 1932, s. 1418
Hendese, Fak.Mec.Tabiiyat K sm , sene 9, say  2, 1932, s.1479

06. 03. GAYR MÜSL MLER N OSMANLI MATEMAT NE KATKILARI

Osmanl  Devleti’nin Sultan III.Selim ile ba layan ve çe itli de i imlerle de
vam eden Islahat hareketleri içinde gayrimüslimlerin (müslüman olmayanlar n) 
bu geli melerde önemli rolleri ve görevleri oldu u görülmü  ve gösterilmi tir. 
Avrupal la ma süreci bu hareketlili i h zland r rken, Balkanlar ve Orta Avru
pa’dan ve özellikle Fransa’dan gelen, konusunda uzman ki ilerin Osmanl  bi

teknolojisine katk lar  aç k aç k ifade edilmi tir. Askeri ve sivil okullarla 
ba layan bu hareketlilik, Darülfünun gibi daha üst düzeyde e itim kurumlar n n 
ortaya ç kmas yla da yeni bir boyut kazanm t r.

Gayrimüslim Müslüman Olmayan seler içinde Osmanl  bi
limine katk lar  olanlar n yeri, en az Osmanl  matematikçileri kadar önemlidir. 
Say lar  çok olmasa da yapt klar  i ler ve katk lar , dikkate al nmal d r. Dahas  
ya amlar n n bir parças n  buna ay rm lard r. Bunlar içinde özellikle bir kaç
n n biyografileri a a da yer alacakt r. Böylece O’nlar , biraz daha yak ndan ta
n m  olaca z.



Müslüman olmayan bilim adamlar n n ve matematikçilerin Osmanl ’da bulu
nu u çe itlilik göstermektedir. Bunlar n bir k sm  yurt d ndan geçici bir görev 
için gelmi lerdir. Bir k sm  böyle bir görev için gelip, temelli bu ülkede kalan 
insanlard r. Hatta bunlar n içinde bir k sm  da müslüman olmu tur. Bir k sm  
da köken itibariyle Osmanl  topraklar nda do mu  büyümü  olup ancak müslü

Gayrimüslimlerin zaman içindeki da l mlar  da farkl l klar göstermektedir. 
lk kesimde, Osmanl  Devleti sürecindekiler vard r. Cumhuriyet Türkiyesi sü

recindekiler ayr ca konu edilecektir.
Bu arada önce bir konuya aç kl k kazand rmakta fayda vard r. Ülkemizde bu 

konuda bir ba ka deyim daha kullan lmaktad r : Az nl klar. Bu ba l k alt nda 
toplanan gayrimüslimler : Rumlar, Ermeniler  Yahudiler’dir. Bunlara ili kin 
tan mlar, ayr nt l  olarak 24 Temmuz 1923 de imzalanan Lozan Bar  Konfe
rans nda yap lm t r. Türkiye’deki az nl klar n hak ve özgürlükleri Lozan Ant
la mas yla saptanm , garanti alt na al nm t r. Bu antla mada genel bir tan m 
verilerek öyle denilmi tir : ‘Türkiye’de ya ayan ve müslüman olmayanlar a
z nl k say lmaktad r.’

Lozan Antla mas ’n n 40.maddesinde az nl klara tan nan bir çok hak ve veri
len güvenceler aras nda e itim yapma hakk  da bulunmaktad r. Lozan Antla
mas  ile bu türlü aç lacak okullar n yani e itim kurumlar n n statüsü belirlen
mi  olup, az nl k okullar  bu antla mayla devlet denetimine al nm t r. Böylece 
onlar eskiden oldu u gibi, bu okullar  dini yönden sömürü arac  olarak kullana
mayacaklard r. Bu okullarda, her türlü dini ve siyasi propaganda yapma yasak
lanm  bulunmaktad r. Bir de, bu okullar n türü olarak, ancak ilk ve orta okul 
düzeyinde olabilece i kay t alt na al nm t r.  

06. 03. 01. Gayrimüslimler Osmanl ’daki E itimi Nas l Görmektedirler ?
Osmanl  içinde ya am n  sürdüren ve bir k sm  sonradan çe it

topraklardan ayr larak ba ka yerlere göçen insanlar n, bu konulara nas l bakt k
lar  da ba l ba na bir merak konusudur. Kayna n  a a da gösterdi imiz bir e
serde var olan u sat rlar oldukça dikkat çekmektedir : 

“ Toplumsal kurumlar n ak lc la t r lmas  ve bat l la t r lmas na yönelik giri
imin gerçekle ti i çeli kili süreci karakteristik olarak yans tan örnek ku kusuz 

e itim’dir. Osmanl  mparatorlu u’nda e itim, Tanzimat’ n sonucu olarak laik
le ir ; ancak bu düzeyde de devlet, bütün uyruklar  için birle ik bir laik Osman- 
l  e itimi de il, merkezi e itime paralel çok say da ‘laik e itimler’ öngörür. “ 

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 3, Milliyet, 1986, stanbul, s. 1140



udaki aç klamalar benzer ekilde devam etmektedir. Burada en çok 
dikkati çeken, laik e itimler deyimidir. Daha ileride düzenlenmi  bir tümce de 
bu anlamda dikkat çekmektedir. Burada öyle denilmektedir : “ …Ancak ayn  

ak e itim dünyevi bir meseledir 
yüzden de, genelde Osmanl  mparatorlu u için söz konusu oldu u gibi, bu 
e itimin de laik olmas  gerekir.” Böylece Osmanl ’da, geçmi ten gelen gele
neksel anlay , reformlar içinde özümlenerek kurumsal sisteme soku
her milletin kendi ulusal anlay na uygun olan e itim ve bunun geli tirilmesi 
ilkesi me ruiyet kazanacakt r. 

lkeler böyle olu makla birlikte sorunlar, tabii ki ayr nt larda, devam etmi tir. 
Cumhuriyet Türkiyesi’yle birlikte her ey yeni ba tan ele al nacak, yeniden dü
zene konulacakt r. Bunlar n ayr nt lar na ise ileride de inilecektir.  

Yukar daki sat rlarda söz konusu olan laik e itim kavram  kimilerince yeterli 
görülmüyordu. Örne in Bulgar kökenli az nl k, çocuklar n n ö renim sürec
de, Katolik ve Protestan okullar ndaki yabanc  propagandas ndan yak narak, bu 
okullardaki ö rencilerin Ortodoks inanc na ve milli bilincine yöneltilenleri teh
likeli bularak stanbul’da bir Bulgar Yüksek Okulu kurulmas n n gereklili ine 
inan yorlard . 

Bütün bu tart malar öyle gösteriyor ki, XIX.y.y.da en hareketli y llar n  ya
yan gayrimüslimler, her yönden, ülkede bir çok haklara sahiplerdir ve hatta da
has n  istemekte de oldukça özgür davranmaktad rlar. in devlet siyasetini ilgi

n k sm  ise bizi ilgilendirmemektedir. Buraya kadar olan aç klamalardan 
amaç, Osmanl  Devleti’nin en köklü e itim reformlar n  uygulad  süreçte, a
z nl k diye adland r lan gayrimüslim vatanda lar yla olan ili kilerini biraz olsun 
anlamaya çal makt r.   

A a daki alt bölümde kendilerini tan yaca m z bu gayrimüslim matematik
çiler de i te bu ortam n insanlar d rlar. Çünkü, hem mensubu olduklar  az nl k 
cemaatinin insan , ama bir yandan da Osmanl ’n n e itim kurumlar nda görev 
yapan bilim adamlar d rlar. O’nlar n ikilemini böyle de erlendirmek gerekir.

06. 03. 02. Osmanl  Devleti’nde Gayrimüslim Matematikçiler
Bunlardan belirleyebildi im bir kaç n  tan tmak ans n  buluyorum. Gerçi bu 

insanlar n bir k sm n n gerçek i i matemati e yönelik olmasa da, burada O’nla
r n matemati e katk lar  de erlendirilmeye çal lmaktad r. Bu nedenle, O’nlar  

matematikçi ba l n n alt na koymay  uygun buluyoruz. 

(*) P.STATH S, 19.Yüzy l stanbul’unda Gayrimüslimler, Tarih Vakf  Yurt Yay nlar , say  
87, 1999, stanbul, s. 17



Hollanda as ll  Amerikal  bir bilim adam d r.1818 y l nda New York’da do
mu tur. Amerika’da t p, eczac l k ve matematik ö renimi görmü tür. Eski diller 
üzerine çal malar  da vard r. Kimya alan nda da söz sahibi ki ilerden biri ol
mu tur. 1840 y l nda Amerika Misyonerler Cemiyeti taraf ndan Suriye’ye mis
yoner tabib olarak gönderilmi tir. Beyrut’ta kald  süre içinde Arap’ça ö ren
mi tir. Daha sonra Suryanice ve branice de ö renecektir. 1866 y l nda Beyrut’ 
ta Amerikan Üniversitesi kuruldu unda bu üniversitede astronomi, meteoroloji 
ve pataloji dersleri vermek üzere ö retim üyesi olarak atanm t r. Buradaki gö
revi 1882 y l na kadar, kesintisiz 16 y l sürmü tür. O y l bu üniversitedeki e i
timin ngilizce yap lmas  için hareket ba lay nca buna kar  ç karak e itimin A
rapça yap lmas  gerekti ini söyleyerek o fikre kar  ç kacak ; ancak direneme
yece ini anlay nca da buradaki görevini b rakacakt r.  

O tarihlerde Osmanl  devletinin bir eyaleti olan Suriye’nin insanlar  taraf n
dan çok sevilen Van Dick’in 1890 y l nda buraya yapt  hizmetlerin 50.y l  ne
deniyle çok görkemli bir jübilesi yap lacakt r. 1895 y l nda da, 
ya ama veda etmi tir. 

Ya am  boyunca, belirlenebildi i kadar yla, 25 eser telif etmi tir. Bunlar n 
hemen hepsi Arapça’d r. Bir de haftal k bir bülten ne retmi tir. Bu bülten halen 
ç kmaya devam etmektedir. Yay nlar  aras nda matematik ile ilgili olanlar  ise 
unlard r :

Kitab fi’l-Logarizmat av al-Ansab 
al-Ravzat al-Zahriyya fi’l-Usul al-Cabariyya
al-Usul al-Handasiyya. 

06. 03. 02. 02. Augustinus Tardy (1895 y l nda sa ) 
Hakk nda hiç bir bilgi yoktur. Ad n n yorumlanmas yla ç kar lan bir sonuca 

göre, al Yasü’i’nin bir papaz olmas  kuvvetle tahmin 

Matematik ile ne gibi bir ilgisi vard r ; bilinmemektedir. Bilinen tek ey O’ 
nun bu konuda vermi  oldu u Hilyat al-Tullab fi’ lm al-Hisab adl  eseridir. Bu 
eserin 1895 de 4.bask s n n yapm  oldu u anla lmaktad r. Bu tarihten sonras  
için bu ki i ve eseri hakk nda ba kaca hiç bir bilgi yoktur. Öyle anla l yor ki 
bu ki i sadece bu kitab  ile tan nm t r. 

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.389



06. 03. 02. 03. Ohannes Çamiço lu ( öl.XIX.y.y
Hakk nda hemen hiç bir bilgi yoktur. Biricik bilgi XIX.y.y.da stanbul’da 

ya ayan bir matematikçi oldu u ve bir Frans z mühendisi olan Maginau’nun 
Usul-i Hendese-i Resmiye ad yla Türkçe’ye çevirerek 

yay mlam  olmas ndan ibarettir. Bu kitap stanbul’da 1849 y l nda bas lm t r.  

06. 03. 02. 04. Ohennes Avadisyan (XIX.y.y.sonlar nda sa )
O’nun hakk nda da da n k ve küçük bilgiler bulunmaktad r. 1885 de Mekte

bi Sultani’den mezun oldu u ve daha sonra Almanya’ya g
Ziraat Mektebi’nde okudu u bilinmektedir. Gisen üniversitesinde doktora yap
m  ve Dr. ünvan  alm t r. Ülkeye döndü ünde bir süre Selanik Hamidi Ziraat 
Mektebi’nde ö retmenlik yapm t r. O bir yandan da matematik ile ilgilenmek

. Nitekim bu çal malar  sonunda Hendese-i Miyahiye ad n  verdi i çeviri 
eseri ortaya ç kacakt r. Kitap a rl kl  olarak Frans z ve Alman yazarlar ndan a
l nt larla, su mühendisli ine ili kin konulara yönelmi tir. 1897 y l nda Selanik’ 
de bas lm t r. 

06. 03. 02. 05.  Aram Margosiyan (1887 de sa )
Ya am n n ilk y llar  hakk nda hiç bir bilgimiz olmayan Margosiyan, Paris’te 

bulunan ‘Yollar ve Geçitler Okulu’ndan mezun olduktan sonra bir mühendis o
larak demiryollar  müdür muavini ve Rumeli demiryollar  merkez komiserli i 
görevlerinde bulunmu tur. Matematikle de ilgilendi i verdi i eserden anla l
maktad r. Hesab-  Tahlili adl  bir eser telif etmi  ve bu eseri R za Pa a’ya sun
mu tur. O eserini niçin telif etti ini öyle aç klam t r : 

“ i Mülkiye Mektebindeki 
ö rencilere geometrinin güç gelen ve anla lmas nda zorluk çekilen problemle
rini çözme e yönelik Hesab  Tahlili (bir çe it problem kitab ) kaidelerinin en 
önemlilerini bir program dahilinde s ralayarak ö retmeye ili kin olan bu kitab , 
Tophanei Amire mü iri Ali Saib Pa a taraf ndan bana görev verilmesi üzerine 
yazd m.”     

Kitab n bitti i son sayfada zaman n padi ah na yaz lan bir ‘dua’ yer alm t r.

Kara Todori Pa a (1833 1908 de sa )
stefenaki Kara Todori Efendi’nin o ludur. Hariciye kaleminde yeti erek Ti

caret Mahkemesi reisi ve müste ar  olmu tur. Bir süre Sadrazam Ali Pa a’n n 
yard mc l  ve dan manl  görevlerinde bulunmu tur. Hariciye müste arl  

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.360 



görevinden sonra Nafia ve Hariciye Naz rl  (günümüzdeki e anlam  : Bay n
d rl k Bakanl  ve D  leri Bakanl ) görevlerinde bulunmu tur(1878
Berlin Kongresi’nde ba murahhas olarak Osmanl  Devleti’ni temsil etmi tir. 
Bu kongre s ras nda Bab ali (Osmanl ’n n yönetildi i stanbul’daki merkez) ile 
Frans zca ileti imi O kurmu tur. Aleksandr Pa a’n n kaleme ald  k s mlar Pa
ris elçisi Naum Pa a taraf ndan iki büyük cilt olu turacak ekilde kopya edilmi  
bulunmaktad r. Keza Mahmut Celalettin Pa a, Aleksandr Pa a’n n bu 
Mir’at-  Hakikat adl  eserine aynen aktarm t r. Baz  kay tlardan O’nun, 1891 
y l nda ‘ ur’ay  Devlet Azas ’ oldu u anla lmaktad r.  

Aleksandr Pa a hat ralar n , Revue du Mondes 1908 y l  Eylül ay  say s nda 
yay mlam t r. 

i i kadar yla O, matemati e ili kin tek çal mas n  Nasirüddin 
Tusi’nin as l ad  Ka f al-Kina an al- akl al-Katta olan eserinin Arapça met

nini, Frans zca çevirisiyle birlikte yay mlam  olmas d r. Bu eserin ad  udur :
“ Traité du quadrilataire attribué à Nassiruddin el-Toussy, d’après un Ma- 
nuscrit Tiré de la Bibliothéque de S.A.Edhem Pacha. 

Bu eser, Edhem Pa a’n n kütüphanesinde bulunan, El Tusi’nin be  makalesi 
üzerine olu turulan ve her bir makalesi ardarda gelen ekil ve s ra düzeni iç
sunulan bu eserin Arapça metni 157 sayfa ve Frans zca çevirisi 214 sayfa ola
rak yay mlanm t r. Bu çeviri kitaba ek olarak, ayr ca Sabit b.Kurrat al
ni’nin Makala fi’l- akl al-Katta va’l-Nisbat al-Mu’allafa adl  eserini de çevire
rek yay mlam t r. Bu çevirisinin özgün ad  ise udur : 

“ Extrait du Livre de Thabit-Ben-Korrah de la Figure du Quadrilatére et des 
       Rapports Composés”.  

‘Muallim Galiya’ diye tan nan Salim b.Mihail, 1851 y l nda Dima k’ta do
mu tur. Matematikle ile ilgili ilk bilgileri Nasif Ma aka’dan ö renmi tir. lmi
ni geli tirmek için önce stanbul’a sonra da Rusya’ya day s n n yan na gitmi
tir. Day s , Çar’ n çocuklar na ö retmenlik yapmaktad r. Bu seyahatinden çok 

rarlanarak Beyrut’a dönmü tür. 1870 1914 y llar  burada hocal k yaparak ge
çecektir. O Hisab al-Zincir  Hisab al-Dubya denilen matematik alan nda 
çok ünlü idi ; bir uzmand . Ö rencileri taraf ndan çok sevilen ve çok iyi ahlakl  
bu insan 1917 y l nda Beyrut’ta ölmü tür. Çocuklar n  da çok iyi yeti tirmi  ve 
onlar da Beyrut’un tan nan insanlar  olmu lard r.

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.412 



O’nun matematikle ilgili iki eseri bulunabilmi tir. Bunlar n ikisi de bas lm  
bulunmaktad r. Kitaplar n adlar  ise udur :

al-Badr al-Munir fi Usül Hisab al-Zincir 
al-Ravzat al-Zahiyya fi’l-A’mal al-Matcariyya. 

1867 tarihinde stanbul, Üsküdar’da do mu tur. lk ve Orta ö renimini Üs
küdar Surp Haç Ermeni Okulunda tamamlam t r. Lise ö renimi için Mülkiye’ 

k sm na girmi tir. 1889 y l nda da yüksek k sm ndan mezun olacakt r. 
E itimini tamamlay nca i  ya am na, 1890 y l nda Galata Gümrü ü katipli i 

ile ba lam t r. 1891 y l nda da stanbul Gümrükleri daresi seyyar estimatör, ki 
bu de er tahmini yapan bir uzmanl kt r, yard m c l  göreviyle devam etmi tir. 
1902 de ise art k ayn  i i yard mc  olarak de il asil olarak yapmaya ba lam t r. 
Ancak bu meslekten ç kar lacak ; O da ö retim mesle ine yönelecektir. 

Bu alandaki ilk i i, 1892 y l nda Edirne dadisi müdür muavinli i’dir. Ayn  
zamanda bu okulda cebir, hesap, mekanik gibi derslerin de ö retmenli ini yap
maya ba lam t r. Bu y llarda hakk nda (gümrükte görevli oldu u i i ile ilgili 
olarak) aç lan bir davadan beraat etmi tir. Üç, dört y l  Edirne’de geçtikten son
ra O’nu 1896 y l ndan itibaren zmir’de, zmir dadisi’nde fen bilgisi, riyaziye, 
hendese, kimya, h fz ss hha derslerinin ö retmeni olarak görev yaparken gör
mekteyiz. 1909 y l nda da Maarif Vekaleti müfetti i olarak görev yapm t r. 

910 y l nda stanbul’a tayini ç kacak ve ‘Ermeni okullar  müfetti li i’ göre
vine getirilecektir. 1911 de, bu kez, ‘ stanbul li maarif müfetti li i’ gibi daha 
kapsaml  bir göreve getirilecektir. 1914 y l nda ise, bu görevin en üst s n r  ola
rak ‘Maarif Vekaleti müfetti li i’ne atanacakt r. Sekiz y l süreyle bu görevi ya
pacak ve sonunda stanbul’da saltanat n sona ermesiyle birlikte, 1922 y l nda O 
da bu görevden kendili inden ayr lm  say lacakt r. 

O bundan sonraki a amada, milli mücadele vermekte olan Türk hükümetine 
ba vurarak, burada görev isteyecektir. Hakk nda yap lan soru turma olumlu so
nuçlanacak ve TBMM Hükümeti O’na Maarif Vekaleti’nde uygun bir görev 
verecektir. Çünkü yeni kurulmakta olan bir devletin, her kademede görevlendi
rebilece i, alan nda deneyimli, bu gibi insanlara gereksinmesi vard r.     

Cumhuriyet ilan edilip her eyin normal düzene geçti i bir süreçte O’na bir 
ara stanbul’da faaliyette bulunan Vefa Ortaokulu matematik ö retmenli i tek
lif edilince bu görevi kabul etmeyecek ve emeklili ini isteyecektir. 1927 tarihi 
itibariyle emekli olmu tur. 20 Nisan 1944 tarihinde stanbul’da ölmü tür. 

O’nun ya am  gümrüklerde, müfetti  olarak ve bir de ö retmen olarak üç par
ça halinde geçmi  ve bu arada çe itli konularda eserler de vermi tir. Bunlardan 
matemati e ili kin olan 4 eseri vard r ki adlar  unlard r :



Ameli Hendese 
Yeni Talim-i Hesab 
Yeni Usul Hesab Dersleri 
Yeni Usul Resimli Hesab dersleri 

Bu sonuncu eserin ayr cal , Salih Zeki ile ortak bir çal ma olmas d r. 
Benzer ekilde, ilk s radaki eseri, Hasan Fuat Pa a ile birlikte yazm lard r. 
kinci s radaki eser ise, F.I.C. adl  cemiyetin yay nlam  oldu u kitab n bir  

çevirisidir. 

06. 03. 02. 09. Kirkor Kömür
6 Mart 1868 günü stanbul’da, Yenikap ’da do mu tur. lk ve Orta ö reni

mini Ermeni Okulunda, lise ö renimini ise Mülkiye’nin idadi k sm nda tamam
lam t r. 1888 y l nda Mekteb i Mülkiye i ahane’den mezun olmu tur. 

lk resmi i i olarak, Selanik idadisi matematik ö retmenli ine atanm t r. Bu 
ekilde ba layan ö retmenlik mesle i, kesintisiz 44 y l sürmü tür. Bu süre için

de matemati in bir çok konusuna ili kin dersler vermi tir. Bunlar içinde yo un 
endese, kozmo rafya ve mekanik dersleri önde gel

Osmanl  mparatorlu u’nun art k bitti i y llarda a lacak eyler olmakta ve 
bu tür çal kan memurlar  unutulmay p taltif edilmektedir. te Kömürciyan da 
onlardan biridir. O ba ar l  görevleri nedeniyle bu süre içinde saniye rütbesine 
yükseltilecek ve kendisine liyakatname 

1923 y l nda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu unda, O’nun görev yapt  okul 
art k bir Cumhuriyet okuludur. Ancak O bu kez yüksekö retim kurumuna pro-
fesör ünvan  verilerek atanacakt r. 1930 y l nda Yüksek ktisat ve Ticaret Mek
tebi’nde ‘Ticari Mali Riyaziyat’ (Ticaret ve Maliyet Matemati i) adl  dersi ver
mek üzere görevlendirilecektir. Bu okulda bu konudaki kürsünün ba na getiril
mi tir. 1933 y l nda Üniversite reformu yap lacak ve yüksekö retim her konu
su ile yeniden düzenlenecektir. Bu reform hareketi s ras nda öyle anla l yor ki 
Kömürciyan da emekliye sevkedilenler aras ndad r. 

Kirkor Kömürciyan Türkiye Cumhuriyeti vatanda  olarak 9 ubat 1958 gü
nü vefat etmi  ve i li’deki Ermeni mezarl nda defnedilmi tir.

Kömürciyan, ana dili Ermenice’den ba ka, Türkçe ve Frans zca da bilmek
teydi. lk eserini 1891 y l nda vermi ti. O ya am  boyunca yazm  ve sonunda 
inan lmaz bir rakama ula m t r : 41 Bunlar n hepsi yay mlanm t r. Bu 
eserleri aras nda bir kaç tanesi de matematikle ilgili olup bunlar n adlar  ise  

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, slam Tarihi
ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , C.II,1999, stanbul, s.514 



a a da s ralanm lard r : 
Amel-i lmi Hesap 
Amerika Usulü, Yevmiyel-i Defteri Kebir
Esnaf n Haz r Defteri, Ameli Usul Defteri 
Esnaf n Haz r Hesab , Ameli Hesab-  Ticari 
Hendese-i Sathiye 
Hesab-  Ticari ve Mali 
Hesapta Çapraz Kaidesi 
lm-i Cebir 
lm-i Hesab 

Mebadi-i Cebr-i Mali 
Mesaha-i Hendesiye 
Muhtasar Hesab-  Ticari 

    - Riyaziyat-  Ticariye ve Maliye 
Seri ve Muhtasar A’mal-i Erba’a 
Yeni Hesab 
Yeni Hesab-  Ticari 
Yeni Logaritma Cetvelleri . 

06. 03. 02. 10. Constantin Carathéodory (XX.y.y.ortalar nda sa )
Bu önemli matematikçinin ad n n geçti i yerler olmas na kar n kendisi hak

k nda ula labilmi  bir bilgi yoktur. Bu vesile ile, kaynak ara t rmas  s ras nda 
kar t rd m be  farkl  ansiklopedi ve di er eserlerde ad na maalesef rastlaya
bilmi  de ilim. Bu önemli matematikçinin bizim için iki de erli yönü vard r. 
Bunlardan biri, O’nun Türkiye’de do mu  bir rum vatanda m z olmas d r. 

zmir’de do mu  ; Edirne’de ve stanbul’da ya am t r. Gençlik y llar n  Tür
kiye’de geçirmi , ilk ö renimlerini bu ülkede yapm t r. Kendisi yüksekö
renim için Almanya’ya gitmi  ve sonra da oraya yerle mi tir. 

kinci ba lant y  ünlü matematikçilerimizden Naz m Terzio lu vas tas yle ku
raca z. Çünkü Naz m Terzio lu O’nun doktora ö rencisi olmu tur. Yeni ku
rulmu  Cumhuriyet’in bir genci olarak O o günlerin heyecan n  ve co kusunu 
ya arken önüne ç kan bir f rsat  de erlendirerek, gelece in bilim adamlar n n 
yeti mesi için konulmu  olan yurtd  bursunu kazanarak ve Almanya’ya gide
rek lisans sonras  ö renimini ve doktoras n  burada yapacakt r. Kitab m z n son 
k s mlar na do ru Cumhuriyet Türkiyesi’nin Matematikçileri ba l yla açaca

m z son bölümde bu de erli insanlardan çok daha ayr nt l  olarak söz edile
cektir. imdilik, sadece C.Carathéodory ile olan ba lant s  düzeyinde bir aç k
lama getirilmi tir.

Bu kitab n yazar  da Naz m Terzio lu’nun ö rencisidir. 



Terzio lu Almanya’da önce Göttingen ve sonra da Münih Üniversitesi’nde 
bu çal malar n  sürdürmü tür. E er yan lm yorsam Terzio lu Münih Üniversi
tesi’nde doktora çal mas na ba larken burada bir rastlant  sonucu Constantin 
Carathéodory O’nun doktora dan man , hocas  olacakt r. Bilindi i kadar yla O 
Türkiye’yi çok yak ndan tan yan, do du u ve ilk gençlik y llar n n geçti i bir 
ülkenin insan na yak nl k ve ilgi duymas  ve öyle san labilir ki bir Türk genci
nin matematik gibi çetin bir konuda doktora yapmak haz rl nda olmas , O’na 
ilginç gelmi  olmal d r. Carathéodory Naz m Terzio lu’na büyük ilgi göstermi  
ve bu alanda elinden gelen katk y  yapm t r. 

O’nun Naz m Terzio lu (1912 1976) ile ba lant l  olarak ya am na dair bir 
tahminde bulunulursa, XX.yy. n ortalar nda, olgunluk ya lar n  ya amakta ol
du u dü ünülebilir. O’nun Fonksiyonlar Teorisi ile ilgili eseri çok ünlüdür.   

06. 04. BU BÖLÜMÜ B T R RKEN

çal malar yla, Osmanl  Devleti’nde matemati e ili kin olarak 
gerek ki ilerin gerekse onlar n çal malar n n ve eserlerinin bir dökümü yap l
m  olmaktad r. Ancak u da hemen belirtilmelidir ki burada kendilerini tan t
t klar m z n d nda bulunan ki iler de vard r. Onlar n burada bulunmamas n n  
özel bir nedeni yoktur. Seçimde kullan lan kriter, sadece önem mertebesi olmu  
olup, ayr ca müellifi belli olmayan bir çok eser de vard r ki, onlardan da söz 
edilememi tir. Bu gibi ayr nt lara yönelmek isteyenler için, kaynak gösterdi i
miz eserler bu konularda yeteri kadar bilgileri içermektedirler.  

Biyografilerini verdiklerimiz aras nda dikkati çeken bir husus, bir ço unun 
asker kökenli ve pa a rütbesine kadar yükselmi  bilim adamlar  olmalar d r. Bu 

k ma Osmanl ’da bilim adam  yeti tirmek için askeri okullar n kaynak o
larak kullan ld n  göstermektedir. Darülfünun aç l ncaya kadar do rudan ma
tematik e itimi verilen bir kurum yoktur. Darülfünun aç ld ktan sonra da mate
matik e itimi yeterince ve ba ms z bir bilim dal  olarak faaliyete geçebilmi  
de ildir. Ancak yine de önceki süreçten bir ad m ileride oldu u rahatl kla iddia 
edilebilir. Dikkat edilmi se e er, biz de ara t rmam za bunu bir türlü yans tm  

Dikkati çeken bir ba ka önemli husus, art k Osmanl ’da bilim ve e itim için 
yurt d na ç kman n XVIII.y.y.dan sonra giderek kan ksanmas d r. Biyografisi 
bulunan bilim adamlar ndan bir k sm n n bilim alan  e itimini yurt d nda yap
m  olmas , dil ve kültür olarak Avrupa anlay n n Osmanl ’ya getirilmi  ol

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 385



mas yla, görgü ve bilgi aktar m nda farkl  tav rlar gösterebilmi lerdir. Bunlar 
genelde, çok ba ar l  olarak görülmü lerdir. 

Gayrimüslim vatanda lar m z n ya da yurt d ndan gelerek Osmanl  e itim 
ve bilimine hizmet veren gayrimüslimlerin katk lar  da gözard  edilmemi , on
lar da hat rlanm t r. Bu katk n n daha da güçlü bir ekli 1933 üniversite refor

Cumhuriyet Türkiyesi’nde görülecektir ki, bu da konu edilecektir. 
Osmanl  mparatorlu u büyük bir dünya devleti olmu tur. Ancak bir hanedan  

yönetimi üzerine kurulmu  olmas , Osmanl  halk n n millet olmaktan çok üm
met olarak görülmesi ve her yönden kaderinin bu hanedan n anlay na terke
dilmi  olmas , tarih boyunca, dünya devletleri aras nda farkl  ya am biçimleriy
le dikkat çeken bir görüntü vermi tir. Bu anlay  ve ya am biçimi Osmanl ’n n 
ilim dedi i ‘bilim’ ve terbiye dedi i ‘e itim’ için de aynen gerçekle ti inde, or
taya ç kan sonuçlar, öyle gösteriyor ki evrensel de erlere ula lamas  için 
yeterli olmam t r. Bu bir anlamda göreceli olarak ‘bilimde geri kalm l ’ 
simgelemektedir. te burada, “Geçmi imizdeki Bilim Azl “adl  makalesiyle 
Süleyman evket Bey bir kez daha an msanmal d r.

Osmanl  Dvleti’nin çökü  y llar nda h zlanan e itim ve bilim olgusu, belki 
de genç Türkiye Cumhuriyeti’ne b rak lm  olan miras n içinde, biricik olumlu 
parçad r. Hiç tart mas z, Cumhuriyet kurulduktan sonraki süre, yakla k 10 y l 
bu miras ile e itim devam ettirilmi tir. Bu ilk 10 y lda gerçekle tirilen pek çok 
devrim aras nda ku kusuz en önemlilerinden biri de, Türk E itimini ve Türk 
Yüksekö retimini yeniden ve ça da  anlamda düzene koyan ve ad  literatü
E itim reformu ve üniversite reformu olarak geçmi  olan geli medir. 
Darülfünunun kapat larak yerine, ilk Cumhuriyet Üniversitesi’nin kurulmu  
olmas , yepyeni ve ça da  bir bilim anlay na yönelmenin en önemli simgesi 
olmu tur. Bu ayn  zamanda, Osmanl ’da eksik olan evrensel de erlere ula mak 
aç s ndan yakla ld nda, daha kurulu unda, Osmanl  devletini geride b rakan 
ve ça  yakalayan bir anlay n art k egemen oldu unun en güzel kan t d r. te, 
büyük önder Atatürk’ün, ça da la mak yönündeki önerilerinin somutla m  en 
güzel kan tlar ndan biri de, bu devrim olmu tur.    

ça da  Türkiye için adeta bir ba lang ç noktas d r. Atatürk’ün ünlü O-
nuncu Y l Nutku, bu devrimlerin bir bütün olarak sonuçlar yla ça da  Türki
ye’yi yaratt n  anlatmak için haz rlanm  en güzel ve büyük söylevlerden biri 
olarak tarihimizdeki yerini alm t r.

Bu a amadan sonra art k yeni bölümlerimiz, Cumhuriyet Türkiyesi’



B Ö L Ü M    7

TÜRK YE CUMHUR YET ’N N KURULU U
VE E T M DEVR M

07. 01. G R   

24 Temmuz 1923 günü Lozan’da, Lozan Antla mas ile bütün dünyan n tan
d  Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti,  29 Ekim 1923 günü 

Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin kuruldu unu tüm dünyaya duyuruyordu. Art k bu tarihten itibaren Türkiye 
Cumhuriyet Hükümetleri taraf ndan yönetilecektir.

Atatürk’ün gerçekle tirdi i devrimlerin ayr nt lar na girilmeyecektir. Ancak 
e itim ile ilgili olanlar elbette gözard  edilmeyecektir. 

Atatürk ça da la mak için muas r medeniyetleri edef olarak gösterirken, 
nelere, ülkedeki hangi güçlere güvenmektedir ?

Mustafa Kemal bu i lere öylesine haz rl kl  ba lam t r ki, bir yandan asker 
k yafetini giyip ordusunun ba nda sava  meydanlar nda görev ba ndayken ;  
bir yandan da O’nu Ba ö retmen olarak ö retmenlerle toplant lar yaparken ya 

ktisat Kongresinde ülkenin ekonomik sorunlar yla u ra rken görebil

Bütün bunlar Mustafa Kemal Pa a’n n ve TBMM’nin önündeki sorunlar ola
rak, ç  gibi duruyordu. Ama öncelik ça da la ma  demokratikle me’de gö
rülüyordu. Unutulmamal d r ki bu devlet, yakla k 600 y l hükümdar olan bir 
büyük cihan devletinin üstüne kurulmu tur. Bunun anlam , bütün bu devrimler 
yerine oturana kadar uzun y llar, kendisi yoksa da Osmanl ’n n ruhuyla bir
ya anaca  gerçe idir. O bir din devletiydi ; yerine bir ulus devlet kurulmu
tu. O eriat hükümleriyle yönetiliyordu ; art k demokratik yönetimler egemen 
olmu tur. er’i hukuk yerine Cumhuriyet yasalar  konulmu tur.1921 y l nda ilk 
Anayasa yürürlü e girmi  ve ülkenin yönetimi, halk ad na onu temsil eden ve
killerince sa lanm t r.   

1923 ile 1933 y llar  aras nda geçen bu ilk On Y l Cumhuriyet Türkiyesi’
her eyiyle yeni ba tan yarat ld  bir süreç olmu tur. Bu nedenledir ki, onuncu



y lda Mustafa Kemal Pa a taraf ndan haz rlanan ve TBMM’de okunan Nutuk, 
sadece o y llar  anlatan bir söylev olman n çok ötesinde, adeta, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulu  roman d r.  

07. 01. 01. Ça da la ma
Ülkenin önündeki en önemli hedef ça da la mak’ t r. Bu ça  yakalamak 

mektir. Ça da , sözcük anlam yla ‘ayn  ça da, hatta ayn  zaman diliminde ya
ayan’ demektir. Ça da l k kavram , evrensel bir de er olarak ancak XX. y.y. 

da anlam kazanacak ; Osmanl ’da ise ça da l k, çok farkl  olarak alg lanacak
t r. Bu nedenledir ki yüzy llar boyu, di er ülkelere (özellikle bat ya kar ) ülke 
kapal  tutulmu  ; gavur ülkelerinden gelen her ey, hatta bilgi bile mekruh 
say lm t r. Bunlara aç klamaya yeterli say da pek çok örnek önceki bölümleri
mizde verilmi tir. XIX.y.y.a gelindi i y llarda dahi T p Okulu aç ld nda do a 
ara t rmalar  ve incelemeleri ö retime dahil edilmesine kar n, anatomi çal
malar  s ras nda balmumundan yap lm  modeller üzerinde çal l yor, kitab
m zda aç klad m z gibi dinen yasak olan te rih (otopsi) sorununu a abilmek 
için saray, Rum vatanda lar ndan yard m istemek durumunda kal yordu. Din a
damlar , ‘dünyan n yuvarlakl ’n n kabulü ve ‘çiçek a s ’n n uygulanmas  gi
bi konular n dine uygun olup olmad n  tart yorlard . te Türkiye Cum
huriyeti bu zemin üzerine kurulmu tu. lk y llarda, belki de o ilk on y lda, Med-
rese E itimi’nin kal nt lar  zaman zaman varl n  belli etmekteydi. 

Ça da la ma ile anlat lmak istenilen, en uygar ülkelerle ayn  düzey
y  istemektir. Bir de bunun kar t fikri olarak, ça da la ma fikrine ters dü en 
kurum ya da kurulu lar  ortadan kald rmak gerekmektedir. Art k din devleti gi
bi bir kimli i kalmayan Türkiye Cumhuriyeti’nde, din devletinin kurumlar  o
larak görüle Halifelik eriat  Evkaf Bakanl klar ’n n da kald r l
mas  bu alanda en büyük devrimler olarak an lmaktad r. Medreseler, Tekkeler, 
Zaviyeler ve hatta Onuncu y lda Darülfünun dahi kapat lacak, gerekli olanlar
n n yerine ça da  kurumlar kurulacakt r. E itim tek elde, Maarif Bakanl nda 
alan nda önemli geli meler ya an yordu. Çünkü ülke insanlar  yeni bir kimlik 
kazanma yolunda, yani art k kul de il halk olduklar n n bilincinde bu de i ime 
ayak uydurmaya çal yordu. leri zordu ama onlar 

Atatürk büyük bir devrimciydi ve bu ülkeye s n f atlatabilmek için böyle 
devrimcilere gereksinim vard . Devrimci görü e sahip önderler, ayn  zamanda 

(*) ANON M, Yarat c  Toplum Yolunda Ça da  E itim, Ça da  Ya am  Destekl
i Yay n  No.1, Cem Yay nevi, 1993, 3.Bask , stanbul, s. 13



liderlik nitelikleriyle sürekleyici olmaktad rlar. te Atatürk de bütün bu 
ni daha Cumhuriyet kurulmadan önceki 

y llarda bütün boyutlar yla buna haz rlam  bulunuyordu.  

07. 01. 02. Demokratikle me
Yeni kurulmu  bulunan bu devletin demokratikle me sürecine geçi i çok h z

l  bir ekilde gerçekle tirilmi tir. Çünkü Cumhuriyetin ilan ndan önceki üç y l 
bir deneyim süresi olmu  ve 23 Nisan 1920 de TBMM ile ba layan parlamenter 
sistemi benimseyen bu yeni Türk Devletinde, her eyin kurallar na uygun ekil
de gerçekle mesine özen gösterilmi tir. Bu özen, demokratikle me için 
nen benimsenmi  ve uygulanm t r. 

Cumhuriyet henüz ilan edilmeden iki y l önce, 1921 de Anayasa TBMM’de 
kabul edilmi  bulunuyordu. Bu demokratikle me süreci için ilk ad m olmakta
d r. Buna uygun yasalar h zla ç kar lmaya ba lanm t r. Yasalar n halk n tem
silcileri yani milletvekilleri eliyle ç kar lmas , halk iradesinin egemen oldu u 
anlam na gelmektedir. Meclis düzenli bir ekilde toplanmakta ve ayn  zamanda 
kurtulu  sava  ile ilgili çok önemli kararlar buradan ç kmaktad r. Keza devrim 
yasalar  yine bu meclisin çal malar yla gerçe e dönü mü tür. Ulema s n f n n 
egemenli i tamamen ortadan kalkm  ; art k ülkenin yasalar  ç kar l rken, er’i 
yasalara de il, Anayasa’ya uygunlu u gözönünde bulundurulmu tur.

Demokratikle me sürecinde en büyük s k nt  kadrola ma s ras nda görülmü  
ve alan nda uzman ki ilerin azl , baz  kurumlar n etkin olarak faaliyete geç
mesini geciktirmi tir. Bu durumda baz  kurumlarda gayrimüslim vatanda lar n 
uzmanl klar ndan da yararlan lm t r. Bunun en güzel örnekler
sonra da ad ndan söz edece imiz, bir Ermeni vatanda m z Agop Dilaçar’d r. 
Türk Dil Kurumu kuruldu unda birinci yazman olarak en önemli görevlerden 
birine getirilecektir. Daha ileride de, bu alanda Atatürk’ün dan manlar ndan 
biri olacakt

Bu da gösteriyordu ki cahil kalm  bir toplumdan okumu , e itilmi  bir top
lum yaratmak süreci ba lat lmal yd . Demek ki öncelikli ve temel sorunlardan 

e itim’dir. Ancak ‘e itim’ gibi çok önemli ve kapsaml  
milerinin insiyatifine b rak lamayacak kadar ciddi bir i tir. 

Atatürk’ün bizzat kendisi de bu alandaki çal malarda görev alm , bir çok ko
nuda önemli katk larda bulunmu tur. O’nun en büyük güvencesi genç insan
lard  ; yani O’nun deyimiyle gençlik Türk 
Gençli i’ ne emanet etmi tir. 

Hem e itim konusu hem de ekonomik konular siyasal devrimler 
nerek bir bütünlük olu turacaklard r. Bundan da anla l yor ki bütün bunlar ga
yet planl  ve düzenli bir hareketin parçalar d r. Zaman  ve s ras  geldikçe bir bir 



ortaya ç k yor ve gerçekle tiriliyordu. Siyasal devrimin bir parças  da Hukuk 
devrimi’dir. Bundan sonra s ras yla 16 Mart 1920 den itibaren Saltanat kald r l
m  ve bu 23 Nisan 1920 de TBMM’nin aç lmas yla perçinlenmi tir. 

07. 01. 03. yile tirmeler (Devrimler)
Devrimler gerçekte bir bütünlük göstermektedir. Yani s radan, akla geldikçe 

yap lm  i ler de ildir. Birinin eksikli i bütünlü ü bozan bir duygu yaratmakta
d r. Öyleyse bunlar n hepsini birlikte dü ünmek gerekmektedir. Ancak biz bu

devrim tarihi çal mas  yapmad m za göre, bu devrimleri sadece ha
t rlatmakla yetinerek, esas konumuza yönelmeye çal mam z daha ak ll ca ola
cakt r. ‘Konumuz’dan da kastedilenin, daha çok e itim reformu, e itim kurum-
lar n n ça da la t r lmas  ve ça da  anlamda kurulacak bir üniversite 
oldu u kolayca anla lm  olmal d r. Bunlar da, bir sonraki bölümümüzün ko
nular n  olu turacaklard r.  

‘ yile tirme’ ya da ‘yeniden yap land rma’ deyimleri, her eyiyle yeniden ku
rulan bir ülkenin imar ndan, e itimine, iç ve d  politikalar ndan ekonomisine 
tüm konular  kucaklayan bir geni  bütünlü ü ifade etmektedir. Türkiye Cum
huriyeti kuruldu unda, Osmanl ’dan teslim ald  sadece stanbul’daki saray
lard r. Ve iflas etmi  bir ekonomi, limanlar  yabanc lar taraf ndan i letilen de
nizcilik ve ziraat ile geçinmeye çal an bir köylü toplum ve büyük kesimi 
okuma yazma bilmeyen koca bir cahil halk…Cumhuriyetin ilan edildi i y l iti

yle okuma yazma bilenlerin genel nüfusa oran  sadece % 4 tür. Bu oran ve 
di er veriler sadece bir y ll k çal mayla a a da görülen tablodaki istatistiksel 
verilere ula acakt r. 

1923 YILI SONU T BAR YLE E T M Ö RET ME L K N DE ERLER 
OKUL             Ö RETMEN           Ö RENC           ORANSAL
SAYISI                SAYISI                   SAYISI             L K   %

LKÖ RET M          

L SE                               23               

(*) N.SAKAO LU, Cumhuriyet Dönemi E itim Tarihi, leti im Yay n , 1992, stanbul, s.21



Cumhuriyetin kurulmas yla ula lan de erler bunlard r. Bunlar n hepsi Türk 
okullar  da de ildir. Bir k sm , yabanc  ülkeler ve az nl klar taraf ndan kurul
mu  okullar olup ilerideki sayfalar m zda ayr nt l  olarak konu edilecektir. 

Osmanl ’dan devral nan en olumlu (di er konulara göre) kurumlar yine de o
kullar olmu tur. Ça da la ma yolunda, son y llar ndaki gayretlerle olu turulan 
askeri ve sivil nitelikli okullar ve bir Darülfünun en az ndan bu iyi niyetin birer 
sembolü olarak görülmektedir. Bu arada, varl  o zaman bile devam ettirilmek 

aki e itimi yok say yoruz. Bu alanda yap lacak 
iyile tirme, derhal mevcut e itim kurumlar n  düzene sokmak, ça da  e itim 
programlar  uygulamak, bunu ülkenin her yerine yayg nla t rmak ve en önemli
si de bütün bu hizmetlerden k z ö rencilerin de yararlanmas n  sa lamakt r. 

Devrimcilerin önünde duran en önemli konulardan biri de dil ve yaz  olmu
tur. Cumhuriyet ilan edilmi tir ama Osmanl ca hala, konu ma ve yaz  diline e
gemendir. Osmanl ca bir konu ma dili olup, Arapça yaz lmaktad r. Buna da bir 
çare

Ölçü birimleri hala, Osmanl ’da oldu u gibi, ar n ve okka‘d r. Oysa uygar 
dünyada art k etalon’un esas al nd  çe itli birimler kullan lmaktad r. Yani 
metroloji konusunda da bir iyile tirme gerekli görülmektedir. 

Böyle böyle yap lacak i ler s raya girmekte ve her biri bütün bir ülkenin te
mel yap s nda önemli de i imler yaratacak de erde iyile tirmeler olarak görül
mektedir. Bunlar topluca gözden geçirilecektir.

07. 02. E T M DEVR M

Cumhuriyet Hükümeti’nin önündeki en önemli konu ku kusuz e itim devri- 
mi olmu tur. Çünkü bu di erlerinden ayr lamazd  ama hepsinden de öncelikliy
di. Çünkü e itilmemi  bir halkla da hiç bir yere var lamazd . Ayr ca e itim, ku
aktan ku a a süreklili i olan bir geli meydi. Türk devrimcileri, Osmanl ’n n 

köhnemi  ve ça d  kalm  e itim sistemiyle bir yere var lamayaca n  çok iyi 
biliyorlard . Çünkü bunun en iyi tan klar  kendileriydi. Bütün bu e itim sistemi 
ba tan a a  de i tirilmeliydi.   

Kapat lmas
3 Mart 1924 de bu konuda ilk ad m at lacak ve o gün ç kar lan bir yasa ile e

itim birli i sa lanacakt r. eriye Vekilli inin ve Halifeli in kald r lmas yla 
birlikte dinsel makamlara ba l  okullar da kapat lmal yd  ; öyle de olacakt r. Bu 
cümleden olarak ilk i  medreselerin kapat lmas  olmu tur. Böylece Osmanl  e
itim sisteminden kalma bu köhnemi  kurum ortadan kalkm t r. 



Bu geli me kar s nda medrese mezunu kimseler bundan ho nut olmayacak
lar ve Atatürk’e bir heyet göndererek, bu okullar n yeniden aç lmas n  isteye
ceklerdir. Atatürk’ten ald klar  yan t ise amar gibidir :

“ Sizler okul istemiyorsunuz ; halbuki ulus onu istiyor. B rak n z art k bu za- 
vall  ulus, bu ülke evlad  yeti sin. Medreseler aç lmayacakt r. Ulusa okul ge-
rektir. “ 

Atatürk ça da  e itim kurumlar n n bütün ülkeye yay lmas n  ve k z
bütün yutta lar n bu hizmetten yararlanmas n  istemektedir. Bu laik e itim 
ram n  da içermektedir. Oysa bir kesim hala eski al kanl klar n  sürdürmek is

mektep ikilili ini tart maya çal maktad r. O, ünlü bir söyle
vinde, bu anlay taki insanlara, u önemli mesaj  verecektir : 

“ Türkiye Cumhuriyeti eyhler, dervi ler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. 
En do ru gerçek tarikat, medeniyet tarikat d r. Tarikat ba kanlar , bu dedi im 
gerçe i bütün aç kl  ile anlayacak ve kendiliklerinden hemen tekkeleri kapa-
tacak, müritlerin art k ehliyete kavu tuklar n  elbette kabul edeceklerdir. “   

07. 02. 02.  E itimin Birle tirilmesi lkesi
[Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ç kmas ]  

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1924 günü TBMM’de yapt  konu mas nda 
unlar  söylüyordu :     

“ Türkiye’nin e itim ve ö retim politikas n n tam ve hiçbir ku kuya yer ver- 
meyen bir aç kl kla belirtilip uygulanmas  gereklidir. Bu politika, her anlam y-
la milli bir kapsamda olmal d r…Memleket evlad n n birlikte ve e it olarak e- 
dinmeye mecbur olduklar  bilimler ve fenler vard r. Yüksek meslek ve ihtisas 
erbab n n ayr labilece i e itim dereceleri kadar e itim ve ö retimde birlik sa  
lanmas , sosyal ya ant n n geli mesi ve yükselmesi için önemlidir. Bu sebeple 
er’iye Vekaleti ile Maarif Vekaleti’nin bu konuda fikir birli i yapmas  arzu e-

dilir. “  
Bu konuda olu an ve geli tirilen fikirler, h zl  bir çal mayla sonuçlar n  ve

recek ve iki gün sonra, yani 3 Mart 1924 günü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 
er’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kald r lmas na ili kin kanun ç kar lacakt r. Böyle

ce laik e itimin önündeki en önemli engellerden biri daha kald r ld  gibi, e i- 
tim birli i sa lanarak ; her vatanda n, ay r m gözetilmeksizin yararlanabilece
i ve ülkenin her yerinde ve e it düzeyde uygulanacak olan bir e itim politikas  

geli tirilmi  olmaktad r.  

Tarih Aç s ndan Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, 
Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Yay n , Say  395, 1976, s. 161



Bu çok önemli 430 say l  yasa, 7 maddeden olu maktad r ki, bu maddeler u 
ekilde s ralanm lard r : 

Madde 1 : Türkiye dahilindeki bütün ö retim ve bilim kurumlar  Maarif 
Vekaleti’ne ba l d r. 

Madde 2 :  er’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vak flar taraf ndan ida
re olunan bilcümle medrese ve mektepler, Maarif Vekaleti’ne devir ve raptedil
mi tir. 

Madde 3 : er’iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde okullar ve medreseler için 
tahsis olunan ödenekler, Maarif Vekaleti bütçesine nakledilecektir.

Madde 4 : Maarif Vekaleti, yüksek diniyat mütehass slar  yeti tirilmek üze
re Darülfünun’da bir lahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet (imam hatip’ 

 diniyenin (din görevlilerinin) ifas  vazifesiyle mükellef me
murlar n yeti mesi için de ayr  mektepler kü at edecektir (açacakt r).  

e 5 : Bu kanun ne ri tarihinden itibaren, terbiye ve tedrisat  umumiye 
(genel ö retim ve e itim) ile mü tegil (ilgilenecek) olup imdiye kadar Müda
faay  Milliye’ye (Milli Savunma) merbut (ba l ) olan askeri rü ti ve idadiler 
(orta okul ve liseler) ile S hhiye Vekaleti’ne merbut olan Darüleytamlar (öksüz 
yurtlar  yeti tirme yurtlar ) bütçeleri ve heyet i talimiye (ö retim kadrolar ) 
ile beraber Maarif Vekaleti’ne raptolunmu lard r (ba lanm lard r). Mezkur 
rü ti ve idadilerde bulunan heyet i irtibatlar  (ili ki 
durumlar ) atiyen (ileride) ait oldu u Vekaletler aras nda tahvil ve tanzim 
(de i tirme ve düzenleme) edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan 

ya nisbetlerini (ba lant lar n ) muhafaza edecektir.   
dde 6 :  bu kanun tarih i ne rinden (yay m tarihinden) muteberdir (ge

çerlidir).
Madde 7 :  bu kanunu icray  ahkam na (yürütülmesine) cra Vekilleri He

Bu yasan n ç kmas  önemli bir a amad r ama k sa süre sonra anla lm t r ki 
bu tek çözüm ve çare de ildir. Öyleyse bunu tamamlayan di er devrimlerin de 
h zla gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 

Bu yasan n ç kmas  bir ba ka ortamda, yabanc  ülkelerin açt klar  okullar  
çok rahats z etmi  olarak görülmektedir. Çünkü bu yasa ile onlar da Maarif Ve
kaletine ba lanm  olacaklar ve art k tümüyle denetime tabi okullar haline ge
leceklerdir. Bu yasaya bu kesimden ba lang çta büyük tepki gelmi tir. Ayr nt
lar  ise a a dad r. 

(*) Ü. .AKA Cumhuriyetin Kurulma A amas ndaki E itim Hareketleri, Y ld z Teknik 
Üniversitesi Matematik Bölümünde yap lm , yay mlanmam  bitirme tezi,
Tez Dan man  : Y.Aksoy, 2000, stanbul, s. 28     



07. 02. 03. Yabanc  Okullar  Denetim Alt na Alma [Francophonie Harekat ] 
An msanaca  gibi, Osmanl  Devleti’nin Islahat harekat  ile ko ut olarak Av

rupal la ma sürecinde ortaya ç kan bir olgu da, ba ta Fransa olmak üzere baz  
Avrupa ülkelerinin ilkö retim ve lise düzeyinde okullar açmas yd . Bu konuya 
ili kin bilgiler önceki bölümlerimizde verilmi  bulunmaktad r. 

Bu geli meler Francophonie Harekat  olarak adland r lm t r. Francophonie
sözcü ü, “Frans zca konu ulan yer ; Frans zca konu may  sevenlerin topland  
yer” anlam nda kullan lmaktad r. Bu sözcü ün içeri i daha sonra bu geli meler 
için ad olarak kullan lmaya ba lanm t r. Öncelikle bu giri imi Frans zlar ba
latm  olduklar  için de, onlardan bir sözcük konuya ad olmu tur. 

Geçmi teki çal mam zda, istatistiksel verilere de yer verilmi tir. Sayfa 106 
da verilen tabloda, 1898 y l  itibariyle, faal durumda olan yabanc  devlet o
kullar n n toplam say s  98, bu okullardaki ö renci say s  da 10246 olarak gö
rülmektedir. Bunlarla birlikte gayrimüslim vatanda lar m z n açm  oldu u o
kullar da vard r ki bunlar n ülke baz nda toplam say s  667 ve bu okullarda e i
tim gören toplam ö renci say s  73255 tir. Ayn  tablodaki de erlerden al narak 
bir kar la t rma yap l rsa, Osmanl  Devleti’nin resmi okullar  say s  (rü tiye ve 
idadi) toplam 485 ve bu okullarda e itim gören toplam ö renci say s  ise 34801 
dir. Bu de erler de gösteriyor ki henüz XX.y.y.girilirken Osmanl  Devleti’nin 
e itimine yabanc lar egemendir. Bütün okullar  paral d r ve tamam nda ayr ca 
dini e itim yap lmakta ve buradaki görevliler adeta birer din misyoneri olarak 
çal maktad rlar. Bu okullar n bir ba ka özelli i ise tüm ülkeye yayg n bir e
kilde da lm  olmalar d r. Siirt, Urfa, Ain tay, çel, Diyar
bak r, Sivas, Musul’dan tutun da Balkanlar’da ve Yunanistan’da da bu okullar
dan bolca aç lm t r. lkokul düzeyindeki ö renci say s  bir ara 90000 civar na 
kadar yükselmi tir. Orta okul ve Lise düzeyindeki ö renci say s  ise, 25000 ile 
30000 aras n  bulmu tur.  Bu okullarda büyük oranda gayrimüslim çocuklar  o
kumaktayd . Türk çocuklar ndan da kay tl  ö renciler bulunmaktayd . Ancak 
bunlar n say s , toplam ö rencilerin ancak % 2 si kadard r. 

Bu okullar n ö retmenlerinin ço u papazlar ya da rahibelerdir. Özel uzman
l k alan na göre ö retmenler de bulunmaktad r. Ö renciler, yat l  ö retim gör
mekte ve dini törenlere de kat lmaktad rlar ; ya da kat lmaya zorlanmaktad rlar.

Bu gibi geli meler a r  durum gösterdikçe, kar  tedbirler de dü ünülmeye 
ba lanm t r. Bunlar n ilk görüntüleri 1901 y l nda, henüz Osmanl  Devleti var 

(*)    Bu konudaki ayr nt lar için bkz. : syf. 107
Eléments Pour une Histoire des Ecoles Francophones en Turquie, 

  



oldu u s rada ortaya ç km t r. O y l içinde ç kan bir yasa misyoner hareketleri
ni biraz olsun önlemi tir. Ancak henüz okullar  tam olarak denetlemek olanakl  
görülme

Bu okullara yeni bir statü kazand r lmas  ve denetim alt na al nmas , ancak 
Lozan Antla mas  ile sa lanabilmi tir. Bu antla mada ‘yabanc  okullar mesele-
si’ ba l ba na konu yap lm  ve bununla ilgili çok önemli kararlar al nm t r. 

onferans n n 6.maddesi içinde yer alan ecnebi okullar n özel durumla- 
r  ba l yla ortaya at lan konuda yeni hükümetin ald  kararlar n çok kat  ol
du undan ikayet edilerek yeni devletin konuya nas l yakla aca  hususunda 
sorulan bir soruya ise, Türk delegasyonunun ba kan  smet Pa a’n n yan t  u 
olmu tur : 
    “ - Gelecekte al nacak kararlar hakk nda hiç bir garanti veremem !  

Bu yan t üzerine Montanya, Pa a’ya bir ba ka soru yöneltiyordu :
    “ – leride ecnebi okullar  açmak ihtimali yok mu ? “ 
    “ – Gelece e ait sorunlar , yasalar çözümleyecektir ! “ 

smet Pa a’n n yan t  da bu oluyordu. u bir kaç sat r bile nas l bir onurlu 
mücadele verildi ini anlatmak için san r m yeterli olmu tur. Bu yan t ayn  za
manda, yeni Türk Devleti’nin demokratikle me yönündeki azim ve iradesini de 
göstermi  olmas  bak m ndan çok önemlidir. 

imdi gelelim konferansta sözü edilen ve çok kat  bulunan kararlar n ne ol
duklar na… 

Bu konuda Cumhuriyet Hükümeti’nin ald  kararlar  ba l klar halinde öyl
s ralayabiliriz : 

Haftada ortalama 10 ila 14 saat zorunlu Türkçe e itim yap lmas  (1924)
Tarih, Co rafya derslerinin mutlaka Türkçe yap lmas  zorunlulu u (1930)
lkö retimin, Türk okullar nda tekelle mesi (1931)

, bu tarihten itibaren ecnebiler art k ilkokul düzeyinde okul  
açamayacaklard r.]

Vergi düzenlemeleri yap lmas  (1931)
Ö retmenlerin derslere dini k yafetlerle giremeyece i yasa  (1934)
Her okulda bir Türk müdür yard mc s  bulunmas  zorunlulu u (1934)

Bunlar ve benzeri kararlar uygulanmaya konmu  ve s k  bir ekilde denetlen
mi tir. 1924 ile 1934 y llar  aras ndaki on y l demek ki hükümetin bir i i de bu 
okullar  düzene sokmak ve kontrol alt na almak olmu tur. 

Lozan Konferans  ve smet Pa a, Türk nk lap Tarihi Enst.Yay n  No.3
Maarif Matbaas , 1943, stanbul, s. 322  
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te Cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk On y l içinde, en ba ar l  çal
malarda biri de bu alanda gerçekle mi tir. Daha ilk kararlar n al nmaya ba lan

 1924 y l ndan itibaren etkisi görülmeye ba layacakt r. Lozan Konferans
n n yap ld ndan iki y l sonras  itibariyle, yani 1925 y l nda, Türkiye’deki 
Frans z okullar n n say s  toplam 80 nin üzerinde olmas na kar n, bu say  1931 
de 63 e dü ecektir.  

1934 ile 1935 y llar nda, dini k yafet yasa  nedeniyle 11 okul kap lar n  ka
patmak zorunda kalacak, 180 ö retmen Türkiye’yi terkedecektir. 1937 y l na 
gelindi inde ise stanbul ve zmir d nda Frans z okulu kalmam t r. Ö renci 
say s  da 3000 civar na kadar gerilemi tir ki bu tüm zamanlarda görülen en 
dü ük say d r. Bu say  ileride yeniden artma gösterecektir. 

Bu okullar n varl , bilindi i gibi günümüzde dahi devam etmektedir. Ancak 
art k E itim Birli i lkeleri içinde, yasalarla düzenlenmi  uygulamalar  yaparak 
ve Lozan Konferans nda al nan kararlardan do an haklar n  kullanarak e itim 
etkinliklerini sürdürmektedirler. Bu okullardan art k Türk çocuklar  da, yo un 

Cumhuriyet döneminde yabanc  dilde e itim veren okullar n yo un olarak 
Frans zca, ngilizce ve Almanca dillerinde e itim yapan kurumlar oldu u gö
rülmektedir. Bunlara olan taleb zaman içinde de i ebilmektedir. Örne in 1951 
y l nda yap lan bir belirlemeye göre ngiliz dilinde e itim veren oku
Frans zca dilinde e itim veren okullar % 35 ve Almanca dilinde e itim veren 
okullar ise % 5 civar nda ö renci çekebilmi lerdir. 

Bu arada Galatasaray Lisesi gibi okullar m z, Cumhuriyetle birlikte daha güç
lü olarak e itim etkinliklerine devam etmi lerdir. Bu tür okullardaki e itimin 
kalitesi Fransa’daki okullarla ayn  düzeye gelmi tir. E itim kadrolar n n da gi
derek güçlenmesiyle Türk ö retmenler gelece in e itimine damgas n  vurmaya 
ba lam lard r.

–
Osmanl ’da bilimin ve ö retimin güçlü ü, giderek Türkçe konu ulmaya ba

lan lan bir ülkede hala Arapça yaz n n kullan lmas ndan kaynaklanmaktad r. 
XX.yy.itibariyle Osmanl ’ca daha ar  kullan lmaya ba lan lm , Türkçülük ha
reketlerinin dil üzerindeki etkisiyle pek çok Arapça ve Farsça sözcük dilden a
y klanarak yerlerine Türkçe sözcükler konmaya ba lanm t r. Dikkat edilmi se 
e er, geçmi  sayfalar m zda ders adlar ndan söz ederken önceleri cebr 
edilen ders ad  son zamanlarda art k cebir olarak kullan lmaktad r.

Eléments Pour une Histoire des Ecoles Francophones en Turquie, 
  



Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi de bir Osmanl  insan  olarak ayn  e itimi 
alarak yeti mi tir. Arapça ile yap lan özellikle fen e itiminin açmazlar n  çok 
yak ndan bilmektedir. Atatürk’ün matematikçi yönü ileride ayr  bir bölümde e
le al nacakt r. O matematik ve fen derslerine ol
birikimiyle, e itiminin de nas l yap lmas  hakk nda dü ündü ü pek çok eyler 
olmal d r. Bu de i imler sadece dersler ve e itim için de il, günlük ya am için 
de zorunluydu. Böylece Harf Devrimi yap lmas  kaç n lmaz hale gel

Bu bütünüyle bak ld nda Dilde Devrim olarak alg lanmal d r. Harfler sade
ce dili olu turan sözcüklerde kullan lan simgelerdir. Yeni bir dil Türkçe, 
ni Türk ulusunun dili olacakt r. Bu devrimin politikalar  bu eksen do rultusun

çekle tirilecektir. Öyleyse bu devrim ayn  zamanda kurumsalla t r lmal
d r. Bunun sonucu olarak Türk Dil Kurumu ya ama geçirilecektir. Türkçe ile 
ilgili çal malar daha sonra buradaki uzmanlar taraf ndan yürütülecektir. Ata 
türk’e verilen raporlardan, konunun giderek güncelle ti i anla lmaktad r. Yeni 

alfabe  dil ile yeni bir olu um ba layacakt r ki i te bunun ad  da 
harf devrimi’

Yakla k bin y l  bulan bu ç kmazdan kurtulman n yolu bu devrim olmu tur. 
ayn  dili kullanmal d r. De i ik kesimlerin farkl  dil ve üs

luplarla konu malar  ve yaz malar  Osmanl  Devleti’nde görülen bir örnektir. 
Bu sona ermeliydi. Bu amaçla gerek teknik gerekse yasal haz rl klar tamamla
narak 1928 y l  May s ay nda TBMM’ne bir yasa önerisi sunulmu tur. 

Devlet, vilayet, ehir emaneti gibi resmi devair ve müessesat n bi
 tahririyye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamlar n kulla

n lmas  mecburidir. 
bu mecburiyetin efrad ve e has  hususiye aras ndaki muamelatta dahi tatbi

kini en kolay mahallerden ba lamak suretiyle 1931 Haziran ’na kadar teminine 
hükümet mezundur. 

Bu kanun ahkam n  icraya cra Vekilleri Heyeti me
Büyük Millet Meclisi 20 May s 1928 günlü oturumunda sunulan bu öneriyi 

kabul edecek ve 1288 say l  yasa 1 Haziran 1928 günü yürürlü e girecektir. Bu 
ekilde çok önemli bir devrim daha gerçekle me a amas na gelmi tir. imdi bu 

ya ama geçirilme
Daha önceden Latin Harfleri alfabe (abece) yap lmas  çal mala

r  1926 y l nda ba lat lm  ve bir Alman e itim uzman  Kuhne’ye haz rlat lan 

(*)   Bu kurum 12 Temmuz 1932 günü kurulmu  olup, kuruldu u zamanki ad  Türk Dili  
        Tetkik Cemiyeti 
(**)  M. .ÜLKÜTA IR, Atatürk ve Harf Devrimi, Yenigün Haber Ajans , 1998, stanbul, s.58 



rapor bu konuda uyar c  olmu tur. 1927 y l  boyunca bu konuda Türk uzmanla
r  da Maarif Vekaleti nezdinde çal malar yaparak i i bu noktaya kadar getir
mi lerdir. Yukar da sözü edilen çal malar, bunlard r.

Bu devrim halka bizzat Atatürk taraf ndan, 9 A ustos 1928 günü stanbul’da 
Sarayburnu’nda yap lan bir konu mayla duyurulmu tur. O, bu konu mas nda 
halka unlar  söylemi tir :  

“ Çok i ler yap lm t r, ama bugün yapmaya mecbur oldu umuz son de il, la- 
kin çok lüzumlu bir i  daha vard r. Yeni Türk harfleri çabuk ö renilmelidir, her 
vatanda a, kad na, erke e, hamala, sandalc ya ö retiniz. Bir milletin, sosyal 
bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksan  bil- 
mezse, bu ay pt r, bundan insan olanlar n utanmas  gerekir. Bu millet utanmak 
için yarat lmam t r, övünmek için yarat lm , tarihini övünmekle doldurmu  
bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa bu hata 
bizde de ildir, Türk’ün karakterini  anlamayarak kafas n   bir tak m  zincirlerle 
saranlar nd r .  Art k  geçmi in hatalar n  kökünden temizlemek  zaman nda-
y z, hatalar  düzeltece iz, bu hatalar n düzeltilmesinde bütün vatanda lar n 
çal malar n  isterim. En nihayet bir y l, iki y l içinde bütün Türk toplumu yeni 
harfleri ö renecektir. Milletimiz yaz s  ile kafas  ile bütün medeniyet aleminin 
yan  ba nda oldu unu görecektir. “

Böylece yeni harflerle birlikte halka sunulan yeni alfabe, baz  teknik özellik
lere sahip bulunuyordu. Gerek ses uyumu ve gerekse konu ma dili ile yaz  dili 
aras ndaki uyum bak m ndan Arapça ile kar la t r lamayacak kadar kolay ve 
anla l rd . Art k soldan sa a do ru yaz lacakt r. Devrim harekat  devam et
mektedir. 30 A ustos 1928 günü bu konuda Dolmabahçe Saray , önemli bir 
yasa haz l na ev sahipli i yapmaktad r. 

“ Milleti cehaletten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini terk 
edip, Latin esas nda Türk Harfleri’ni kabul etmekten ba ka çare yoktur. “    

Bu anlay , önceden yasala t r lan ve halka duyurulan bu büyük devrimin na
s l uygulanaca n  düzene koyan ikinci bir yasayla desteklenecektir. 

1 Haziran 1928 günü yürürlü e giren önceki yasa bir ba lang çt r. Bunun he
men ard ndan gelen bir ba ka yasayla desteklenecektir. Yukar da aç klanan ilke 
gere ince zorunlu olarak görülen bu yasa, 1 Kas m 1928 tarihinde TBMM’de 
kabul edilecek ve 3 Kas m’da resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e girecek
ir. 1353 say l  bu yasa ile, art k Arap harfleri yerini, Türk harflerine b rakmak

tad r. Türk Harflerinin Kabulü Hakk ndaki Kanun u ekilde düzenlenmi tir : 

(*)   N.SAKAO LU, Cumhuriyet Dönemi E itim Tarihi, leti im Yay nlar ,1992, stab
(**) M. .ÜLKÜTA IR, Atatürk ve Harf Devrimi, Yenigün Yay nc l k, 1998, stanbul, s.75



imdiye kadar yazmak için kullan lan Arap harfleri yerine Latin 
esas ndan al nan ve merbut cetvelde ekilleri gösterilen harfler (Tü
unvan ve hukuku ile kabul edilmi tir.

Bu kanunun ne ri tarihinden itibaren devletin bütün daire ve mü
esseselerinde ve bilcümle irket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleri 
ile yaz lm  olan yaz lar n kabulü ve muameleye konulmas  mecburidir.  

Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin devlet muamela
t n  tatbik tarihi 1929 kanunnisani’nin birinci gününü geçemez. u kadar ki ev

 tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilamlar n ve matbu muamelat cetvel 
terlerinin 1929 Haziran iptidas na kadar eski usulde yaz lmas  caizdir. Verile
cek tapu kay tlar  ve askeri hüviyet ve cüzdanlar  1929 Haziran iptidas ndan iti
baren Türk harfleri ile yaz lacakt r. 

Halk taraf ndan vaki müracaatlardan eski Arap harfleriyle yaz l  
olanlar n n kabulü 1929 Haziran n n birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi 
kanunuevvelinin iptidas ndan itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela 
ve sinema yaz lar  ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, g
mevkut gazete, risale ve mecmualar n Türk harfleriyle bas lmas  ve yaz lmas  

1929 kanunusanisi iptidas ndan itibaren Türkçe bas lacak kitap
lar n Türk harfleriyle bas lmas  mecburidir.  

Resmi ve hususi bütün zab tlarda 1930 Haziran iptidas na kadar 
eski Arap harflerinin stenografi makam nda istimali caizdir. Devletin bütün da
ire ve müesseselerinde kullan lan kitap, kanun, talimatname, defter, cetvel ve 
sicil gibi matbualar n 1930 Haziran  iptidas na kadar kullan lmas  caizdir.  

sair k ymetli evrak ile hukuki mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar de i tiril
medikleri müddetçe muteberdirler.

azl  ve imtiyazs z irketler, cemiyetler ve 
müesseselerin Türkçe muamelat na Türk harflerinin tatbiki 1929 kanunusa
nisinin birinci gününü geçemez. u kadar ki, halk taraf ndan mezkur müesese
lere 1929 Haziran  iptidas na kadar eski Arap harfleriyle müracaat vaki oldu u 
takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerinde mevcut eski Arap harfleriyle 
bas lm  defter, cetvel, katalog, nizamname ve talimatname gibi matbualar n, 
1930 Haziran  iptidas na kadar kullan lmas  caizdir.

Bütün mekteplerin Türkçe yap lan tedrisat nda Türk harfleri kul
lan l r. Eski harflerle matbu kitaplarla tedrisat icras  memnudur.

Bu kanun ne ri tarihinden itibaren muteberdir. 
Bu kanun ahkam n  icraya cra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Bu kanun yürülü e girer girmez, herkes yeni Tük alfabesini ö renmeye ba
layacakt r. 11 Kas m günü Halk mektepleri kurulmas  kararla t lacak ve bu bü
tün ülkede yayg n olarak uygulanacakt r. Ev han mlar na kadar herkes okuma
yazma seferberli ine kat lacakt r. Bu konuda Halk Evleri’ne büyük görev dü
mü tür. Çe itli kurslar aç lm , okullarda halk için dersler verilmi tir. 24 Kas m 
1928 günü “ Millet Mektepleri Te kilat  Talimatnamesi” yay mlanm t r. K sa 
sürede okuma yazma oran  % 10 olan bu ülkede % 25 lere var lm t r. 

Yeni harflere geçi  için, Atatürk’ün srar yla, üç ayl k bir süre tan nm t r. Bu 
sürenin Atatürk’ün Sarayburnunda halka yeni harfleri tan tt  günden (9 A us
tos 1928) yasan n ç kt  (yay mland ) 3 Kas m 1928 gününe kadar geçen sü
re oldu u anla lmaktad r. Yani i  tasar m olmaktan ç km , fiiliyata geçmi tir.

Osmanl  mparatorlu u’nda ilk kitap 1729 y l nda bas lm  ve bu koca dev
let tarihten silinene kadar geçen yakla k 300 y l içinde ancak 30000 kitap ba
s labilmi tir. Oysa bir kar la t rma yap l rsa, Cumhuriyet döneminde ayn  sa
y da kitab n bas labilmesi için 16 y l yeterli olmu tur. 

1929 y l nda, yani harf devriminin gerçe e dönü tü ünden sadece bir y l 
sonras nda Millet Mektepleri’nin say s  bini geçmi tir. Buralarda okuma yazma 
ö renenlerin say s , bir y lda 600000 den fazlad r. Ülkenin bilgili ve e itimli 
insan düzeyi h zla yükselmeye ba lam t r. 1 Eylül 1929 günü itibariyle Arapça 
ve Farsça dersleri tümüyle kald r lm t r.    

son geli me baz  kesimleri hiç memnun etmemi tir. Arapça Kur’ 
an dili oldu u için, kimilerince mukaddes say lmaktad r. Bir tak m insanlar bu 
hareketleri ‘din elden gidiyor’ diye kar layarak kar kl k ç kartmak istemi ler
se de fazla destek bulamad klar  gibi, kar lar nda Mustafa Kemal Pa a’y  ve 
arkada lar n  bulmu lard r.

Atatürk bundan sonraki a amada, ne zamand r üzerinde çal t  ve her f rsat
ta dile getirdi i e itim konular na yönelecek ve O bu çal malar yla Ba  Ö ret- 
men olarak e itim kurumlar n n en ba ndaki insan ve lider olarak görülecektir.  

Cumhuriyet kuruldu u ilk y lda 72 ortaokul varken bu yeni düzenlemeler ya
p larak 64 e indirilmi  ; bunun yan s ra 8 k z ortaokulu aç lm t r. 1925 y l nda 
ise bu say  15 e ula m t r. 1927 y l ndan itibaren karma e itim’e geçilmi tir.

1923 y l nda 23 resmi lise vard  ve bunlar n 9 tanesi k z lisesiydi. 1924
de bu say  19 a indirilmi tir. 

Ülkedeki tek yüksekö retim kurumu ise stanbul’daki Darülfünun’dur. 

.AKSOY, Matematik Ve Tarihi, Cilt 4, YTÜ.Yay n , 2002, stanbul, s. 290 



B Ö L Ü M   8

ATATÜRK’ÜN E T M POL T KALARI
VE ÜN VERS TE REFORMU

08. 01. G R

Cumhuriyet kurulduktan sonra geçen On Y l içinde gerçekle en önemli bir 
çok devrim ve verilen sava lar, özetlenerek bir önceki bölümde sunulmu tur. 
Hiç bir ey d ar dan görüldü ü gibi basit ve kolay de ildir ve her gerçekle en 
olu umun kendi içinde güçlükleri vard r. Sava tan ç km , maddi ve manevi za

a u ram  olan bir halktan bir millet yaratmak neredeyse mucize gibi bir 
eydir. te o mucizeyi yaratan ve gerçekle tirebilen biri vard r : Atatürk. 

O sadece Ba komutan, O sadece Meclis Ba kan  de il, O ayn  zamanda Ba
ö retmen’dir. Bu ünvan O’na çoktan verilmi tir. Ba ö retmen Atatürk, 
helerde muharebelere komuta ederken, nas l zaman buluyor, nerede haz rlan
yorsa, O’nu bir kaç gün sonra örne in ö retmenlerle yapt  bir toplant da söy
lev verirken görüyorsunuz. zmir’de ktisat Kongresi’ni toplad  s rada, bu gi
bi bir dar zamanda bu i leri yap yordu. Öyle anla l yor ve O öyle inan yordu 
ki, cephelerde kazan lan sava  daha sonra e itimde ve iktisatta kaybedilebilirdi. 
Ülkenin s n rlar n  çizip güvenceye ald ktan sonra, biz bize kald m z 
da yap lacak öyle önemli i ler vard r ki onlara da daha imdiden haz rl kl  olun
mal yd . te ileri görü lülük 

E itim poitikalar n n olu turulmas  ve uygulanmas  süreci, içinde bir çok ko
arma k bir sistemdir. Bunlar  k sa ba l klar halinde 

topluca sunmak istersek unlar  görürüz :
Okulla ma her düzeyde ve her vatanda  için programl  olarak gerçekle ti

rilmelidir. Ülkenin her yerinde yayg n olarak uygulanmal d r.  
lkö retim zorunlu ve paras z , di er okullar iste e ba l  ve paras z olacak

t r. [20 May s 1924 te ç kan 491 say l  Te kilat  Esasiye Yasas ’n n 87.md.si
gere ince ilkö retim zorunlu oluyordu. 1926 de ç kar lan 822 say l  yasayla da  
ortaö retim (ortaokul ve liseler) paras z olmu tur.]



Okullar, “ lkokul, Ortaokul, Lise” olarak düzenlenmeli ve lkokullar 5 y l, 
Ortaokul ve Liseler 3 er y l süreli olmal d r. [23 Nisan 1924 te toplanan 

i lmiye’nin verdi i karar.] 
Bu okullarda e itim görevi yapacak ö retmenler h zla yeti tirilmelidir. 

[13 Mart 1925 de “Orta Tedrisat Muallimler Kanunu” ç km t r.] Bu kanun
da ö retmenler üç s n fa ayr lm t r :
a) Yüksek tedrisat muallimleri, 

c) lk tedrisat mua
Ç kan kanunda bu ö retmenlerin mezun olmalar  gereken kurumlar n düzey

leri de belirtilmi tir. Buna göre : 1)Orta ö retim (ortaokul ve liseler) ö retmen
leri ve ö retmen yeti tiren Darülmuallimin (erkek ö retmen okulu) ve Darül

yan ö retmen okulu) ö retmenleri Darülfünun mezunu ya da ö
retmen okulunun yüksek k sm ndan mezun olanlar ;  2) lkö retim okullar nda 
ise ö retmen okullar ndan mezun olanlar ; ö retmen olarak atanabileceklerdir.     

Her ö retim kurumunda laik e itim yap lacakt r. Arapça, Farsça ve din 
dersleri kald r lm t r.   

Belirli bölgelerde yat l  ö renci okutulacak büyük liseler aç lmal d r. 
Meslek okullar  aç lmal d r.
Yat l  olmayan okullarda karma e itim yayg nla t r lacakt r.
Ö retmenlerin pedagojik formasyon almalar  için kurslar düzenlenmeli ve 

ö retmenlerin özlük i leriyle ilgilenecek bir ‘Milli Talim ve Terbiye Dairesi’ 
kurulmal d r.  

Bu e itim politikalar  h zla uygulanmaya konmu  ve hatta 1926 y l nda An
kara ve zmir’de birer E itim Enstitüsü aç lm t r. 

Bütün bu politikalar kimin kafas ndan ç karsa ç ks n, sonuçta yasal düzenle
meler yap lacak ve bunlar ya ama geçirilecektir. Bütün bu i leri yürütecek tek 
yetkili kurum ise Maarif Vekaleti (Milli E itim Bakanl ) olacakt r. 

Bu süreçte önemli geli melerden biri de yüksekö retimde ya ananlard r. O 
tarihlerde ülkenin tek yüksekö retim kurumu stanbul’daki Darülfünun’dur. Bu 
kurum Cumhuriyetin kurulmas ndan itibaren, 1933 y l na kadar geçen on y l i
çinde hiç bir varl k gösteremedi i gibi, bütün bu devrim çal malar na da en 
ufak bir katk da bulunmam t r. Oysa ya anan bunca heyecan kar s nda duyar
s z kalabilmek, bir bak ma yeni rejimi d lamak anlam na gelmektedir. Bu an
lay  elbette ülkeyi yönetenlerin dikkatinden kaçmayacak ve bu konuda da bir 
yenile tirme harekat  ba lat lacakt r. Bu konu, e itim literatürümüzde, Üniver-
site Reformu olarak yerini alm  olup bu konudaki geli meler ve olu umlar tüm 
ayr nt lar yla ilerideki sayfalar m zda yerini alacakt r. 



08. 02. ATATÜRK’ÜN E T M ÇALI MALARI VE SÖYLEVLER

Atatürk özellikle e itim konusunda hayli aktif çal malar yapm t r. Bunlar 
aras nda okullar  ziyaret ederek bizzat ö rencilerle görü mek ve onlar  dinle
menin yan s ra bazen s n fta tahta ba na geçip ders anlatarak bu görevi yerine 
getirmi tir. Çe itli vesilerlerle ö retmenlerle birarada olup onlara dü ündükleri
ni aktar r gibi yaparak gerçekte bir çok konuda önderlik yapm t r. Bir ülkü et
raf nda birle tirmek istedi i ö retmenlerine gösterdi i çok önemli hedefler ol
du u gibi onlara yükledi i sorumlulu u, en veciz ekilde öyle ifade etmi tir :

Ö RETMENLER, YEN  NES LLER  S ZLER N ESER  OLACAKTIR !
Bu mesaj  alan ö retmen, görevinin ne kadar kutsi oldu unu, en iyi ekil

Ba ö retmen Atatürk’ten ö renmi  olmaktad r.  

08. 02. 01. E itim Kongresini Aç  Konu mas
E itim ve Ö retimin laikle mesi kavram , en az önceden sözü edilen di er 

kavramlar kadar önemli ve hatta önceliklidir ve de bir zorunluluktur.Bunun a
sini kan tlayacak pek çok örnek yak n tarihimizde bolca mevcuttur. 

Atatürk’ün ba tan beri kafas nda s ralad  devrimler aras nda bu konu, hiç 
ku ku yok ki ba  s ralarda bulunmaktad r. Hatta denilebilir ki henüz Cumhuri
yet daha kurulmadan önce O, 16 Temmuz 1921 günü, tam da Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin ya and  o günlerde, E itim Kongresi’nin aç l na geliyor ve 
a a daki u çok önemli konu may  yap yordu : 

“ Yüzy llar süren derin bir yönetsel savsaklaman n devlet yap s nda yol açt -
 yaralar  iyile tirmek için harcanacak emeklerin en büyü ünü hiç ku kusuz e-

itim ve ekin (kültür) alan nda göstermemiz gerekir… 
    Ancak geni  ve yeterli ko ul ve araçlara sahip oluncaya de in geçecek sava  
günlerinde bile yetkin bir dikkat ve özenle i lenip çizilmi  bir ulusal e itim 
program  ortaya koymaya ve varolan e itim örgütümüzü bu günden verimli bir 
etkinlikle çal t racak temelleri haz rlamaya bütün gücümüzle çal mal y z. im- 
diye de in izlenen ö retim ve e itim yöntemlerinin ulusumuzun gerileme tari- 
hinde en önemli bir etken oldu u kan s nday m. Onun için bir ulusal e itim 
program ndan söz ederken, eski dönemin bo  inançlar ndan ve do al özellik- 
lerimizle hiç de ili kisi olmayan yabanc  dü üncelerden, Do u’dan ve Bat ’dan 
gelebilen her türlü etkilerden tümüyle uzak, ulusal ve tarihsel karakterimize uy- 
gun bir ekini anlatmak istiyorum. Çünkü ulusal deham z n geli imi ancak böy- 
le bir ekinle sa lanabilir. Geli i güzel bir yabanc  ekini, imdiye de in izlenen  

(*)  Ö.OZANKAYA Türkiye’de Laiklik, Cem Yay nevi, 1990, stanbul, s. 230
 
 
 
 



 
yabanc  ekinlerin y k c  sonuçlar n  yineleyebilir. Ekin ortamla ili kilidir. O or- 
tam ulusun karakteridir. 
    Çocuklar m z ve gençlerimiz yeti tirilirken onlara özellikle varl  ile, hakk  
ile, birli i ile çat an tüm yabanc  ögelerle mücadele gere i ve ulusal dü ünce- 
leri, her eyi bir yana b rakarak her kar  dü ünce önünde iddetle ve özveriyle 
savunma zorunlulu u telkin edilmelidir. Yeni ku a n bütün ruhsal güçlerine, 
bu niteliklerin ve yetene in mal edilmesi önemlidir. Sürekli ve korkunç bir mü- 
cadele biçiminde beliren uluslararas  ya am n felsefesi, ba ms z ve mutlu kal-
mak isteyen her ulus için bu nitelikleri iddetle istetmektedir. 
    te biz bu kongremizden, yaln z, çizilmi  eski yollarda basitçe yürümenin bi- 
çimi üzerinde dü ünce al veri inde bulunmay  de il ; belki belirtti im ko ulla- 
r  yerine getiren yeni bir sanat ve hüner yolu bulup ulusa göstermek ve o yolda 
yeni ku aklar  yürütmek için bir k lavuz olmak gibi kutsal bir hizmet bekliyo-
ruz. “         

08. 02. 02. Bursa’da Ö retmenlere Yapt  Konu ma
Atatürk, Bursa’da, 27 Ekim 1922 günü ö retmenlerle biraradad r ve onlara, 

tarihe geçen ünlü konu mas n  yapar. Bu konu man n, henüz Cumhuriyet ilan 
edilmeden tam bir y l önce yap lm  olmas  çok anlaml d r. Söylevdeki sat rlar 
aras nda, gelece in Türkiyesi’ni görebilir, O’nun kafas nda olu an Türkiye’de 
e itimin nas l yürütülece ine dair ipuçlar n  bulabilirsiniz. 

“ …Bir toplumun hastal  ne olabilir ? Ulusu ulus yapan, ilerletip ayd nla-
tan güçler vard r ; dü ünce güçleri ve toplumsal güçler… 
    Dü ünceler anlams z, mant ks z uydurmalarla dolu olursa, o dü ünceler has- 
tal kl d r. Bunun gibi toplumsal ya am ak l ve mant ktan yoksun, yarars z ve 
zararl  bir tak m inançlar ve geleneklerle dolu olursa, kötürüm olur.  
    Önce dü ünce ve toplum güçlerinin kaynaklar n  temizlemekle i e ba lamak 
gereklidir. Ülkeyi, ulusu kurtarmak isteyenler için, yurt sevgisi, iyi niyet, özveri 
en zorunlu olan niteliklerdendir…Ama bir toplumu ça n gereklerine göre iler- 
letebilmek için bu nitelikler yetmez, bu niteliklerin yan nda bilim ve teknik de 
gereklidir.  
    Bilim ve teknik giri imleri (için) okul gereklidir. Okul ad n  hep birlikte say-
g yla, a rl yarak anal m. Okul genç kafalara insanl a sayg y , ulus ve ülkeye 
sevgiyi, erefi, ba ms zl  ö retir. Ba ms zl k tehlikeye dü tü ünde onu kur- 
tarmak için izlenmesi en uygun olan en iyi yolu belletir. Ülke ve ulusu kurtar-
ma a çal anlar n ayn  zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer 
bilgin olmalar  gerekir. Bunu sa layan okuldur.  

(*) Ö.OZANKAYA, Türkiye’de Laiklik, Cem Yay nevi, 1990, stanbul, s. 232
 
 
 



 
    …Ulusu yeti tirmek için as l olan okullar m z n, üniversitelerimizin kurulma- 
s nda (bilim ve teknik ilkelerini k lavuz yapaca z)…Ulusumuzun siyasal, top- 
lumsal ya am nda,…dü ünce e itiminde de k lavuzumuz bilim ve teknik olacak- 
t r…Okulun verece i bilim ve teknik sayesindedir ki Türk ulusu, Türk sanat , e- 
konomisi, Türk iir ve edebiyat , bütün güzel yat r mlar yla geli ir. 
   …Bir ulusun gerçek kurtulu u ancak böylece olur ! Bence (e itim) program - 
m z n temel noktalar  ikidir : 
     1 . Toplumsal ya am m z n gereksinmelerine uymas , 
     2 . Ça n gereklerine uygun dü mesi. 
     …Hiç bir mant ksal kan ta dayanmayan bir tak m geleneklerin, inançlar n 
korunmas nda direnen uluslar n ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olamaz. -
lerlemede kay tlar , ko ullar  a amayan uluslar ya am  akla uygun ve i lemsel 
olarak gözlemleyemezler. Ya am felsefesini geni li ine gören uluslar n ege-
menli i ve tutsakl  alt na girmeye mahkumdur.  
    Han mlar ; beyler ! 
    tiraf edelim ki biz üç buçuk y l öncesine de in cemaat halinde ya yorduk. 
Bizi istedikleri gibi yönetiyorlard . Dünya bizi temsil edenlere göre tan yordu. 
Üç buçuk y ld r, tamamiyle ulus olarak ya yoruz. “ 

08. 02. 03. Samsun’da Ö retmenlere Sesleni
Atatürk Bursa’daki uzun söylevinde genel politikalar  böylece aç klam t r. 

Daha sonra, 22 Eylül 1924 günü Samsun’da ö retmenlere seslenirken söyledik
leri ise çok daha ilginç, çok daha vecizdir : 

“ Ö retmenler ! 
    Yeni ku a  ; Cumhuriyetin özverili ö retmen ve e itmenleri, sizler yeti tire-
ceksiniz ; yeni ku ak sizin eseriniz olacakt r. Cumhuriyet ; dü ünce, bilim, tek- 
nik, beden bak mlar ndan güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.Yeni ku- 
a  bu nitelik ve yetenekleriyle yeti tirmek sizin elinizdedir. 

    Ö retmenler ! 
   Erkek ve k z çocuklar m z n ayn  yoldan bütün ö renim derecelerindeki ö re-  
tim ve e itimlerinin i lemsel olmas  önemlidir. Ülke çocuklar , her ö renim de- 
recesinde ekonomik ya amda etkin, verimli ve ba ar l  olacak biçimde donat l- 
mal d r. Ulusal ahlak m z, uygar ilkelerle ve özgür dü üncelerle beslenip güç-
lendirilmelidir. Bu çok önemlidir ; özellikle dikkatinizi çekerim : korkutma te- 
meline dayal  ahlak, bir erdem olmad ktan ba ka güvenilebilir de de ildir. “

te buraya gelindi inde, söylev O’nun çok ünlü olmu  deyi leriyle devam 
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“ Dünyada her ey için, uygarl k için, ba ar  için en do ru yol gösterici bi-
limdir, fen’dir. Bilim ve fennin d nda yol gösterici aramak aymazl kt r, bilgi- 
sizliktir, sapk nl kt r. Yaln z bilimin ve fennin ya ad m z her dakikadaki a a-
malar n n evrimini kavramak ve ilerlemelerini zamanla izlemek artt r. Bin, iki 
bin, binlerce y l önceki bilim ve teknik dilinin çizdi i ilkeleri, u kadar bin y l 
sonra bugün aynen uygulamaya kalk mak ku kusuz bilim ve tekni in içinde 
bulunmak de ildir. “

08. 02. 04. Üniversitelerdeki Konu malar
Ülkemizde bilim düzeyini yükseltebilmek için dünyadaki benzerleriyle boy 

ölçü ebilecek güçte ve köklü bilim ve e itim kurumlar na gereksinme oldu u
nu bilenlerin ba nda Atatürk gelmektedir. O’nun bu konudaki ayr nt l  çal
malar n  biraz sonraya b rakarak, söylevleriyle yönlendirdi i kesimlere, üniver
sitenin içinde bulunarak, onlara deste ini bu ekilde belli etmektedir. 

Ankara’da bir yeni okul aç lmaktad r : Ankara Hukuk Okulu. Bu okul aradan 
uzun bir zaman geçtikten sonra, 1946 y l nda Ankara Üni
Hukuk Fakültesi olarak ona ba lanacakt r. Bu okulun aç lmas  nedeniyle 5 Ka
s m 1925 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yap lan törende Atatürk baz  
görü lerini öyle dile getirmi tir.  (Bunlar  Prof.Dr.Afet nan’ n kaleminden ak
ar yoruz) : 

“ Y llar boyunca bu hukuk okulunun Üniversite Faküktesine do ru geli mi  
olmas , bilime verilen de erin bir ifadesidir. 
    Türkiye Cumhuriyeti devleti, memlekette Üniversiteler kurmak plan na dai-
ma önem vermi tir. Ankara ve stanbul’un birer kültür merkezi olarak, iki üni- 
versitenin geli me a amalar n , cumhuriyet devrinde daha verimli ve olumlu a- 
landa izlemek olanakl d r.  
   Türkiye’deki üniversiteler için, bu iki merkezden ba ka, bir Do u üniversite-
sinin kurulmas  fikri ilk kez Cumhurba kan m z Atatürk taraf ndan ortaya at l- 
m t r.  
    Atatürk’ün entellektüel çevresindeki konu malarda, üniversitelerin Türkiye’ 
deki durumu ve geli mesi için öne sürülen fikirler belli ba l  sorunlar aras nda 
idi. O’nun bilim konular na de er veren bir devlet ba kan  oldu u gözönünde 
bulundurulursa, bu durumu anlamak daha kolay olur. 
    Atatürk, bir üniversite için gerekli bütün fakültelerin Ankara’da kurulmas n  
bir gereksinme olarak görürken, 1937 y l nda, do u bölgemiz içinde bir üniver- 
site kurulmas  fikrini ortaya atm t r. “   

(*) A. NAN, Atatürk Hakk nda Hat ralar ve Belgeler, T.  Bankas  Yay n , 1959,



Ankara Üniversitesi’nin Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi’nin,
günü yap lan aç l  töreninde Atatürk dinleyici s ralar nda oturuyor  ve ilk dersi  
Türk Tarih Kurumu Asba kan  s fat yla Prof.Dr.Afet nan veriyordu. lk dersin 
konusu ise “ Tarihe Ba larken K saca Metot Bilgisi ”dir. Atatürk burada bulun

yla ayn  zamanda Türk dili’  Türk tarihi’  verdi i önemi ve a r  
duyarl l n  göstermektedir. 

O’ndan sonra konu an Atatürk unlar  söyleyecektir : 
“ Do ada, bilirsiniz ki, hiç bir ey yok olmaz. Ne bir ses ne bir söz ne bir ha-

reket…oldu u ça  ne kadar eski veya yeni olursa olsun, bütün bu olu lar ol-
duklar  andaki gibi do a içindedir. Bu dalgalanmada, zaman ve uzakl k kavra- 
m  yoktur. Bugün dünyan n herhangi bir kö esinde söylenen sözü veya akis ya-
pan hareketleri, yine dünyan n herhangi bir kö esinde ayn  anda i itmek, dinle- 
mek, saklamak olanakl  görülmektedir. 
    Yar n bizi saran do a ögeleri içinde, binlerce ve binlerce sene önce söylen-
mi  sözleri, oldu u gibi toplay p belirlemek olana na elbette ula lacakt r. 
Do an n bu gün için giz dolu bünyesine girece i kaç n lmaz görülen insan ze- 
kas , beklenilen gerçekleri ortaya koyacakt r.  
    Yine bu insan zekas d r ki, bekledi imiz sonucu elde etmemi  olmakla bera-
ber, bugünkü ara t r c  zekalar  doyuracak ve tarihi ayd nlatacak yeni yöntem- 
ler ve bilimler bulmu tur.  
    te arkeoloji ve antropoloji, o bilimlerin ba nda gelir. Tarih bu son bilim-
lerin buldu u belgelere dayand kça köklü olur. Tarihi, bu belgelere dayanan 
uluslard r ki, kendi asl n  bulur ve tan r. 
    te bizim tarihimiz, Türk tarihi, bu bilimsel belgelere dayan r. Yeter ki bu 
günün ayd n gençli i bu belgeleri araçs z tan s n ve tan ts n. “  

08. 02. 05.  TBMM’deki Konu mas
1937 y l nda, Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç l  töreninde u

r konu ma yapacakt r. Bu konu man n içinden, konumuzu ilgilendiren 
k sm  seçilerek a a ya konulmu tur : 

“ Büyük davam z en uygar ve en geli mi  ulus olarak varl m z  yükseltmek- 
tir. Bu yaln z kurumlarla de il, dü üncelerinde köklü bir devrim yapm  olan 
büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en k sa bir zamanda ba ar-
mak için, fikir ve hareketi beraber yütrütmek zorunlulu unday z. Bu giri imde 
ba ar  ancak türeli bir planla ve en rasyonel biçimde çal makla olanakl d r.  

(*) A. NAN, Atatürk Hakk nda Hat ralar ve Belgeler, T.  Bankas  Yay n , 1959,

 
 
 
 
 



 
Bu nedenle okuyup yazma bilmeyen tek vatanda  b rakmamak ; memleketin bü- 
yük kalk nma sava n n ve yeni çat s n n istedi i teknik elemanlar  yeti tirmek, 
ulus davalar n n ideolojisini anlayacak, anlatacak, ku aktan ku a a ya atacak 
ki i ve kurumlar  yaratmak ; i te bu önemli ilkeleri en k sa zamanda ya ama 
geçirmek, Kültür Bakanl ’n n üzerine ald  büyük ve a r sorumluluklard r. 

aret etti im ilkeleri, Türk gençli inin beyninde ve Türk milletinin bilincinde 
daima canl  bir halde tutmak, üniversitelerimize ve yüksek okullar m za dü en 
ba l ca görevdir.   
    Bunun için, memleketi, imdilik üç büyük kültür bölgesi halinde tasar-
layarak, bat  bölgesi için stanbul Üniversitesi’nde ba lam  olan geli tirme 
program n  daha da radikal bir biçimde uygulayarak, cumhuriyete cidden ça -
da  bir üniversite kazand rmak ; merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi’ni az 
zamanda kurmak gereklidir. Ve do u bölgesi için Van gölü sahillerinin en gü-
zel bir yerinde, her daldan ilk okullar yla ve sonuçta üniversitesiyle modern bir 
kültür kenti yaratmak yolunda, imdiden harekete geçilmelidir. Bu hay rl  
giri imin, do u illerimiz gençli ine ba layaca  ongunluk, cumhuriyet hükü- 
meti için ne mutlu bir eser olacakt r. Önermi  oldu um bu yeni giri imlerin, e- 
itmen ve ö retmen gereksinmesini art raca  ku kusuzdur. Fakat bu yön, hiç 

bir zaman, i e ba lama cesaretini k rmamal d r. Bakanl n, geçen y l içinde, 
bu yönden kazand  deneyimler, çok umut verici niteliktedir. “ 

Burada biraraya getirerek sundu umuz Atatürk’e ait bu görü ler, O’nun yeni 
kurulan bir ülkenin yap la mas  sürecinde e itim  dü ünce ortam na 
de er verdi ini ; her f rsatta bilimi öne ç kararak, yap lan her i te bilimselli i a
rad n , bunu da kesin ve rahat ifadelerle belirtmekte oldu unu görmekteyiz. 
Bunun için bilim insan na verilmesi gereken de eri ve ayr cal  ve bütün bu 
i ler için bilim kurumlar n n ve ba ta da ça da  üniversitelerin varl na olan 
gereksinmeyi s k s k vurgulad na ve bu fikirlerini uygun olan her ortamda yi
neledi ine tan k olmaktay z.

1925 ile 1937 y llar  aras nda da lm  olarak görülen bu görü ler, aradaki 12 
y ll k bir da l mda dahi de i mi  de ildir. O, 1925 y l nda ne söylüyorsa 1937 
y l nda da onu söylemektedir. te bu tutarl l k ve programl l kt r ki O’nu daha 
da büyük yapmaktad r. 

Bütün bu geli melerden sonra art k üniversite reformu olarak adland r lan bu 
önemli geli meyi incelemeye ba layabiliriz. Burada görece iz ki Atatürk konu
yu çok yak ndan izlemektedir ve çal malara önemli katk lar  olmaktad r.    

(*) A. NAN, Atatürk Hakk nda Hat ralar ve Belgeler, T.  Bankas  Yay n , 1959,



e itim alan nda yap lacak devrimlere öylesine s cak ve kararl  yakla yor
du ki, daha sava  y llar ndayken bu konular n gelece ini haz rlama al t rmalar  
yapmaktayd . Örne in, sava n en yo un olarak devam etti i y lda, 1921 y l  
Haziran ay  içinde, bir e itim kongresine kat lacak ve unlar  söyleyecektir : 

“ Bu sava  y llar  içinde bile dikkatle haz rlanmas  gereken ulusal e itim 
programlar  geli tirmeliyiz. Bütün e itim sistemimizin verimli olarak çal aca-

 temelleri haz rlamal y z. Benim inanc ma göre, ulusumuzun geri kal nda, 
geleneksel e itim yöntemleri en büyük etken olmu tur. Ulusal e itimden söz et- 
ti im zaman bütün geleneksel inançlardan, Do udan ya da Bat dan gelen bü-
tün yabanc  etkilerden ar nm  ulusal niteli imize uyan e itimi anl yorum. “  

08. 03. ÜN VERS TE REFORMU

On y l içinde pek çok ey yap lm , ülke 
ba tan aya a elden geçirilmi , hemen her alanda ola anüstü yenilikler, iyilikle
yarat lm , teokratik bir devletten laik bir devlete, saltanatla yönetilen bir ülke
den bir ulus devlete geçi ler sa lanm  ; ancak bütün bunlara kar n el de me

Darülfünun olmu tur. lk ve Orta ö retim bütünüyle düzenli 
bir e itime kavu mu tur. Yabanc  okullar denetim alt na al nm , Türk çocuk
lar n n da yararlanabilece i e itim kurumlar  haline gelmi tir. 

Darülfünun, cumhuriyet ilan edildikten sonra, bu ülkedeki en yüksek e itim 
düzeyini temsil eden tek kurumdur ve sadece stanbul’da bulunmaktad r. 

Atatürk’ün Onuncu Y l Nutku her Türk’ün bildi i, tan d  bir söylevdir. O bu 
söylev ile halk na, on y l içinde yap lanlar n hesab n  verecektir. Kendini buna 
sorumlu hissetmi tir. O milletine inand  gibi, milleti de O’na inanm t r. O’ 
na göre her ey elbirli iyle ve ulusça yap lm t r ; öyleyse halk na te ekkür et
melidir ; O’nu yüceltmelidir, övmelidir. Ba ar lar n  halkla payla mal d r. te 
bu dü üncelerle haz rlanacak olan nutukta sadece bir ey eksik kalacakt r. O da 
üniversitelerle ilgili henüz yap lm  hiç bir ey bulunmamas ndan kaynaklanan 
bo luk…

Bunu anlad  anda Atatürk, bu konuda da dü meye basacak ve ilgilileri ha
rekete geçirecektir. Art k ça da  anlamda bir üniversitenin zaman  gelmi  ; hat
ta geçmi tir. Bu süre içinde var olan Darülfünun’da yap lan e itim ve çal ma
lar hiç ku ku yok ki izlenmi tir. Darülfünun’u b rak n akademik yönden ele tir
meyi, bu kurum cumhuriyet kuruldu undan itibaren ya ananlara en ufak bir 
katk  sa lamam t r. Ça da la an Türkiye’ye uyum sa layamam t r. 

Türkiye’de Ça da la ma, Bilgi Yay nevi, 1973, Ankara, s. 472



Atatürk’ün önceki alt bölümde yer alan çe itli konu malar ndan kesitlerle 
örneklemeye çal t m z fikirlerinden, e itime ne kadar öncelik ve a rl k ver
di i kolayca anla labilmektedir. Bu arada, kurulacak üniversiteler hakk ndaki 
fikirlerini de az çok ö renmi  bulunuyoruz. 

Öyleyse art k O’nun için eylem zaman  gelmi tir…
Bu konuyu incelemeye ba larken öncelikl 1933 y llar  aras na rastla

yan sürede Darülfünün gerçe ini gözden geçirmenin gerekli ve yararl  olaca
na inand m için bu alt bölümü aç yorum. Bu çok iyi anla lmal d r ki hem ya
p lan reformun gereklili i, hem de niteli i çok daha iyi kavranabilsin…     

Bu hareket, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkin ya anmas na neden ol
mas  bak m ndan fevkalade önemlidir ; önemsenmelidir. 

08. 03. 01.  Darülfünun Gerçe i (1923
Cumhuriyet ilan edildi i y l, Darülfünun, bütün varl yla, bir Osmanl  e i

tim kurumu olarak devral nm  olunmaktad r. Cumhuriyetin ilan ndan yakla k 
alt  ay sonra, 4 May s 1924 günü ç kar lan 493 say l  yasa ile, bu kuruma, 
“mülhak bir bütçe“ ile idare edilme hakk  ve “hükmi ahsiyet“ verilmi tir. 
Ayr ca bu t stanbul Darülfünunu ad n  alm t r. Böylece 
mali ve yönetsel özerkli e kavu mu  bir kimlik kazanm t r. 

Bu yasay  bir Talimatname (Yönetmelik) izlemi  ve ayn  y l içinde ç kan bu 
yönetmelik stanbul Darülfünunu’nun i leyi ini düzene koymu tur. Buna göre 
bu Darülfünun’da T p, Hukuk, Fen, Edebiyat ve lahiyat Fakülteleri bulunacak
t r. Böylece ilk kez Fakülte deyimi, bu yönetmelik ile, akademik literatürümü
ze girmi  olmaktad r. 1919 da kazan lm  olan ‘ilmi muhtariyet’ yani ‘bil
özerklik’, Cumhuriyet Hükümeti’nin ç kard  bu yönetmelikte de aynen korun
mu tur. Bu husus Darülfünun’un la v na kadar devam edecektir. 

Darülfünun, cumhuriyet öncesinde kendi içinde zaman zaman de i imler ya
am t r. Örne in 1912 de yirmi Alman profesörü bu kurumda görev alm t r. 

1915 y l , ça da  ara t rmalar n yap lmas  için ara t rma enstitüleri’
du u y ld r. 1924 de yani cumhuriyetin ilan ndan sonraki y l ç kar lan e itim 
birli i yasas  ile köhnemi  e itim kurumlar  kapat lm t r. 

Bu noktada konuyu biraz özelle tirerek, Fen Fakültesi’nin durumunu bu sü
reç için incelersek, içindeki Matematik Bölümü’  
lar ndan hareketle ne düzeyde bir matematik devral nd n , gerekse bu dersleri 
veren ö retim elemanlar n  ismen belirleyerek, ilerideki geli melerde onlar n 
pozisyonlar n , izlemek f rsat  bulunacakt r. 

(*)  S..KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi,(1900-1946), stanbul
Üniversitesi Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 14



Yine yukar da sözü edilen yönetmeli e dönülürse, orada, Fen Fakültesinde 
okutulmas  öngörülen derslerin adlar  öyle s ralanm t r :

“ Tahlili Riyazi ; Mihanik-i Riyazi ; Nazariye-yi Adad ; Hendese-i Tahliliye ; 
Kimya-y  Tahlili ; Umumi Fizik ; Tecrübi Fizik ; Heyet ; Fizyoloji ; lm-i Neba- 
tat ; Kimya-y  Hayati ; Kimya-y  S nai ; lmü’l Arz ; Cebr-i Ala ; Riyaziyat-  
Umumiye ; lm-i Hayvanat ; Medeniyat ; Umumi Fizik (Elektrik k sm ) ; Kim-
ya-y  Uzvi ; Tahlilat-  Sinaiye ; Tecrübi Fizik (Elektrik k sm ) ; Te rih ; Suhur 
ve Müstehesat. “ 

1925 Ö RET M YILI FÜNUN FAKÜLTES  R YAZ YAT BÖLÜMÜ
DERS PROGRAMI VE MÜDERR SLER

DERS ADI                          DERS N TÜRKÇE KAR ILI I        MÜDERR S ADI

yi Adad        Say lar teorisi                       Müd. Nadir Bey
i Ala                  Yüksek Cebir                       Müd.Aliullah Yar Bey

iliye     Analitik Geometri                Müd. ükrü Bey
 Umumiye   Genel Matematik                Müd.Hüsnü Hamid Bey

Tahlili Riyaziye            Matematik Analiz                Müd.Burhaneddin Bey
sel Mekanik        Müd.M.Salim Bey

 htimaliyat       Olas l k Hesab                      Müd.Fatin Bey

1927 Ö RET M YILI FÜNUN FAKÜLTES  R YAZ YAT ENST TÜSÜ
DERS PROGRAMI VE MÜDERR SLER

DERS ADI                      DERS N TÜRKÇE KAR ILI I        MÜDERR S ADI

yi Adad        Say lar Teorisi                      Müd.Nadir Bey
i Riyazi         Matematiksel Mekanik         Müd.Salim Bey

ksel Analiz            Müd.Burhaneddin Bey
i Tahliliye      Analitik Geometri                Müd. ükrü Bey

i Ala                   Yüksek Cebir                       Müd.Ali Yar Bey          
Yüksek Hendese          Yüksek Geometri  Müd.Hüsnü Hamid Bey

ve Mösyö Mentere
 Umumiye    Genel Matematik                 Müd.Hüsnü Hamid Bey

(*) S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi,(1900-1946), stanbul
Üniversitesi Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 14



1929 Ö RET M YILI FEN FAKÜLTES  R YAZ YAT ENST TÜSÜ
DERS PROGRAMI VE MÜDERR SLER

DERS ADI                         DERS N TÜRKÇE KAR ILI I     MÜDERR S ADI

i Riyazi            Matematiksel Mekanik       Müd.Salim Bey
i Riyazi                Matematik Analiz                Müd

i Tahliliye        Analitik Geometri               Müd. ükrü Bey      
i Ala                     Yüksek Cebir                      Müd.Ali Yar Bey

 Umumiye     Genel Matematik                 Müd.Hüsnü Mam
Yüksek Hendese            Yüksek Geometri                Frans z Mentere                

Bütün bunlar gerçekle irken, Salih Zeki ya ama veda etmi tir. O, 1921 y l n
da vefat etti i için bundan sonraki ders listelerinde art k O’nun ad na ras
olanakl  de ildir. Ama ba ka tan d k adlara rastlanabilecektir. Bu Fakültede ki 
ad  Fünun Fakültesi (Fen Fakültesi)’ 1925 ö retim y l nda uygulan
m  olan ders program  ve dersleri veren ders görevlileri yukar daki tablolarda 
görüldü ü gibidir. Bu neredeyse bir önceki ders y l  program n n ayn s d r. Bu 

1923-1924 y l  Talebe Rehberi yard m yla ula lm t r.   
Ardarda verilen bu üç tablo kar la t r l rsa ilginç de i imler göze çarpacak

t r. Bunlardan ilki cumhuriyet ilan edildi inin ertesi y l na aittir. Sonuncusu ise 
1931 y l nda ba lat lan ‘yeni bir üniversite’ projesinin hemen öncesine ait y lla
r n bir program d r. 

Dikkat çeken bir husus adlarda olan de i imlerdir. 1924 1925 y l  için olan 
tabloda “Fünun Fakültesi Riyaziyat Bölümü“ yaz l d r. Oysa 1926 1927 y l na 
ait olan tabloda bu ad “Fünun Fakültesi Riyaziyat Enstitüsü“olarak de i mi tir. 
Bir sonraki tabloda bir de i iklik daha görülmektedir ki o da “Fen Fakültesi” 
ad n n kullan lmaya ba lanmas d r.     

lk iki programda Mehmet Nadir Bey’in ad  geçmektedir. Oysa O, 1927 y l  
içinde vefat edecek ve ondan sonraki y llarda, O’nun vermi  oldu u bu ders ar
t k aç lamayacakt r. 1926 y l nda, Fransa ile var lan bir kültür antla mas  çerçe
vesi içinde o y l 10 Frans z bilim adam  Türkiye’ye gelerek Darülfünun’da çe
itli Fakültelere da lm lard r. Bunlar içinde Mösyö Mentere Matematik Ensti

tüsündeki görevine ‘1926 1927 Ö retim Y l ’ndan itibaren ba lam t r. 
Cumhuriyetin Onuncu y l na yakla lm  olmas na kar n bu kurumda ders 

adlar n n bir ço u hala Arapça’daki kal plar  bozulmadan devam ettirilmekte
dir. Bu dikkat çekicidir. Ancak bu programlar  yapanlar n da bir hayli bocala

(*) S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi,(1900-1946), stanbul
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makta olduklar  tahmin edilebilir. Örne in son tablodaki, son s rada görülen ve 
Yüksek Hendese ad yla yaz lan ders, iki sat r önceki Cebiri Ala ile çeli miyor 
mu ? Birine ‘Yüksek Geometri’ diyemiyen zihniyet, di erine de ‘yüksek cebir’ 
diyemiyor. Böylece hem Arapça kullan lacak hem de Türkçe sözcüklerin etra
f nda dola lm  olacakt r. Bu derslerin içeriklerini görebilmek vard r ki sadece 
ders adlar yla yetinilmi  olunmas n. Bu ayr nt lara da ula lm  olup, bu konu 
belki ayr ca de erlendirilmelidir. Benim k,i isel ar ivimde, örne in Müd.Salih 
Zeki’nin verdi i dersler hakk nda baz  bilgiler bulunmaktad r. 

Zeynep Han m kona  stanbul Darülfünunu’nun yerle ti i binalardan en ön
de gelenlerinden biridir. Bu binada, Fen Fakültesiyle birlikte ba ka bir çok 
birim de yer almaktad r. 1942 y l nda ya anan o talihsiz gecenin ard ndan koca 
konak ç kan yang nda yok olup gitmi tir. Bu yang n ayn  zamanda bir çok de
erli belgenin, eserin ve çal malar n da yok olmas na neden olmu tur. Bu olay, 

üniversite reformu sonras nda oldu u için, bunun ayr nt lar ndan daha sonra 
söz edilecektir. Bugünün ara t rmac lar , bu gibi nedenlerle o zaman
bulmakta ve gerçek belgelere ula makta hayli s k nt  çekmektedir.        

1927 ö retim y l nda Riyaziyat Enstütüsü Müdürü Müderris Hüsnü Ha
1929 ö retim y l nda ise Müderris Salim Bey görülmektedir.

Yeni Bir Üniversite Kurulmas  Haz rl klar  
Darülfünun, cumhuriyet kurulduktan sonra geçen süre içinde, bulundu u bi

limsel düzey itibariyle, 1930 lar Türkiyesi’nin ondan beklenen ihtiyaçlar na ce
vap verecek durumda de ildi. Bu olumsuz durumu o zaman
Re it Galip öyle dile getiriyordu : 

“ … ktisat alan nda önemli de i meler olmaktayd . Darülfünun bunlara ta-
mamen ilgisiz görünüyordu... stanbul Darülfünunu en sonunda sustu, kendi ka- 
bu una çekildi ve bir ortaça  izolasyonu ile d  alemden tamamen koptu. “ 

te 1930 lu y llar ba larken, Maarif Vekili’nin a z ndan, Darülfünun’un du
rumunu anlatan ifadeler…Bunlar barda n ta mas na neden olmu tur. Daha ile
ride, o günlerin Darülfünun’u hakk nda verilen raporlar ileride konu edildi in
de orada bir çok husus daha aç kl k kazanm  olacakt r. 

Darülfünun için yap lan ele tiriler bir süredir ddetini giderek art rarak de
vam etmektedir. 1928 de ve sonras nda bu ele tiriler art k aleniyet kazanm t r. 
Darülfünun içinden baz  hocalar da bu ele tirlere kat lanlardand r. 

(*) A.KAZANCIG L ; H.ER , Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda 1933 Üniversite Reformu, 
TÜBA Yay n , Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Bilim “Bilanço 
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1931 y l  bu bak mdan bir ba lang çt r. O y l içinde sviçre’den Cenevre Üni
versitesi ö retim üyesi Prof.Albert Malche ülkemize dave
görü ülecek ve bu konuda bir rapor haz rlamas  istenecektir. Bu profesörün ha
z rl k çal malar n  tamamlamas  ve raporunu haz rlamas  neredeyse alt  ay ka
dar sürecektir. Prof.A.Malche’ n 24 Ocak 1932 de ba layan görevi 29 May s 

2 günü tamamlanm  ve raporunu Ankara’da 1 Haziran 1932 günü ilgilileri
ne teslim etmi tir. O tarihte Maarif Vekili Esat Sagay’d r ve raporu teslim alan 
da O’dur. Do al olarak rapor en k sa sürede Atatürk’e ula t r lm t r. Görevi ta

he Türkiye’den ayr lm t r. 
Atatürk bu raporu büyük bir ciddiyetle inceleyecek ve kenar na yer yer not 

yazacakt r. Bunlar raporun uygulanmas  s ras nda, ilgililerin dikkatini çekmek 
için yaz lm t r ve çok da önemli konulara de inilmi tir. O’nun rapor üzerine el 
yaz s yla dü tü ü notlar aynen öyledir : 
“ a) Bunun tesisine Maarif Vekaleti memurdur. 

b) stanbul Darülfünunu la volunmu tur ; yerine stanbul Üniversitesi tesis 
olunacakt r.

1) Talebe ngilizce talyanca veya Frans zca gibi ekalli bir ecnebi 

2) Hürriyet i lmiye mahfuz. Fakülte idare ve talim heyetlerinin tayininde ve 
program tanziminde müdahale. 

3) Kafi para vermi ik. (908.474 / 1931
Müd.
88       44          36        42  = 240 (çok)  

müstahdemler adedi çoktur(355).Bu vazifeleri muhtaç talebeye 
6) K ymetsiz talebenin ilk sene cesareti k r lmal d r. 
7) Emin’in en mühim vazifesi ilmi meselelere taaluk eder ; idare i leri için, 

bir memur laz m. 
8) stanbul Darülfünunu kendisini uurlu bir ekilde

sevkeden, ilmi ve fikri bir h zdan nasibedar de ildir. Bir kaç sene için teveccüh 
olunacak istikameti vekalet tespit etmeli. Fakülte reislerinin mü terek ve de
vaml  çal malar  (Emin taraf ndan) temin olunmal .

9) Hoca tayin ve azlinde Vekalet hakim olmal d r.

(*) S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi,(1900-1946), stan
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10) Darülfünunun en büyük zaaf , ahsi mülahaza ve ara t rmaya sevkeder 

11) Edebiyat fakültesi çok fena.
12) Darülfünunun hocalar  ! Yoktur. imdilik hariçten getirmek laz md r. On

dan sonra da kendi çocuklar m z  ecnebi üniversitelerinde yeti tirmek laz m. 
13) T p Fakültesi’nin nakli laz md r.
14) Mülkiye Mektebi, Hukuk Fakültesi mü terek dersleri vard r.Yak n olmal . 
15) Eczac  Mektebi, Fen Fakültesi mü terek dersler mü terek okunur. 
16) Di çi mektebi T p Fakültesi
17) Kütüphanelerin slah .
Bu katk lar yla rapor o günün gerçeklerine daha uygun bir ekil alacak ve bu 

ekilde, bir çok pratik yararlar sa lanmas  yan s ra üniversitede akademik öz
gürlü e verilen önem, ortak müfredat programlar  ve ö rencileri öne ç karan 
baz  uygulamalar gerçek olabilecektir.  

08. 03. 03. stanbul Üniversitesi’nin Kurulu u
Prof.A.Malche taraf ndan haz rlanan ve Atatürk’ün de onay ndan geçen ra

por derhal i leme konacak ve sonuçta 1 A ustos 1933 günü ç kan 2253 say l  
stanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ça da  üniversitesi 

k kurulacakt r. stanbul’da kurulan bu yeni üniversite, Darülfünun’u yeri
ne geçecektir. Darülfünun 31 May s 1933 gün ve 2252 say l  yasayla kapat l r.

Bu üniversitenin kurulmas  ile Türk e itim ve dü ün dünyas nda yeni bir say
fa aç l yordu. Kurumun bir an önce ya ama geçirilmesi ve donat lmas  gereki
yordu. çeride yap lan h zl  iyile tirme çal malar  yan s ra d ar da da Prof. A. 
Malche kendi eme iyle ortaya koydu u eserine destek vermek amac yla, yurt 
d ndan ö retim üyesi dev irmekle me guldür. Bir yandan Türk Maarif Veka
letine adlar veriyor, bir yandan da kendi bir çok bilim adam n  ikna etmeyi ba
ar yordu. Bu s ralarda Avrupa’da geli en baz  rkç l k olaylar  üzerine bir çok 

bilim adam  Türkiye’deki bu geli meleri izledi inden kaç lar n  Türkiye yö
nünde gerçekle tirmi  olacaklard r. Türkiye’ye davet edilen bu bilim adamlar
ülkemize gelecek ve üniversitemizin geli mesine katk da bulunacaklard r. Bu 
bilim adamlar ndan ileride ayr nt l  olarak söz edilecektir.

Bu çal malara bir katk  da Prof.Schwartz ile yap lan görü meler sonras nda 
gelecektir. Türk bürokratlar n n yapm  oldu u bu görü me bir anla mayla so
nuçlanacak ve bunu zaman n Maarif Vekili olan Dr.Re it Galip u sözlerle de
erlendirecektir : 

“ …Bütün bu faaliyetlerimizle milletimizin ilim ve fen yolunda zenginle tiril- 
mesini, hatta bu yolda sizlerin bu ink lapla sa layaca n z  ümit ediyoruz. Siz-  
 
 
 
 



 
ler bilgileriniz ve ilmi metodlar n zla gençlerimizi ayd nlatacaks n z. “ 

Bu gibi geli melerle stanbul Üniversitesi Türk e itim ya am na güçlü bir gi
ri  yapm  olacakt r. 1 A ustos 1933 tarihi itibariyle kurulmu  olan üniversite, 
19 Kas m 1933 günü törenle aç larak fiilen hizmet vermeye ba layacakt r. 

Darülfünunda görev yapmakta olan bütün ö retim elemanlar na zaman n Ma
arif Vekili Dr. Re it Galip imzal  ve 1 A ustos 1933 tarihini ta yan birer mek
tup gönderiliyor ve bir k sm na bu kurum ile ili iklerinin kesildi i bildiriliyor 
ve o güne kadar yapt klar  hizmetlerden ötürü te ekkür ediliyordu. Ayr lanlara 
bir y l süreyle, ayr ld klar  andaki maa lar n  alacaklar  da bu mektupta tebli  
ediliyordu. Bu türden mektubu alanlar hemen hemen mevcudun üçte ikisidir. 
Geriye kalan üçte bire gönderilen mektupta ise, yeni görevlerinin k sa bir za

irilece i ve imdilik görevlerine aynen devam etmeleri eklin
dedir. Bu elemeyi sadece matematikçiler yönünden de erlendirirsek, bu ensti
tüde sadece Ali Yar’ n kald , di er ö retim elemanlar n n tümünün görevine 
son verildi i anla lmaktad r. Bu eleme hareketinden önce Fen Fakültesi’nin 
kadrolu elemanlar , tüm enstitülerin toplam  itibariyle 17 müderris, 2 muallim, 
9 müderris muavini ve 8 asistan’dan olu maktayd . Tüm fakültede ise sadece 
üç ki i yerinde kalabilmi tir. Yukar da ad  an lan Prof.Ali Yar d nda, Fizik’ 
ten Prof.Muavini Fahir (Yeniçay) ve Jeoloji’den Muallim Hamit Nafiz de ye
rinde kalanlardand r. 

Yeni kurulan bu üniversite te kiland r l rken sadece T p, Hukuk, Fen ve E
debiyat Fakülteleri’nin kuruldu u görülecektir. Darülfünun’da var olan lahiyat 
Fakültesi ise slam Tetkikleri Enstitüsü ad  alt nda Fakülteden farkl  bir biçim
de düzenlenmi tir. Bu kurulu  s ras nda üniversitede, alt  enstitü ve ‘telif ve 
tercüme kurulu’ gibi yeni birimler ihdas edilmi tir.   

Kurulan bu üniversitenin ö retim eleman  gereksinmesi de i ik kaynaklar
dan kar lanacakt r. Bunlar u ekilde s ralanm t r : a) Kapat lan Darülfünun’ 
da görevli olup, görevine devam  uygun görülenler ; b) Darülfünun d ndan o
lup di er e itim kurumlar nda çal an ve durumlar  bu kurumda çal maya el
veri li olanlar (bunlar içinde doktora yapm  insanlar vard ) ; c) Yurt d ndan 
gelecek olan yabanc  akademisyenler. Eleman temini hususunda öngörülen bu 
kaynaklarla, çok sa l kl  bir e güdüm ile çok k sa sürede üniversi
geçmesi sa lanabilmi tir.

(*) A.KAZANCIG L ; H.ER , Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda 1933 Üniversite Reformu, 
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Ayr ca bu görevlendirmeler yap l rken verilecek unvanlarda bir birlik sa la
mak ve akademik hiyerar inin olu mas na temel olu turacak unvanlar  tan mla
mak konusunda aç kl k getiren baz  hükümlere de rastlan lmaktad r. Bunlar u 
yeni unvanlarla tan mlan yorlard  :

Emin Rektör, 
Fakülte Reisi Dekan, 
Profesör ünvan na kar l k Ordinaryus, 
Muallim ünvan na kar l k Profesör, 
Muallim Muavini ünvan na kar l k Doçent

denilmesi kararla t r lm  bulunuyordu. Böylece akademik literatürümüz ye
ni bir tak m sözcükler kazanm  oluyordu.

Prof.A.Malche’ n raporunda pek çok ayr nt  bulunmaktad r. Bunlar n pek ço
u bizi ilgilendirmemektedir. Ancak matemati e ili kin olarak, rapordan u no

tu dü mek belki sonraki geli melerin bir ba lang c  olmas  bak m ndan ayd nla
t c  olabilecektir. Örne in Prof.Malche Fen Fakültesi için ‘12 sabit kürsü’ öner
mi  olup bunlardan sadece üç tanesi Matematik Bölümü’ne ili kindir. Bunlar
adlar  ise u ekilde düzenlenmi tir :

 Aliye (Cebir, Hendese, Temrin)
Diferansiel ve ntegral Hesap
htimaliyet Hesab  – Yüksek Analiz. 

Fen Fakültesi’nin Dekanl na, 1 A ustos 1933 tarihi itibariyle Kerim Erim 
getirilmi tir. Yurt d nda doktora yap p ülkesine dönmü  olan gençlere de, bu 
kurumda Profesörlerin yard mc s  ünvan yla görev verilmi tir. 

Üniversite kuruldu u zaman önemli konulardan biri de kadro i idir. Ancak 
bu konudaki belirsizlik yüzünden ba lang çta geçici kadro uygulamas  yap lm  
ve bu ekilde Fen Fakültesi için 16 Ordinaryus, 3 Profesör, 21 Doçent, 2 Ba a
sistan, 46 Asistan ve 9 Yard mc  kadrosu öngörülmü tür. 1934 y l na girilirken 
97 kadrodan olu an bir ‘potansiel akademisyen varl ’ dü ünülmü tür.

Bütün bu geli melerden sonra her ey yerli yerine otururken, Matematik bö
lümündeki kürsülerin, 1934 y l nda, u elemanlardan olu tu u görülecektir :

Umumi Riyaziyat ve Yüksek Cebir Kürsüsü
aa  : 90 TL)

Doç. Hüseyin Ferruh Bey               (asli maa  : 35 TL) 
Asistan Fahrettin bey                      (asli maa  : 30 TL)

(*) S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi,(1900-1946), stanbul
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Temami ve Tefazuli Hesap ve Yüksek Riyazi Tahlil Kürsüsü
Ord. Prof. Kerim Bey                     (asli maa  : 90 TL)
Doç. Cahit Arifi Bey               (asli maa  : 35 TL)
Doç. Kadri Bey                              (asli maa  : 40 TL)
Asistan Muzaffer Bey                     (asli maa  : 30 TL)
Asistan Avni Bey                            (asli maa  : 30 TL)   
Riyazi Mihanik ve Yüksek Hendese Kürsüsü
Ord. Prof. Von Mises                      (ücreti : 1181 TL)
Ord. Prof. Prager                             (ücreti :  750  TL)
Yard mc  Hilda Geireinger           (ücreti :  333 TL) 

Burada dikkati çeken baz  noktalar vard r. Henüz soyad  yasas  ç kmam  
oldu undan adlar  ‘Bey’ tak s  ile beslemek gereksinmesi duyulmaktad r. 

Matematik bölümünde yine üç kürsünün ihdas edilmi  oldu u görülmesine 
kar n bunlar tam da Prof.Malche’ n önerdikleri de ildir. 

Bizim için en önemli belirleme ise, bir matematikçi yakla m yla, kürsü ve 
ders adlar na bakarak ve günümüzden (bu kitab n yaz lmakta oldu u tarihten) 
tam 80 y l önce Türkiye hangi düzeyde bir matematikle bir ba lang ç yapm t r, 
bu aç k olarak görülebilmektedir. Özellikle dünyaca ünlü iki yabanc  bilim ada
m n n Von Mises ve Prager’in adlar  ilgi uyand rmaktad r. 

Aradan geçen yakla k on y l içinde, 1941 1942 ö retim y l nda, Matematik 
bölümünce düzenlenmi  bir ders program na bakarak, gerek dersler
ö retim kadrosu bak m ndan ne gibi de i imler ya and n , bir kar la t rma 
yapabilmek için bunlar  ayr  birer sayfa olarak koyuyorum : 

Bu çizelge incelendi inde, aradan geçen süre içinde çok önemli geli meler 
ya and  kolayca görülmektedir. Derslerin çe itlili i yan s ra yeni yeni konu
lar  görmek bunun en belirgin kan t  olmaktad r. Ayr ca kadrola mada da yeni 
adlar n ortaya ç km  olmas , uygulaman n ba ar l  bir ekilde devam etti ini 
göstermektedir. 

larda verece im ikinci tablo ise ilkinden 3 y l 
sonras na ait olup, bu süredeki de i imleri de kar la t rma yoluyla belirlemek 
olanakl  hale gelecektir. Her iki tablodaki bilgiler ayn  kaynaktan al nm t r. 

Soyad  Yasas da önemli devrimlerimizden birinin hukuki sürecidir. 1934 y l nda ç kar
lan 2525 say l  yasa ile bu devrim uygulanmaya konmu tur. Bu yasa kabul edildi i gün 
Mustafa Kemal Pa a’ya da, TBMM taraf ndan ATATÜRK soyad  verilmi tir.        

Türk Devriminin Temelleri ve Geli imi, Ankara Ü.Hukuk Fak.Yay n , 1976,        

(**) S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi,(1900-1946), stanbul
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– 1942 Ö RET M YILI YAZ YARILI 
DERSLER N ADI Ö RET M ELEMANLARININ ADI

Deskriptif Geometri                                Ferruh emin
Sentetik Geometri                                   Naz m Terzio

Ferruh emin
Tensör Hesab                                          Patrick Du Val

Cebrik E riler Teorisi                             Patrick Du Val

Diferansiel Denklemler                            Rat p Berker

Yüksek Matemati e Giri  (Kim.Müh.)   Ali Yar
Mekanik I                                                Rat p Berker

Matematik Tatbikat                             Orhan Alisbah, Saffet Süray
Matematik Tatbikat                                 Ferruh emin, Lütfi Biran
Matematik Tatbikat  (Kim.Müh.)             N.Terzio lu, L.Biran
Cebir Tatbikat                                          Ali Yar

ir Tatbikat                                          Cahit Arf
Analiz II Tatbikat                                     K.Erim, L.Biran
Fonksiyonlar Teorisi Tatbikat                  K.Erim, N.Terzio lu
Mekanik Tatbikat                           R.Berker, S.Süray



– 45 Ö RET M YILI KI  YARIYILI
DERSLER N ADI Ö RET M ELEMANLARININ ADI

Tasar  Geometri                                 F. emin
ansiyel Geometri                          F. emin

Diferansiyel Geometri Tatbikat            F. emin
Tensör Hesab                                        P.Duval

Diferansiel Denklemler                         Rat p Berker

Yüksek Matemati e Giri  (Kim.M.)     Lütfi Biran

Mekanik                                                Rat p Berker
Mekani e Giri                                

Matematik Tatbikat  (a)                         L.Biran, Suzan Özkarel
Matematik Tatbikat  (b)                         P.Duvak, Macit Büke
Matematik Tatbikat  (Kim.Müh.)          L
Analiz II Tatbikat                                   Suzan Özkarel
Mekanik Tatbikat                                  R.Berker, N.Erbil
Cebir Tatbikat                                       C.Arf, A.Guleç
Cebir Tatbikat                A.Yar, A.Guleç



te görüyoruz ki, bu tabloda da farkl  ders adlar  ve farkl  ö retim eleman  
adlar na rastlan lmaktad r. Önemli baz  geli melerin oldu u anla lmaktad r. 

08. 03. 04.  stanbul Üniversitesi’nin Yerle imi ve Zeynep Han m Kona
stanbul Üniversitesi kuruldu u tarihte Darülfünun’un i gal etmekte oldu u 

yerle im birimlerini aynen devralm t r. stanbul Beyaz t semtinde bulunan es
ki Harbiye Nezareti’nin bulundu u binalar da, bu üniversitenin yerle imine a
ç lm t r. Bunlar aras nda, özellikle Darülfünun’dan devral nm  olunmas  ba
k m ndan, Zeynep Han m Kona ’n n ayr  bir yeri vard r. 

stanbul Üniversitesi 19 Kas m 1933 günü itibariyle e itim ve ö retim etkin
liklerine ba larken Fen Fakültesi dört binaya da lm  olarak görülmektedir. Bu 
da l mda Zooloji, Genel Botanik, Farmakobotanik kürsüleri Süleymaniye’deki 
yeni yap lan binada ; Astronomi kürsüsü merkez kampüsün bahçesinde, yeni 
kurulmu  olan Rasathane (Observatuar)’de ; Anorganik, Organik ve Sinai Kim
ya kürsüleri Yerebatan binas nda ; Dekanl k ve Dekanl a ba l  idari birimler, 

Kimya ve Jeoloji kürsüleriyse 
Zeynep Han m Kona ’nda bulunuyorlard . Buradaki payla mda, Kona n ilk 
iki kat na Fen Fakültesi kürsülerinin, üçüncü kat na ise Edebiyat Fakültesi 
kürsülerinin yerle mi  olduklar  bilinmek

28 ubat 1942 gününün gecesi Zeynep Han m Kona ’nda ç kan büyük yan
g n, binan n ikinci kat nda ba lam t r. Binan n içinin ah ap ve ya l  boya ile 
boyanm  olmas ndan ötürü yang n çok k sa sürede yay lacak ve zaman n itfai
ye gücü de s n rl  oldu undan, yang n  söndürmek için yap lacak fazla bir ey 
olmad  görülecektir. Bu konuda tek teselli, üst katta bulunan Edebiyat Fakül
tesi’nin binay , F nd kl ’daki yeni binalar na ta nmak üzere k sa bir süre önce 
bo altm  olmalar d r. Böylece o kesim, bu yang ndan hiç bir zarar görmemi  
olmaktad r. Yap lan müdahalelerle, binan n n arkas nda bulunan bir k sm , faz
la zarar görmeden kurtar labilmi tir.          

Yang n oldu u tarihte Fen Fakültesi’nin Dekan  Prof.Dr.Fahir Yeniçay’d r. 
O’nun çabalar yla konu k sa sürede toparlanacak ve yanan binan n yerine çok 
daha görkemli olan bugünki bina in a edilecektir. Beyaz t’tan, Aksaray’a do ru 
inen Ordu caddesindeki bina, ancak 1952 y l nda hizmete aç labilmi tir. 

Aradan geçen bu sürede de i ik birimler, bulunan her yerde e itimi devam 
ettirebilmek için büyük bir gayret sarfetmi lerdir. Büyük bir da n kl k ya an
m t r. Hatta ö rencili ime yeni ba lam  oldu umuz y llarda, olay s cakl n  

(*)     Bu kitab n yazar  da 1955 y l ndan itibaren bu yeni binada Matematik ö renimi gördü.   
Bunun için bir bak ma, 1955 ten sonras na ait olanlar art k TAR H olmaktan ç km ,  
(benim aç mdan) bir HATIRAT ekline dönü mü tür. (Yazar n Notu) 



henüz kaybetmedi inden buna ili kin söylemlere tan kl k da etmi  bulunuyoruz 
ki bunlar içinde (bana) en ilginç geleni ; çok az say da ö rencisi olan derslerin 
baz lar n n, ö retim elemanlar n n evlerinde yap lm  olmas d r. 

08. 03. 05. stanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
stanbul Üniversitesi ile bütünle en ancak ba l ba na ayr  bir kurum olan s- 

tanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi daha önce stanbul Beyaz t’ta 1 Aral k 
1924 günü aç lm  olan Darülfünun Kütüphanesi’nin, 1933 y l nda stanbul Ü

itesi kuruldu unda onun bünyesine devredilmesiyle, yeniden te kilatla
narak kurulmu  olmaktad r. stanbul Üniversitesi ile tarih birlikteli i bulundu
u görülen bu kütüphane, o gün için ülkenin en ender eserlerini bulunduran bir 

birim olmas  bak m ndan da söz edilmeye de erdedir.   
Kütüphaneninin ilk aç ld  y ldaki varl , Hukuk, Edebiyat ve Fen Fakülte

lerinden getirilen kitaplardan olu uyordu. Ayr ca Vak flar yoluyla bir çok kitap 
ba  yap ld  da bilinmektedir. Ba kaca Sahip Molla ve R za Pa a kütüpha
nelerinin kitaplar  da buraya devredilmi ti. Daha sonra Halisefendi Kütüphane
si sat n al narak kitaplar  bu kütüphaneye devredilecektir. Atatürk’ün emriyle, 
1924 y l nda, Y ld z Saray  kütüphanesinde bulunan tüm eserler yine bu kütüp

rilmi tir. Bu birikimleriyle hayli zengin bir kurum haline gelmi  bu

1934 y l nda ç kar lan, ‘Basma yaz  ve resimleri derleme yasas ’ ile Türkiye’ 
de mevcut yeni harflerle bas lm  eserlerin birer nüshas  bu kütüphaneye geldi
inden zenginli i giderek daha da artm t r. Bir yandan da dünyadaki önemli e

serleri bulundurmaya da çaba gösterilmektedir. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra bu kurum ayn  zamanda seminerler düzenle

yerek ülkemizde ilk kez kütüphanecilik üzerine e itim veren ve insan yeti tiren 
kurum olma özelli ini de ta maktad r.

Kütüphanenin kitap mevcudu 320000 civar nda bulunmaktad r. Bunun 18602 
si yazma, 25000 kadar  eski yaz l  basma eser, 4000 kadar  da yeni harflerle ba
s lm  eser olarak görülmektedir. 

Bu kütüphane ba lang çta köhne bir binaya yerle tirilmi tir. Darülfünun’dan 
devral nan bina, yukar da sayd m z bunca esere evsahipli i yaparken nerede 
ise çökme noktas na da gelmi tir. Hele Y ld z Saray ndan gelen çok nadide e
serlere koruma dahi sa layamaz durumdad r. Saraydan gelenler sadece kitaplar 
de ildir. El sanatlar  eserleri, resimler, harita ve foto raflar da bulunmaktad r. 

Prof.Dr.Naz m Terzio lu Rektör oldu unda, ilk ele ald  i lerden biri bu 
kütüphane olmu tur. Ayr ca kütüphanenin yeni bir s n fland rmaya gereksin

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 11, Milliyet, 1986, stanbul, s. 5871    



mesi vard . Kütüphanenin ilk ta nd  binan n ad  Medreset’ül Kuzat’d r. Bu 
bina çökmek üzeredir. Terzio lu yeni ve bu amaca uygun ça da  mekanlar  o
lan bir bina yapt rmak üzere giri imlerde bulunacakt r. Bulunan arsa nedeniyle 
stanbul Belediyesi ile anla mazl klar yüzünden kütüphanenin in aat  gecike

cek, ancak sonuçta bu binan n in aat na 14 Ekim 1970 günü ba lanabilecektir. 
ki y l içinde bina tamamlanarak, stanbul Üniversitesi Kütüphanesi hizmetini, 

art k bu ça da  binada vermeye ba layacakt r. 

08. 04. LK ÜN VERS TEN N KURULMASINDAN SONRAK  
GEL MELER

incelemelerimiz ile stanbul üniversitesinin kurulu unu 
ayr nt l  olarak izlemi  bulunuyoruz. Bu izleme s ras nda, konumuzun gere i 
daha özel durumlara yönelerek, öncelikle Fen Fakültesi baz nda ve bir sonraki 
ayr nt da da Matematik Bölümü baz nda, baz  bilgileri aktarm  oluyoruz.   

stanbul Üniversitesi’nin kurulmu  olmas , önceden de belirtildi i gibi Cum
devrim olarak yer alm t r. Ancak biliyoruz ki, her dev

rimde oldu u gibi, bu bir ba lang çt r. Atatürk’ün, sayfalar ön
söylevleri bir kez daha an msan rsa, orada gösterdi i hedefler aras nda Ankara’ 
da ve Van’da, hatta di er kentlerde üniversiteler aç lmas ndan söz etmektedir. 
Ayr ca o günlerin hükümetleri için, bu üniversitenin aç lmas  bir model olu tu
racakt r. Yani her seferinde her eye yeniden ba lamak gerekmemektedir. Art k 
baz  eylerin nas l yürütülece i ö renilmi tir. 

1933 y l nda stanbul Üniversitesi’nin kurulmas ndan sonra, günümüze do
ru zaman içindeki geli meler ikiye ay r larak ince
ne stanbul Üniversitesi’ne ait olanlar ; di eri ise ülkede üniversiteler ad na ya
p lacak olan çal malar… Bir de, üniversitelerle do rudan organik ba  olma
yan, ancak herbiri özerk birer kurum olarak en az üniversiteler kadar önemli 
görevler üstlenmi  olan kurulu lar vard r. Bunlar n ba nda Atatürk’ün çok de
er verdi i Türk Dil Kurumu  Türk Tarih Kurumu gelmektedir. Keza k sa 

yaz l yla TÜB TAK TÜBA gibi bilimi yönlendirmek için kurulmu  olan ku
rumlar m z da bulunmaktad r. Bunlar  sadece adlar yla an yor ve geçiyoruz. 

08. 04. 01. stanbul Üniversitesi’ndeki Geli meler
19 Kas m 1933 de e itime ba layan stanbul Üniversitesi, yakla k on y l i

çinde, istenilen ça da  düzeye ula abilmi tir. Bu süre içinde önemli geli meler  
ve de i imler olmu tur. Bunlar a a da incelenmektedir.

Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 387   



08. 04. 01. 01. Yurt D ndan Gelen Bilim nsanlar
konuyu iki ayr  boyutta incelemek gerekmektedir. Bunun bir aya  henüz 

üniversitenin kurulmas  gerçekle meden yani 1933 y l  öncesindekiler ; di er 
aya  ise 1933 den sonra gerçekle enler. 1933 y l  öncesi stanbul Darülfünun’ 
unun varl  zaman na rastlamaktad r ki, bu k s mda olup bitenler hakk nda ye
terince bilgi sahibi bulunuyoruz. Burada konuya ili kin gerçek ara t rma bir 
bak ma, 1933 y l  sonras ndaki geli melerle ilgilidir. Ancak önceki duruma da 
k saca de inirsek, I.Dünya sava  y llar nda özellikle Almanya’dan gelen ö re
tim elemanlar ndan, Fen Fakültesinde çok da yararlan ld  söylenemez. Bunun 
çe itli nedenleri olmal d r. Ancak yine de, bir bilim disiplinini temsil etmeleri 
bak m ndan baz  konularda, örne in ders planlar n n, ders içeriklerinin ve e i
tim için gerekli donan mlar n sa lanmas  gibi hususlarda çal malar yapt klar  
bilinmektedir. O y llar n bir anss zl  da, sava  y llar  olmas  ve genç nüfus
tan üniversite ö renimi görebilmek ayr cal na sahip olanlar n say s n n çok az 

d r. 
1933 öncesindeki hareketli y llardan biri 1926 d r. O y l Fransa’dan getirtilen 

ö retim üyeleri, e itim düzeyini yükseltmeyi amaçlayan baz  düzenlemeler ya
pabilmek için çaba göstermi lerdir. Bu ekilde, reformun yap ld  1933 y l na 

z  k s r geli melerle gelinmi  oldu u anla lmaktad r. 
stanbul Üniversitesi kurulduktan sonraki y llarda, Avrupa’da geli en olaylar 

giderek yeni bir sava n haz rlanmakta oldu unu gösteriyordu. 1940 1945 y l
lar  aras nda ya anan II.Dünya sava  öncesinde özellikle Almanya’da ba layan 
rkç  hareketler ve bilhassa Yahudi rk na kar  zalimane tutum sonucunda pek 

çok bilim adam  ülkelerinden kaçarken, bunlara kucak açan ülkelerin ba nda 
Türkiye geliyordu. Bu süreçte ülkemize gelenler (soyadlar  itibariyle s ralanm  
olarak) unlard r : 

“ E.E.Adler, L.Amar, R.Anhegger, H.Anstock, F.Arndt, E.Aster, E.Auer
bach, G.Back, R.Belling, C.Bosch, F.Böhm

hard, O.Gerngross, W.Gleissberg, W.Gottschalk, Ph.Gross, H.Güterbock, Hand 

mith, A.von Hippel, E.Hirsch, J.Hirsch, C.Holmeister, R.Honig, J. gerheimer, 

(*)  A.KAZANCIG L ; H.ER , Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda 1933 Üniversite Reformu, 
TÜBA Yay n , Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Bilim “Bilanço 

1998” Ulusal Toplant s , I.Kitap, II.Cilt, 1999, Ankara, s. 73



A. saac, A.Kantrowicz, G.Kessler, M.Klein, C.Kosswig, W.Kranz, H.

W.Lipschitz, K.Löwenthal, E.Magnus

H.Ritter, W.Röpke, H.Rosenberg, A.Rüstow, G.Rohde, W.Ruben, W.Salomon
Calvi, Ph.Schwartz, A.Schwartz, W.Schlösinger, F.Schönfeld, M.Sgaltzer, 

.Spitzer, K.Strupp, K.Süssheim, B.Taut, S.Tiedcke, A. Tietze, R.Weiss, K. 
Wiener, H.Winterstein, W.Wunsch, E.Zuckmayer “

Burada ad  geçenlerin bir k sm  Yahudi ancak bir k sm  da Yahudi olmad  
halde rejimle anla amayan ki ilerdir. çlerinden bir kaç tanesi de resmen görev
lendirilmi tir. Bunlar yeni kurulan üniversitenin çe itli bölümlerine da lacak 
ve buralarda göreve ba layacaklard r. çlerinde dünyaca ünlü bilim adamlar  da 
vard r. Bir k sm  da ilerideki y llarda bu üne kavu acakt r. 

nlar n terkederek geldikleri XX.y.y.Avrupa’s , bilimde en canl  ve 
yeniliklerin ardarda s raland  bir zaman  ya amaktad r. Bu dinamik ortamdan 
gelen bu insanlar, k sa sürede üniversiteye de bu aktif ortam  ta yarak bir hare
ketlilik katt klar  söylenebilir. Bu insanlar n ço unun ortak özelli i, ülkelerin
den kaçan ya da at lan insanlar olmalar d r. Gururlar  k r lm , kendilerini de
ersiz hissetmi lerdir. te imdi onlara yeniden kendilerini kan tlama ortam  

sa lanm  olmaktad r. Bu gibi nedenlerle pek ço u, o devrin Türk Hükümeti’ne 
minnettar kalm lard r.

Bunlar n bir ço u daha sonra ba ka ülkelere göç edeceklerdir ki bu ülkelerin 
ba nda da Amerika Birle ik Devletleri gelmektedir. Çok az  da ülkemizde ka
lacakt r. 

Burada adlar  geçen bilim adamlar  içinde matematikten müzi e her alandan 
uzman insana rastlamak olanakl d r. Biz bir ay r m yaparak, bunlar içinden sa
dece matematik ile ilgili olanlar n  seçersek, kar m za u iki ad ç kacakt r : 

Bunlar n d nda, Fen Fakültesi bölümlerinden Astronomi, Fizik, Kimya ve 
Botanik konular nda uzman ki ilere de rastlanabilecektir. Matematikte adlar n  
verdi imiz bu iki bilim adam n n ad na, önceden verdi imiz ders listelerinde 
astlamak olanakl d r. O listelerde ad  geçen bir ba ka yabanc  bilim adam  da

ha vard r : Patrick Du Val (do . 1903). Bir ngiliz vatanda  olan Du Val’ n, 
yukar daki listeye dahil olmamas n n nedeni ise, O’nun di erlerinden daha son
ralar , 1941 de Fen Fakültesi’ne gelerek, Von Mises’den bo alan alanda görev 



yapm  olmas d r. O’nun biyografisi bir sonraki bölümde ayr nt l  olarak verile

stanbul Üniversitesi’nin tam da kurulu  y llar ndaki bu hareketlilik hiç ku
anl l k yaratm , dinamik bir ortam olu mu tur. Dil konusu bir süre 

sorun olmu , dersler çeviriler yap larak anlat ld ndan hayli zaman kay plar  
ya anm t r. Bunlar içinde sadece Patrick Du Val derslerini Türkçe anlatm t r.

08. 04. 01. 02. Yönetim
1933 y l  itibariyle kurulan ve 19 Kas m 1933 günü fiilen göreve ba layan bu 

ilk üniversitemiz, önceden de belirtildi i gibi dört Fakülte ile aç lm t r. Bu Fa
külteler ve aç l  y l ndaki ilk Dekanlar  unlard r :

T p Fakültesi ….         Dekan  : Prof. Dr. Tevfik Sa lam,
Fen Fakültesi ….        Dekan  : Prof. Kerim Erim
Hukuk Fakültesi ….    Dekan  : Prof. Dr. Tahir Taner
Edebiyat Fakültesi …  Dekan  : Prof. Dr. Fuat Köprülü 

Üniversitenin ilk Rektörü Dr. Ne et Ömer ( rdelp) olmu tur. Ancak O, bu 
görevde, sadece bir yar y l kalacak ve sonra yerini Prof.Dr.Cemil Bilsen’e b ra
kacakt r.  

Üniversitenin ba lang ç y l  itibariyle, tüm Fakülteler birlikte, kadro da l m  
ise a a daki tabloda görüldü ü gibi gerçekle mi tir : 

Kadro Ünvan                Türk Ö r.Eleman      Yabanc  Ö r.Elem.
Ordinaryüs Profesör            27                            38
Profesör                      
Doçent                                93                              

08. 04. 01. 03.  Yeni Yasal Düzenlemeler                          
stanbul Üniversitesi ile ilgili önemli bir geli me de, aradan bir süre geçtik

ten sonra, yeni bir yasal düzenlemeyle özerkli ine kavu mas  olmu tur.
y l n n bu üniversitemiz tarihinde ayr  bir yeri olmal d r. 1933 y l  ne kadar ö
nemliyse, 1946 y l  da o denli önemlidir. Çünkü o y l içinde, 18 Haziran 1946 
günü kabul edilen ve yürürlü e giren 4936 say l  yasa, di er baz  üniversiteler

e bu üniversitemize de tüzel ki ilik tan yor ve özerkli ine kavu mas  
sa lan yordu. Deyim yerindeyse ‘üniversite yeniden do uyor’du. 

(*) Yurt Ansiklopedisi, Türkiye / Genel, Anadolu Yay nc l k, s. 8638
Bilim Tarihi ve Felsefesi, Y ld z T.Ü.Yay n , Say  290, 1994, stanbul, s. 583 

 
 
 
 



 
08. 04. 01. 04. stanbul Üniversitesi’nin Yap sal ve Akademik Geli mesi 
Bu ilk üniversitemiz zaman içinde h zl  de i imlerle geli meler göstererek 

yi ve zaman içinde kendisini a may  bilmi tir. Bunun 
için, gerekli fiziki alt yap y  ve kadrolar  planl  bir biçimde sa lam  ve bu ko
nularda, 1950 li y llar öncesinin hükümetlerinden destek de alm t r.  

Ça n geli melerine s cak yakla mlarla ayak uydurulmas  zorunlulu u, art k 
Türkiye’de de bir bilimsel potansielin olu tu unun göstergesidir. Bu bilim gü
cünün olu mas nda, yurt d nda e itim görerek ülkesine dönen ve bu kurumda 
görev alan genç bilim adamlar n n katk s  ise inan lmayacak kadar büyük
mu tur. 

Yukar da belirtildi i 4 Fakülte ile i e ba layan üniversitenin 2 de Yüksek o
kulu vard . lk geli me Hukuk Fakültesi’ne ba l  ktisat Enstitüsü’nün yerine 
1936 y l nda ktisat Fakültesi’nin kurulmas yla görülecektir. 1948 y l nda ya a

yenilik ise, Ankara’daki Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kapat larak, bunun 
kar l  olarak stanbulda bir Orman Fakültesi kurulmas  kararla t r larak sa
lanacakt r. T p Fakültesine ba l  Eczac l k Okulu, 1962 y l nda Eczac l k Fa-
kültesi  Di  Hekimli i Di  Hekimli i Fakültesi, 1967 y l nda 
Cerrahpa a T p Fakültesi, ayn  y l içinde Kimya Fakültesi  letme Fakültesi 
kurulacakt r. 1968 de yasas  ç kan Veteriner Fakültesi kurulu  a amas n  ta
mamlayarak 1973 y l nda ö retime ba layacakt r. 1979 y l nda Siyasal Bilgiler 
Fakültesi kurulmu tur. 1983 de Mühendislik Fakültesi kuruldu unda, Yerbilim-
leri (Jeoloji) Fakültesi Kimya Fakültesi bu yeni Fakültenin bünyesinde top
lanacaklard r.1982 y l nda ç kan bir yasa ile üniversite yeniden te k
t r. 

Geli melerin en önemli ya and  ortam ise e itim‘de gerçekle mi tir. Ders
lerin ça da  e itim anlay na uygun verilmeye ba lan lmas , ders kitaplar n n 
olabildi ince bulunabilmesi, yabanc  dile verilen önem ve a rl k, ö rencileri
aktif uygulamalarla pratik yönlerinin geli mesine katk da bulunacak program
lar uygulanmaya ba lanmas , gözle görülür bir canl l k ve hareketlilik yaratm
t r. Sava  y llar  sonras ndaki istikrarl  bir ortamda e itimin sürdürülmesi bu e
itime kat lan ö renci say s nda hayli artmalara neden olmu tur. Art k Anadolu 

gençleri, k zl  erkekli bu e itim olanaklar ndan e it ekilde yararlanabilmekte
dirler. Üniversitelerin say ca artmas  ve giderek ülke geneline yay lmaya ba la
mas yla bu etkinlik çok daha büyük say lara ula acakt r. 

Önemli bir akademik geli me de yüksek lisans  doktora programlar n n a
ç lmas  olmu tur. Özellikle akademik ya ama yönelecek gençler için, art k ülke 
içinde kendi alanlar nda uzmanla mak için ileri düzeyli e itim programlar  uy
gulanmaktad r. Kurulu unun üstünden 65 y l geçen üniversitenin bilançosunda 



yakla k yüzbin lisans mezunu, sekiz bin doktora mezunu verdi i görülmekte
dir. Bu mezunlardan yakla k yedi bin ki i, akademik kadrolara yönelmi  ve bu 

sanlar ülke biliminin geli mesine do rudan katk  sa lam lard r. Böylece ge
çi  süreci say labilecek ilk on y l çok iyi de erlendirilerek, üniversite kendine 
yeter hale gelebildi i gibi, kendisinden sonra aç lacak yeni üniversitelere de 

am  sa lam  olmaktad r. 

08. 04. 02.  stanbul Üniversitesi D ndaki Geli meler 
1933 y l nda gerçekle tirilen üniversite reformu k sa bir zaman sonra bir ba

ka yönde de öncülük yapm  olacakt r. Bu konuda bir birikimi olu an Türkiye’ 
de imdi, yeni üniversitelerin aç lmas  çal malar n n ba lad  görülecektir. Bu 
konuda var olan kurumlar n iyile tirilmesi, ba lang ç için bir ç k  yolu olarak 
görülmektedir. 

08. 04. 02. 01. Yeni Kurulan Üniversiteler
Bunun ilk örne i stanbul Teknik Üniversitesi olmu tur Kurulu  y l  Mahmut 

II zaman nda, 1773 tarihine kadar uzanan Mühendishane, çe itli de i iklikler 
geçirerek 1882 de Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mühendishane-i Berri-i 
Hümayun’dan ayr lm t r. Burada ad  ikinci s rada an lan Mühendishane-i Ber-
ri-i Hümayun, Teknik Üniversitesi’nin çekirdi ini o
lu turacakt r. Kurum, h zl  de i imler ile geli im süreçleri ya am t r. Bir ara 
günümüzdeki Galatasaray Lisesinin bulundu u yerdeki binaya ta narak faali
yete geçe Mektebi dadi ad yla ö renim sürecini ba latm  oluyordu. Bu 
gibi geli meler askeri kesimin de yönlendirmesi ve 1878 y l nda Vidinli Tevfik 
Pa a’n n ‘Mühendishane Naz rl ’na atanmas yla yeni bir boyut kazanacakt r. 

1867 de Divanyolu’nda ve 1875 de Galatasaray’da aç lm  olan sivil mühen- 
dilik okullar  k sa süre sonra kapat lm lard r. Bu okullar n ö rencileri de aske
ri mühendislik okullar na al nm lard r. Bu nedenle Hal c o lu’nda bulunan bi
nalar n bir k sm nda Hendese-i Mülkiye Mektebi ç lacakt r. 1884 y l nda ger
çekle en bu okul, 1909 da Nafia Nezareti’ne devredilecek ve o tarihten itibaren 
Mühendis Mektebi ad n  alacakt r. Bu okul, Tophanede bulunan Askeri Sanayi 
okulunun bulundu u yerde çal malar na ba layacakt r. Okul, stanbul’un i gali 
y llar nda s k s k yer de i tirmek zorunda kalacak, bir ara Hal c o lu’ndaki es
ki yerine dönecektir. Ancak bütün bunlar verilen e itimi aksatmam t r. 1920 
de Hal c o lundaki binalar ngiliz i gal kuvvetlerince kullan lmaya ba lan nca 

yer de i tirmek gerekecektir. O tarihlerde, Gümü suyunda’ki bi
nalar n in aat na ba lanm t r. Geçen bu sürede, Y ld z’daki evketpa a Kona  
bu okulun mekan  olmu tur. 



Cumhuriyetin ilan ndan sonra Osmanl ’dan devral nan bu kurumlar eld
çirilirken, bu okul 1928 y l nda, demiryolu, in aat ve mimarl k bölümleri de a
ç larak Yüksek Mühendis Mektebi ad yla yeniden te kiland r larak e itime yeni 
bir boyut getirecektir. Daha sonra Elektromekanik Enstitüsü bu okula ba lana
cak, 1935 y l nda da bir Muhasebe bölümü aç lacakt r. 

1939 y l nda, okulun ‘tüzel ki ili i’ kald r l nca, kurum Milli E itim Bakan
l ’na ba l  bir okul statüsüne dönü ecektir. Ad  ise, Yüksek Mühendis Okulu 
olarak de i tirilmi tir. Aradan be  y l daha geçtikten 
günü ç kar lan 4169 say l  yasayla stanbul Teknik Üniversitesi kurulmu  ola
cakt r. 1946 y l nda ç kar lan 4936 say l  yasa ile art k o da tüzel ki ili i’
vu mu  özerk bir üniversite olacakt r.  

Kökeni itibariyle Osmanl ’dan gelen ve zaman içinde geli erek günümüz ü
niversitelerine dönü en tek örnek .T.Ü.de ildir.A a da bu gibi kurumlar n k
sa varolu  öykülerini ve cumhuriyet sürecinde kurulan di er üniversitelerin ta
n t m n  bulacaks n z.

Bir önemli örnek, bu kitab n yazar n n da mensubu oldu u Y ld z Teknik Üni- 
versitesi ‘dir. 1911 y l nda, stanbul Sultanahmet’de, imdiki Sa l k Müzesi o
larak kullan lan binada, Bay nd rl k (Nafia) Bakanl na ba l  olarak faaliyete 
geçirilen bir okul kurulmu tu : Kondüktör Mektebi Alisi.  Bu okul, Paris’teki 
Ecole de Conducteur örnek al narak aç lan bir e itim kurumu olup, o tarihlerde 
ülkeye getirilmekte olan ‘demiryolu i letmecili i’ ile ilgili olarak eleman yeti
tirilmesini amaç edinmi tir. Bu okul daha sonraki y llarda s k s k yer de i
tirmek zorunda kalacak, stanbul’un i gal y llar nda bu kurum da di erleri gibi 
ayn  s k nt lar  ya ayacakt r. Daha sonra 1922 y l nda Milli Bakanl na ba l  
bir e itim kurumu durumuna sokulacak ve ad  Nafia Fen Mektebi olacakt r. 

un y llar bu hizmeti veren okulun birikimi, cumhuriyetle birlikte okulla
ma sürecinde dikkate al nacak ve 1937 y l nda (1933 reformundan dört y l son

stanbul Teknik Okulu ad yla ve ilk aç ld nda sadece n aat ve Makina Bi
rimlerinin bulundu u bir okul olarak hizmete sokulacakt r. 1942 1943 y l ndan 
itibaren Elektrik ve Mimarl k Birimlerinin de faaliyete ba lamas yla o y l okul, 
4 y ll k e itim veren bir Yüksek Okul statüsüne geçirilecektir. 1949 y l nda Ha

Kadastro Birimi faaliyete geçecektir. Bu okul Türkiye’de ilk kez ikinci ö - 
retim ak am okulu uygulamas n  ba latm t r. 1959 1960 y l ndan itiba

Yüksek Lisans program  uygulamas na geçilmi tir. 

Yüzüncü Y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Tarihçesi (1911-2011) 
YTÜ. Yay n , stambul, 2011



Bu kurum 1969 y l nda stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi 
olarak yeniden te kilatlan rken, art k üniversite düzeyinde bir kurum haline 
gelmi bulunmaktad r. Nitekim bu da çok uzamayacak ve 1982 y l nda ç kar
lan 2809 say l  yasa ile Y ld z Üniversitesi ad n  alacakt r. Bu tarihte dört Fa
külte ve iki Yüksekokul, iki de Enstitü’den olu an üniversite, 1992 y l nda yeni 
bir de i im geçirerek Y ld z Teknik Üniversite ad n  alacakt r. Önceden bu 
kurulu a ba l  olan Kocaeli Mühendislik Fakültesi ve ona ba l  Yüksekokul, 
yeni bir üniversite olarak Kocaeli Üniversitesi ad yla kurulunca, Y ld z Üniver
sitesinden ayr lm t r. Buna kar n Y ld z Üniversitesi’nde de, yeni bir kaç 
Fakülte ve Bölüm kuruldu u görülecektir. Bu kurumumuz da di er cumhuriyet 
üniversiteleri gibi geli mesine devam etmektedir. 

Bir ba ka ilginç örnek, günümüzün Marmara Üniversitesi 
rilebilecektir. stanbul Sultanahmet meydan ndaki bir binada yeni bir okul aç l
m t r : Ticaret Mektebi. Bu okul zaman içinde geli imini tamamlayarak 1969 
y l nda ktisadi ve Ticari limler Akademisi ad yla yeniden te kilatlanacakt r. 
stanbul’daki bir ba ka köklü e itim kurumu d Yüksek Ö retmen Okulu ad yla 

tan nmaktad r. Bunlar gibi daha ba ka bakanl klara ba l  çe itli okullar bir 
arada bir bütünlük olu turacak ekilde te kilatlanarak, 1982 y l nda ç kar lan 
2809 say l  yasayla yeni bir üniversitenin çat s  alt nda toplanacakt r ki i te bu 
yeni üniversitemiz Marmara Üniversitesi’dir. Kurulu unda, yukar dakilerden 
ba ka, stanbul Yabanc  Diller Yüksek Okulu ile Gençlik ve Spor Bakanl ’na 
ba l  Anadoluhisar  Gençlik ve Spor Akademisi beden e itimi bölümüne 
ba lanarak Atatürk E itim Fakültesi ; Milli E itim Bakanl na ba l  olan 
Yüksek Teknik Ö retmen Okulu, Teknik E itim Fakültesi ; 
Bölümleri biraraya getirilerek ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ; ayn  a
kademiye ba l  kurulu lar olan Eczac l k Fakültesi  Di  Hekimli i Fakültesi   
bu üniversiteye ba lanan di er Fakülteler olacaklard r. stanbul’daki, stanbul 
Yüksek slam Enstitüsü de bu üniversiteye lahiyat Fakültesi olarak ba lanm  
bulunmaktad r. stanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi de Güzel Sa- 
natlar Fakültesi ad yla, bu üniversitenin bir ba ka fakültesi olmu tur. Bunlar n 
yan s ra Fen-Edebiyat Fakültesi, T p Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi yeni baz  
fakültelerle birlikte çe itli alanlar  konu edinen bir kaç tane de yüksekokul aç l
m  bulunmaktad r. Sonuç olarak, 1993 y l ndaki bir belirlemeye göre, Marma-
ra Üniversitesi, 11 Fakülte, 6 Yüksekokul, 11 Enstitü ve 22 Ara t rma ve Uy
gulama Merkezi ile akademik etkinli ini sürdürmektedir. 

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 15, Milliyet, 1986, stanbul, s. 7818



Bu tür kurumlar n bir di er örne i Mimar Sinan Üniversitesi’dir. 1883 te s
tanbul’da Sanayi-i Nefise Mektebi kurulmu tur. Eskilerin ad n  böyle koydu u 
bu okul gerçekte bir Güzel Sanatlar Okulu’dur. Cumhuriyetin ilan yla birlikte 
ele al nan e itim kurumlar ndan biri de bu olmu tur. 1927 y l nda, cumhuriye
tin ilan ndan dört y l sonra bu okul, Güzel Sanatlar Akademisi ad yla te kilatla
narak bir cumhuriyet kurumu olacak ; ülkemize sanatç lar yeti tiren bir yüksek 
okul olma ayr cal n  kazanacakt r. Bu kurumda daha sonra Mimarl k Bölümü 
de aç lacakt r. 
1982 y l nda ç kar lm  olan 2809 say l  yasayla Mimar Sinan Üniversitesi 

ruldu unda, kurulu  emas  öyle olu mu tur : Fen-Edebiyat Fakültesi, Mimar- 
l k Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimle- 
ri Enstitüsü, stanbul Devlet Konservatuar   Meslek Yüksekokulu. Ayr ca 
üniversiteye ba l  4 Ara t rma ve Uygulama Merkezi bulunmaktad r.   

daki üniversitelerimizi örneklemeye devam edildi inde bir farkl  
Bo aziçi Üniversitesi’nin bulundu u görülecektir. Kökeni Robert 

Kolej diye bilinen ve önceki sayfalar m zda ad  geçen bu e itim kurumu özel 
statüye tabi ve Amerika’daki e de er e itim kurumlar yla benzer düzeyde e i
tim veren bir kurum iken, Robert Kolej’in 1971 y l nda ç kan 1478 say l  yasa 
ile Milli E itim Bakanl ’na ba l  bir kurum haline gelmesiyle statüsünde baz  
de i iklikler olmu tur. ngilizce dilinde e itim yapan okul, Bo aziçi 
Üniversitesi ad n  alarak art k bir Türk üniversitesi olarak hizmet vermeye ba
layacakt r. 1977 y l  itibariyle Temel Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 
dari Bilimler Fakültesi kurulmu tur. 1978 y l nda özerklik kazanm t r. 

te yeniden te kilatlanan üniversite, 4 Fakülte, 6 Enstitü, 2 Yüksekokul’dan o
lu mu  bulunmaktad r. 

Ankara Üniversitesi’nin, Gazi Üniversitesi’nin kurulu u a amalar nda da bu 
gibi olu umlar yer almaktad r. Bu örnekleri ço altmak elbette olanakl d r. Bun
lardan yola ç karak denilebilir ki, cumhuriyet ile birlikte ve özellikle 1933 y l  
itibariyle ba lam  olan yenile me hareketleri içinde üniversiteler’ 
m  olmas , ça da  Türkiye’nin kurulmas  a amas nda, gerek bilim adamlar n n 

gerekse teknokratlar n yeti mesinin kayna n  olu turmas  bak m ndan, o 
denli önem kazanm t r. Bu üniversitelerin büyük bir k sm  k sa sürede dünya
daki benzerleriyle ayn  düzeye gelebilmi  ve rahatl kla di er ülke üniversitele
riyle ortak projeler yürütebilecek kapasiteye ula m  bulunmaktad r. Bütün bu 
gibi geli melerde Türk insan n n, Türk bilim insanlar n n gayreti, çal mas  ve 
eme i vard r.    

(*) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 4, Milliyet, 1986, stanbul, s. 1755



08. 04. 02. 02. Matematik ile lgili Birimleri Bulunan Üniversiteler
1933 Üniversite reformundan sonra geçen 80 y ll k sürede, ülkemizde üni

versitele mede ula lan son durumdan bir önceki alt bölümde söz edilmi tir.  
Ancak konumuzla ili kilendirilerek, bu kurumlarda matematik ile ilgili nas l  
bir e itim birikimi olu tu unu belirleme hususunda, öncelikle, ülkemiz baz nda 
hangi üniversitede bu alanda çal malar yap ld  ara t r lacakt r. 

Bu belirlemeyle, üniversitelerin Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve ay
n  i levi yapmak için kurulmu  benzeri Fakültesi bünyesinde yer alan ve mate- 
matik lisans, matematik ö retmenli i, matematik mühendisli i 
yan s ra istatistik ve baz  üniversitelerde görülen matematik ve bilgisayar ad y
la programlanm  birimleri ortaya koyarak, ülkemizde bu alandaki yo unlu un 
hangi mertebede oldu u saptanacakt r.  

ÜN VERS TE ADI FAKÜLTE ADI BÖLÜMÜN ADI 
Abant zzet Baysal Üni. /  Fen ültesi  /  Matematik Bl.
Afyon Kocatepe Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Akdeniz Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Anadolu Üniv. /  Fen Fakültesi  /  Matematik Bl.+ statistik Bl.
Ankara Üniv.  / Fen Fakültesi  /  Matematik Bl. + 
Atatürk Üniv. / Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.          
Bahçe ehir Üniv. /  Fen
Bal kesir Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.

Necatibey E it.Fak. /  Matematik Ö retmenli i Bl.
Ba kent Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  statistik
Beykent Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik
Bilkent Üniv.  / Fen Fakültesi  /  Matematik Bl.
Bo aziçi Üniv. /  Fen Fakültesi  /  Matematik Bl.

E itim Fakültesi  / Matematik Ö retmenli i B. 
Celal Bayar Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Cumhuriyet Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  / 
Onsekiz Mart Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Çankaya Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi   / 
Çukurova Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bölümü
Dicle Üniv./  E itim Fakültesi  / Matematik Ö retmenli i B

Edeb.Fakültesi  / Matematik Bl.
Dokuz Eylül Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.

Buca E itim Fak. /  Matematik Ö retmenli i Bl.

(*) 1999 Ö renci Seçme ve Yerle tirme Klavuzu esas al nm t r.



Dumlup nar Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  / Matematik Bl.
Ege Üniv. / Fen Fakültesi  /  Matematik Bl.
Erciyes Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Fatih Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
F rat Üniv. /  Fe Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Gazi Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  /  statistik Bl. + Matematik Bl.

Gazi E itim Fak. /  Matematik Ö retmenli i Bl. 
Gaziantep Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Gaziosmanpa a Üniv.  /  Fen b.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Hacettepe Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.

E itim Fakültesi  /  Matematik Ö retmenli i Bl.
Harran Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
I k Üniv.  /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Mat
nönü Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.

E itim Fakültesi  /  Matematik Ö retmenli i Bl.
stanbul Üniv. / Fen Fakültesi  / Matematik Böl.
stanbul Bilgi Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  / Matematik
stanbul Kültür Üniv. / Edeb.Fakültesi  / Matematik
stanbul Teknik Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  / Matematik Mühendisli i Bl.

K.Sütçü mam Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Böl.
Karadeniz Teknik Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Böl.

Fatih E itim Fak. /  Matematik Ö retmenli i Bl.
K r kkale Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Kocaeli Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.      
Koç Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matema
Marmara Üniv. /  Atatürk E itim Fak  /  Matematik Ö retmenli i Bl.

Mersin Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Mimar Sinan Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.  
Mu la Üniv. Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Ni de Üniv.  / Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Ondokuz May s Üniv. / Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl. + statistik Bl.
Orta Do u Tek.Üniv. /  Fen Edeb. Fakültesi  /  Matematik Bl. + statistik Bl.

Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl. + statistik Bl.                             
Pamukkale Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  / Matematik Bl.
Sakarya Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Selçuk Üniv.  /   Fen Edeb.Fakültesi   /  Matematik Bl.

E itim Fakültesi  / Matematik Ö retmenli i Bl.
S.Demirel Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.



Trakya Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.
Uluda  Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  /  Matematik Bl.

Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi  / Matematik Bl.
Y ld z Teknik Üniv. / Fen Edeb.Fakültesi  / Matematik Bl. + statistik Bl.                             

Met.Fakültesi  / Matematik Mühendisli i Bl.
Yüzüncü Y l Üniv. /  Fen Edeb.Fakültesi   /  Matematik Bl.

E itim Fakültesi  /  Matematik Ö retmenli i Bl.
Z.Karaelmas Üniv. / Devrek Fen

SPL N N ADI                                   SAYICA DA ILIMI

Matematik Mühendisli i                                  2

Matematik Ö retmenli i                                11
statistik                                                             7
statistik

Ö RET M ELEMANI SAYILARINDAK  GEL MELER
(TÜM B L M DALLARI BAZINDA)

Ö RET M ELEMANLARI TÜRLER                       1988 – –
Profesör                                                      2772                        7714
Doçent                                                        2864                         4330
Yard mc  Doçent                                   

Ara t rma Görevlisi                                11213                        23765
Di er Ö retim Elemanlar                     
Ö RET M ELEMANLARI TOPLAMI            

Yukar da adlar  geçen bu üniversitelerimizin bir ço unda Fen Bilimleri Ens-
titüsü içinde bir Anabilim Dal  olarak yer alan Matematik Lisansüstü Yük-
sek Lisans  Doktora Programlar  faaliyet göstermektedir. Bunlar, ülkemizde 
matematik lisans düzeyinin daha da üst düzeyinde bulundu unu göstermek
tedir. A a da, burada listenen programlar n bir dökümü verilmi tir. Böylece 
matemati e ili kin disiplinlerin da l m  say sal olarak izlenebilecektir (1999 
y l  itibariyle) :

Bu yolla ülkemizde, cumhuriyet üniversitelerinin matematik ile ilgili disiplin
lerine yöneli  biçimleri say sal olarak ortaya ç kar lm  olmaktad r. Burada 
eksik olan sadece ‘lisans üstü e itim’in verileridir.  



Yukar daki di er tabloda ise üniversitelerimizde ö retim elemanlar n n 1998 
1999 y llar  itibariyle da l m n n istatistiksel profili verilmi tir. Burada görül

dü ü gibi, ülkemizde bilime verilen önemin bir ölçüsü olarak bu de erler, bi
lim insan  say s ndaki art  için bir ölçü olarak kullan labilecektir. 

Bu tablodaki de i im ile, göreceli olarak, matematik ile ilgilenenlerin de sa
y ca art  yönünde bir de i im göstermi  olabilece i kabul edilmelidir. 

08. 04. 03. Türkiye’nin Bilim Dünyas ndaki Yeri 
Ça da  Bilim anlay nda ülkelerin bilimsel performans baz  kriterler uygu

Dünyaca kabul edilmi  üç önemli at f indeksi unlar
d r :  1) Science Citation ndex ; Social Science Citation ndex ; Arts and 
Humanities Citation ndex. Bu indeksler, y llar itibariyle, tüm ülkeler baz nda 
belirlenmi  4000 kadar seçkin bilimsel dergiden taranarak, bu dergiler
y mlanm  bulunan makaleler, ülkelere göre de erlendirilir ve her ülkenin bu 
üç konuya göre y ll k performans  ve ülkeler s ralamas ndaki yeri saptanarak, 
ilan edilir. Bu baz  yönlerden fazlaca önemsenmektedir. Özellikle globalle en 
bir dünyada bu gibi belirlemeler, ülkelerin o konulardaki sayg nl n  bile etki
leyebilmektedir. Ne kadar üst s ralarda iseniz, ülkenizin bilimsel çal malar na 
verilecek de er de o oranda artacakt r. 

Dünyadaki bu tür bilimsel verileri toplayarak de erlendiren kurum Institute 
for Scientific Information’d r. Bu enstitü, konular  itibariyle, de erlendirmeye 
ald  bilimsel çal malar  ve at flar  say sal verilere dönü türerek yay mlar. 

Türkiye uzun y llardan beri bu verilere göre de erlendirmelere giren bir ülke 
mu tur. Bu konu zaman zaman ara t rmac lar n ve yazarlar n ilgisini çekecek 
Citation ndex verileri’ne göre ülkemizin bilimsel performans  tart lacakt r 

Bu tart ma s ras nda bazen iyimser bazen de kötümser yorumlar yap ld na 
rastlamak olas d r. Bunlardan baz  örnekler a a da verilirken, bir yandan da 
buradaki bilgiler yoluyla ülkemizin bilim dünyas ndaki yeri gösterilmi  olur. 

Elimdeki kaynaklar n en eskisi, Prof.Dr.Altan Onat taraf ndan yorumlanm  
olan ve 1993 y l nda yay mlanan bir makalesinde yer alan bilgilerden olu mak
tad r. Bu bilgilere göre Türkiye’nin y llar itibariyle dereceleri unlard r :

“ 1986 y l nda 520 yay n ile 44. s rada bulunulmaktad r. O zamana kadar bir 
varl k gösterilmi  de ildir. 1986 y l ndan itibaren y llar itibariyle yay n say s n
da giderek artan bir potansiel görülmektedir. 1987 y l nda 591 yay n, 1988 y

(*) K.GÜRÜZ, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Türk Yüksekö retimi Sistemi,  
TÜBA Yay n , Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Bilim “Bilanço 

1998” Ulusal Toplant s , I.Kitap, I.Cilt, 1999, Ankara, s. 34
Bilimde Potansiel Sahibiyiz, Milliyet Gazetesi, stanbul, 19.9.1993, s. 22



l nda 660 yay n, 1989 y l nda 824 yay n, 1990 y l nda 925 yay n, 1991 y l nda 
1080 yay n ve 1992 y l nda da 1354 yay n bu de erlendirmelere al nm t r. “

Sadece 7 y ll k bir sürede neredeyse % 160 a varan bir art  ile ülkemiz bili
mi, dünya s ralamas nda 38.kademeye kadar yükselme ans n  yakalam  bu
lunmaktad r.   

Yine Prof.Dr.A.Onat 1995 y l nda yay mlanm  olan bir ba ka makalesinde,  
1994 y l  itibariyle yap lan de erlendirmeyi yorumlamaktad r.
sinde Onat, di er ülkelerle kar la t rmalar yaparak, ülkemizin bilimsel potan
sielinin yerini belirlemeye çal maktad r. Bu makalesiyle birlikte bir de grafik 
tasar m  haz rlam t r ki, onu da a a da görüyorsunuz.     

Bu makalesinde A.Onat, önceki makalesine eklemeler yaparak, 1993 y l nda 
1492 yay n ve 1994 y l nda da 1789 yay n ile önemli bir s çrama yap ld n  ar
t k Romanya ve Portekiz gibi ülkelerden ba ka s ras yla Suudi Arabistan, Ni

Kong ve ili’yi geçti imizin mu tusunu vermektedir. Böylece 38. 
ilmi  olunmaktad r. Bundan sonraki süreçte ise Yugoslavya, 

Bulgaristan, M s r ve rlanda’y  da geçerek nihayet 34. kademedeki yere ula l
m  olunmaktad r. Türkiye’deki bilimsel çal malardan bu enstitüce de erlendi
rilen k sm nda % 244 oran nda bir art oldu u gözlenmektedir ki hiç bir dünya 
ülkesi son on y lda bu performansa eri ebilmi  de ildir. 

Bu konuda bir ba ka de erlendirme ve yorum da yazar Taha Akyol’dan gel
mektedir. 1997 y l nda yay mlanm  bir makalesinde, o zaman Tübitak Ba kan  

of.Dr.Tosun Terzio lu’na atfen dünyadaki bilim s ralamas nda, 1996 y
l  itibariyle 29. kademeye ula ld n  ifade etmektedir. Bu ba ar yla gelen 
sevincini ise öyle dile getirmektedir :

“ Bilimsel at f indeksinde Türkiye, 1986 da dünya s ralamas nda 44.s raday- 
d , 1996 da 29.s raya ç kt  ! Türkiye, indekse giren 3774 bilimsel yay n yaparak 
bu s raya ula t . M s r bizden öndeydi, geçtik. Arabistan’ , Malezya’y , Meksi- 
ka’y , Macaristan’  geçtik…”  

Bu konuda Prof.Dr.A.Onat’ n 1998 y l  içinde yay mlanan bir ba ka makalesi 
bir önceki y la ait geli meleri inceler ve yorumlarken T.Akyol’un verdi i bilgi
leri onaylarcas na O da 1997 de, de erlendirmeye giren 3300 ün üzerinde yay n 
yap ld ndan söz etmektedir. Bu ba ar , oransal olarak de erlendir
1986 dan bu yana geçen süre içinde makale say s ndaki art  oran n n % 460 a 
varan büyük bir s çramay  ifade etti i ve bu yönden ülkemizin dünya oransal 

Bilimde a rt c  At l m Yapt k, Milliyet Gazetesi, stanbul, 
Geli en Türkiye, Milliyet Gazetesi, 20.4.1997, stanbul, s. 15



art  h z nda 2.s rada oldu u belirtilmektedir. 
Bu konuda bir ba ka ara t rma, yazar Meral Tamer taraf ndan yap lm t r. O 

da ülkemizin bilimsel potansielini üniversiteler baz nda inceleyerek, konuya bir 
ba ka boyut getirmi tir. Ülkemizdeki üniversitelerden, y llar itibariyle, uluslar
aras  dergilerde yay mlanm  makalelerinin say sal dökümünü verirken bu say
lar  üniversitelerin ö retim eleman  say s yla kar la t rmal  vermek suretiyle 
konuyu farkl  bir biçimde yorumlam  olmaktad r.

gördü ünüz bu tablolar yard m yla yap lacak yorumlarda or
taya ç kacak olan toplam bilim potansielimiz yurt d  ile kar la t rmal  olarak 
böyle görülmekle birlikte, yurt içi yay nlar m zda da önemli bir art  olmu tur. 
Birçok üniversitemiz, ciddi bilimsel dergiler ç karmaktad r. 

B L MSEL MAKALE SAYISININ YILLARA GÖRE DA ILIMI
VE TÜRK YE’N N DÜNYA SIRALAMASINDAK  YER

YILLAR       DÜNYA TOPLAMI       TÜRK YE TOPLAMI   DÜNYADAK  SIRASI          

–
Türkiye’de Bilimde S çrama, Milliyet Gazetesi, 25.5.1998, stanbul, s. 22

Bilimin Ba kenti Ankara, Milliyet Gazetesi, 27.6.1998, stanbul, s. 8



1966 YILLARI T BAR YLE ÜÇ ÖNEML  B L M ALANINDAK
ARA TIRMA MAKALELER N N ORANSAL L K S

B L M DALI                                 1.GRUP        

(Tüm kimya dallar  dahil)     % 59          %  8            % 33         1658 
Son verilen tablodaki ba l kta görülen gruplar, s ras yla u çal ma gruplar n  

1) Türkiye’de ya ayan ve Türk uyruklu olan ara t rmac lar,
2) Türkiye’de ya ayan yabanc  uyruklu ara t rmac lar,
3) Yurt d nda ya ayan, Türk kökenli ara t rmac lar…
Bu tablolardaki veriler de erlendirildikçe, baz  bilgilere say sal olarak ula

labilecektir. Ama topluca bak ld nda, genelde 1923 1998 y llar itibariyle, ül
kemizin, cumhuriyetin ilan ndan sonra geçen 75 y l içinde, bilimsel performan
s n n hemen her alanda h zla artt  apaç k görülebilmektedir. Bu hiç ku ku yok 
ki cumhuriyet ku aklar n n ba ar s d r. 

08. 04. 04. Matematik Alan nda Uluslararas  Yay nlar
Ülkemizde, Matematik hakk ndaki bilimsel geli melerin ancak cumhuriyetin 

kurulmas yla birlikte h z kazand  ve k sa sürede ça da  düzeye ula t , ilgili 
herkesin bilgisi dahilindedir. Yukar da yap lan inceleme, ülke biliminin gene
birikimini ortaya koymu tur. yimser olmam z  gerektiren bu sonuçlar içinde 
matemati in de yeri bulunmaktad r. Çal mam z n eksenini olu turan mate
matik hakk ndaki baz  bilgileri de burada aktarmak ve yorumlamakla, ülkemiz
de bu konunun geli iminin uluslararas  düzeye nas l yans d , say sal verilere 
dayan larak aç klanm  olacakt r. 

1982 de yeniden te kilatlanan üniversitelerimizin Matematik Bölümleri için
de, genellikle, alt  anabilim dal yer almaktad r :

1) Cebir ve Say lar Teorisi,

Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Kimya Bilimi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin  75.Y l nda Bilim “Bilanço 1923 1998” Ulusal Toplant s , 
Tüba Yay n ,  I.Kitap, 1.Cilt, 1999, Ankara, s. 110



5) Uygulamal  Matematik,
6) Matemati in Temelleri ve Matematik Lojik.

Bunlar n herbiri, matemati in uzmanl k alanlar d r. Bunlar n alt nda da bilim 
dallar  bulunmaktad r. Dolay s yla bu alanlara da lan akademisyenler, genel 
olarak çal malar n  kendi alanlar nda yapmaktad rlar. Bunlar içinden ilk dört 
tanesi, stanbul Üniversitesi kuruldu u 1933 y l nda var olan Anabilim Dallar ’ 
d r ki o zama Kürsü deniliyordu. Bunlara, 1982 y l nda üniversiteler 
yeniden te kilatlan rken “Topoloji” ve “Matemati in Temelleri ve Matematik 
Lojik” Anabilim Dallar  da eklenmi tir. Yani bu son iki alandaki 1982 y l  
öncesindeki çal malar, di er bilim dallar n n içinde kaybolmu  say lmal d r.

Ülkemizde, 1923 y l ndan itibaren yap lan çal malardan ortaya ç kan yay n
lar n ilk on y l na ait olanlar, unutulmamal d r ki Darülfünun’
henüz bilim alanlar na ayr lmad  bir zaman aral na rastlad ndan daha son
ra yap lan de erlendirmelerde, makalenin ya da çal man n içeri ine göre bir 
yere konulmu  olmas  do ald r. Bu nedenle bu ilk on y ll k süre içindeki çal
malar fazlaca dikkate al nmamaktad r. 
Ülkemizin, 1933 üniversite reformundan sonra geçen ilk on y l ndan da fazla 

bir ey beklemesinin, a ar  bir iyimserlik olaca n  dü ünmekteyim. Ancak yi
ne de hiç bir ey yap lmam  de ildir ; ama beklentiler için yeterli olmayabilir. 
Bir ba ka de erlendirme de u olmal d r. Unutulmamal d r ki stanbul Üniver
sitesi’nden sonra kurulan ilk üniversitemiz olan stanbul Teknik Üniversitesi’ 
nin kurulu  y l  1944 tür. Demek ki stanbul Üniversitesi 11 y l süreyle tek ba

nad r. Bu sürede ne olacaksa hepsi bu kurumdan beklenmektedir. Oysa bu ü
niversitemiz de bu y llarda ancak kurulu  sürecini tamamlamaktad r. Bütün bu 
hususlar de erlendirilerek a a daki tablo incelenmelidir. Bu tablo, 1933
y llar  aras nda, matematik konular nda yap lm  uluslararas  yay nlar n say la
r n  göstermekted

(*) M. DEMEN, H. ENKON,  Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Pür ve Uygulamal  Ma- 
                             temati in Geli imi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y l nda Bilim “Bilanço 

1998” Ulusal Toplant s , Tüba Yay n , I.Kitap, 1.Cilt, 1999, 



– 1998 YILLARI T BAR YLE
ULUSLARARASI DERG LERDE YAYIMLANMI  MATEMAT K MAKALE SAYILARI
STANBUL ÜN VERS TES  SÜREC

LK DOKUZ ÜN VERS TE SÜREC

LK Y RM YED  ÜN VERS TE SÜREC  

YEN  KURULAN DEVLET VE VAKIF ÜN VERS TELER  DE DAH L TÜM 
ÜN VERS TELER SÜREC –

Tablo dikkatle incelenirse, son onbe  y lda dikkati çekecek kadar art  oldu u 
apaç k görülebilmektedir. Türk matematikçileri art k, dünyadaki meslekta lar  
ile ayn  düzeyde olduklar n  giderek kan tlamaktad rlar. Hele son be alt y ld r 
yüzleri a an say da uluslararas  makale ile bu yar a kat l nm  olunmaktad r. 
Makale say lar n n, üniversitelerin say ca artmas yla do ru orant l  olarak art
mas  ise dikkatlerden kaçmamaktad r.  



B Ö L Ü M   9

CUMHUR YET TÜRK YES ’N N 
LK MATEMAT KÇ LER

09. 01. G R

Kitab m z n bu son bölümünde, Cumhuriyetin kurulu  y llar ndan ba laya
rak, sözünü etti imiz kurumlardaki matematik e itimine katk  veren 
tikçileri tan tmaya çal aca z. Burada tan t lacak matematikçilerin seçilme
sinde kullan lan kriter, stanbul Üniversitesi’nin kurulu unda görev al p sonraki 
ku aklar  yeti tirenler, yurt d nda e itim alanlar, idari görevleri nedeniyle sa
dece bilim alan nda de il, kurucu ve yap c  karakteriyle de kurumuna katk da 
bulunanlar ve yay nlar yla uluslararas  alanda ülkemizi temsil edenler olarak 
s ralanabilecektir. Bunlar aras nda görülecek bir sürpriz ad ise Atatürk 
t r. stanbul Darülfünununda son temsilci Müd.Hüsnü Hamid olmu tu. Bu ku
rumdan, 1933 y l nda kurulan stanbul Üniversitesi Matematik Enstitüsü (Bölü
mü)’ne geçebilen tek matematikçinin Ali Yar oldu unu kaydetmi tik. te ba
lang ç noktam z bu olmak üzere, üniversitenin ilk y llar ndan itibaren görev 
alan matematikçilerden seçtiklerimi bu kitab ma konu yapm  bulunuyorum.    

09. 02.  BU BÖLÜMDE K MLER YER ALMALIDIR ?

Yukar dan beri gelen aç klamalar m zdan öyle anla l yor ki, bu bölümde yer 
matematikçi bilginlerimiz’in say s  çok s n rl  olacakt r.. 

ülfünunun, 1924 1933 y llar  aras ndaki varl  ve onu ya atan insanlar 
hakk nda, bundan önceki bölümlerde hayli ayr nt l  bilgiler vard r. Bu kurumun 
son temsilcisi olarak, iki dönem Dekanl k da yapm  olan Müderris Hüsnü 
Hamid Bey tan t lm t r. Darülfünun 1933 y l nda kapat ld  zaman, matema
tik disiplininde görevli kimselerden sadece Ali Yar Bey’in görevine devam  
uygun bulunmu , di erlerinin kurumla ili kileri kesilmi tir. te bu bölümde ta
n t m n  yapaca m z ilk ki i, daha sonra Ordinaryüs derecesine kadar yüksel



meyi ba arm  olan Ali Yar olacakt r. O, adeta bu iki kurum aras nda sürek-
lili i temsil eden tek ki i olarak, özel bir yere sahiptir. 

Kerim Erim’in ülkemiz matematikçileri aras nda özel bir yeri vard r. Çünkü 
ras n  yurt d nda yapan ilk Türk matematikçisidir. O’nunla aç lan bu 

yoldan, kendinden sonra gelen pek çok Türk matematikçisi geçecek ; gelece in 
bilim adamlar  bu gibi yollarla ülkemize kazand r lacakt r. Cahit Arf ve Naz m 
Terzio lu gibi matematikçilerimiz de bu yolu izlemi lerdir. 

stanbul Üniversitesi tek üniversite olarak görev yaparken, ö renci say s  da 
çok azd r. Esasen matematik gibi bir konuya yönelmek iste i bence, özel bir 
tercihtir. Bu nedenledir ki matematik ö renimine ve bilimine yönel
k ma risklidir de. Ba ar y  yakalamak kolay olmamaktad r. Bu gibi nedenler
den ötürü, ülkede, matematik e itimi almak ve mezuniyet sonras nda da 
akademik alana yönelmek, zor bir i e kalk mak anlam na gelmektedir ki bu 

yönelen ö renci say s  genelde az olmaktad r. 
Bununla do ru orant l  olarak, yeti en matematikçi say s  da do al olarak az 
olmaktad r. Hatta bu say daki insan gücü, ço u zaman ülkemizin e itim 
alan ndaki gereksinmesini kar lamaya bile yeti memi tir. Mezunlar n n büyük 
k sm  matematik ö retmeni olarak görev alan bu kesim insanlar , görev 
yapt klar  orta ö retim kurumlar nda (orta okul – lise dengi tüm okullar) ça da  
matematik programlar n n uygulanmas na katk da bulunarak, ülkemizin bu 
alandaki düzeyinin h zla kalk nmas n  sa lam lard r. Bu sat rlarda sakl  olan, 
bu ba ar n n öyküsü tek tek yaz lamaz ; tek tek ki ilere maledilemez. Bu 
öylesine ortakla a payla lan bir ba ar d r ki, bunda eme i ve katk s  olan tüm 
matematik ö retmenlerimizi g  ve sevgiyle an yorum. 

Keza bugün tüm ülke yüzeyine yay lm  olan üniversitelerimizde yer alan 
matematik bölümlerinde görevli meslekta lar m da, en az orta ö retimde gö
revli matematikçiler gibi gelece in Türk matematik bilginlerini yeti tirmek için
çal maktad rlar. El ve gönül birli iyle ba latt m z ve devam ettirmekte oldu
umuz bu hamle, büyük Atatürk’ün ba latt  devrimlerin ya ama geçirilme

ça da  uygarl k düzeyini yakalamak için verilen sava n, bir parças  
olarak alg lanmal d r. Y lmadan ve giderek daha iyisini ortaya koyarak, yar n
lar m z  in a etmekte oldu umuzun bilincinde olmal y z. Yerlerimize geçecek 
gençlerimizi kendimizden daha ileri bilgilerle donatarak ve görev disiplini ve 
bilincini a layarak yeti tirmeliyiz ve dahas  onlara güvenmeliyiz. 

Bu bölümde yer alacak tek sürpriz ad ATATÜRK olacakt r. O’nu bir komutan, 
bir siyaset adam , bir lider ve devlet kuran bir büyük önder olarak tan r z ama 
matematikçi yönü’nü pek bilmeyiz. Bu büyük insan n bu yönü, hayli ayr nt l  

arak a a da tan t lacakt r.    



Burada biyografileriyle tan t lmasa da adlar n  anarak kendilerinden söz et
memiz gereken baz  ki iler vard r ki bunlar aras nda hemen akl ma gelen iki ad 

n olmaktad r. Ayr ca ken
di uzmanl k alan  Astronomi (Hey’et) olmakla birlikte, Darülfünun zaman nda, 
Matematik Bölümü’nde Hey’et ve Olas l k gibi iki dersi veren Müderris Fatin 
Gökmen de an lmaya lay k görülmektedir. Yine bu ba lang çtaki güce katk da 

unan, o zaman n genç insanlar , Prof.Dr.Lütfi Biran, Prof.Dr.Suzan zkarel 
(sonra Kahramaner) ve Prof.Dr.Macit Büke de burada an lmal d r. 

Bir fikir vermesi bak m ndan, Türkiye’de ikinci bir üniversitenin kuruldu u 
y l olmas  ve 1933 reformunun üzerinden 10 y l geçmi  olmas  nedenleriyle, 

1945 ö retim y l  seçilerek bir belirleme yap lmak istenirse, stanbul Üni
versitesi Matematik Bölümü’nün ders program  ile bu dersleri yürütecek ö re
tim kadrosunu bir sonraki sayfadaki  tabloda görmek mümkün olacakt r : 

Bu kadronun ne oldu unu en iyi u yak t rma anlatacakt r : Günümüzde ya
 50 nin üzerinde olan matematikçilerin neredeyse tamam  (yurt d nda e itim 

gören matematikçiler hariç) bu kadro taraf ndan yeti tirilmi tir. Bu sat rlar n 
 da ayn  kurumda ki o zamanki ad  Matematik Enstitüsü idi, 1955 y l  iti

bariyle matematik e itimine ba lad nda, bir kaç eleman d nda tam olarak bu 
kadrodan e itim alm t r. O ö retim y l  itibariyle ki isel belirlemelerime göre, 

aç y l önce ayr larak ülkesine dönmü  ; Kerim Erim üç y l 
önce vefat etmi ti (öl. 1952). Bu listede ad  bulunmayan bir önemli ad ise Na
z m Terzio lu’dur. O, bu tarihlerde Ankara’da bulunmaktad r. Yurt d ndaki 
çal malar n  tamamlayarak 1942 y l nda ülkesine dönen Terzio lu Doçent un
van  ile bu kadroya dahil olacakt r. Ancak kendisini bekleyen önemli bir görev 
vard r : Ankara Üniversitesi’nin kurulmas  çal malar  ba lat lm t r ve bu üni
versitenin Fen Fakültesi’nin kurulu  haz rl klar n  yürütmek üzere N.Terzio lu 
görevlendirilmi tir. Bu göreve 1943 y l nda ba lam  ve üniversitenin aç ld  
1946 y l na kadar Ankara’da bulunmu tur. 1946 y l nda stanbul’a dönerek asli 
görevine ba lam t r. Bu konudaki di er ayr nt lar  O’nun biyografisinde bula

Bu listede ad  geçen N.Erbil, N.Topuz ve Rankin, benim bulun
du um sürede bu kadroda yer almam lard r. Buna kar n bu listede ad  geçme
yen baz  ö retim üyeleri de vard r ki, onlar  da bu vesileyle anmak isterim. Bu 
akademik insanlar , bu camiadan olan çok ki i tan yacakt r : Prof.Dr.Nam k O
uztöreli, Prof. Dr.Halil Yüksel, Prof.Dr.Süeda Gönenç, Prof.Dr.Orhan çen ve 

Doç.Dr.Alt nta  Büke.  

 Osmanl  Bilimi Ara t rmalar , Cilt I, Editör : F.Günergün, .Ü.Yay n  3910, 1995, s
Dünya Matematikçileri, Y.T.Ü.Vakf  Yay n , 2000, stanbul, s. 385



.Ü. FEN FAKÜLTES  1944 1945 KI  SÖMESTRES  TEDR SAT PROGRAMI
MATEMAT K BÖLÜMÜ

DERSLER N ADI Ö RET M ELEMANI ADI

Tasar  Geometri Ferruh emin  
Ferruh emin

Diferansiyel Geometri Tatbikat Ferruh emin
Tensor Hesab

Rat p Berker

Yüksek Matemati e Giri
[Kimya Mühendisli i için] Lütfi Biran

Rat p Berk
Mekani e Giri

Matematik Tatbikat  (a) Lütfi Biran, Suzan zkarel  
Matematik Tatbikat  (b) Patrick du Val, Macit Büke
Matematik Tatbikat  [Kim.Müh.] Lütfi Biran
Analiz II Tatbikat Suzan zkarel
Mekanik Tatbikat p Berker, N.Erbil
Cebir Tatbikat Cahit Arf, Alt nta  Guleç
Cebir Tatbikat Ali Yar, Alt nta  Guleç



y l ndan itibaren, bir kaç y l arayla önce .T.Ü. ve Ankara Üniversitesi 
ve ard ndan Ege Üniversitesi’nin faaliyete ba lamas yla bu üniversitelerde aç l
m  bulunan Matematik Bölümleri, ülkemizin bu konudaki zenginli ini olu tur
mu lard r. in e itim olgusu bir yana b rak l rsa, özellikle akademik kadrolar 
bak m ndan say ca bir art  olaca  kesindir. Bu ise, ülkemiz ad na, daha çok 
bilimsel ara t rma, daha çok yay n, daha çok akademik geli me demektir. Bu, 
ilerideki y llarda yeni üniversitelerimizin aç lmas yla, ç  gibi büyüyecektir.    

Bu gibi nazik konularda, bir yazar olarak hata yapmamak gerekti inin bilin
cindeyim ve bu aç klamalar  yapman n gerekli oldu una inanmaktay m. Bu e
kilde olu an kriterlere bakarak ve bir de kaynaklar m z n yeterlili i ölçüsünde, 
Cumhuriyet Türkiyesi Matematikçileri’ni tan maya çal aca z. A a da, ba ta 
ATATÜRK olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulu  y llar na rastlayan bir sürede 
ya am  olan matematikçilerimiz tan t larak, bu çal ma bitirilecektir. 

ürk’ün Matematikçi Yönü ba l yla sunaca m çal ma, daha önce 
taraf mdan telif edilen ve yay mlanm  olan 
adl  kitab m içinde yer alm t . Bu kitab ma da aynen al yorum. Bu konuda 
verdi im bir konferans n ve bir de üniversitenin e itime ba lamas  nedeniyle 
1997 y l nda aç l  dersini yapt m konu man n konusu yine bu olmu tu. 

09. 03.  ATATÜRK’ÜN MATEMAT KÇ  YÖNÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ATATÜRK’ün bir çok yönü bilinir ama O’ 
matematikçi yönü k çok ki i taraf ndan pek bilinmez. Burada belki de bir 

sürpriz ad olarak yer alacak olan ATATÜRK’ün ya am öyküsünden söz etmek 
gibi bir hatay  asla yapmayaca m. Bu kitab  okuyabilen her insan, O’nu zaten 
tan yan, ya am öyküsünü bilen bir ki i olmal d r. Burada ortaya ç kar lmak is
tenilen, O’nun sadece matematik ile olan ili kisidir. 

Atatürk ölmeden önceki bir y lda, çok önemli bir matematik kitab  yazar. Bu 
kitab n ad  Geometri’ dir. Bu kitap, bütün ayr nt lar yla tanit lacakt r. Ancak bu 

nd r c  olmak üzere, önce ATATÜRK’ün nas l matematikçi oldu unu 
gözler önüne sermek gerekmektedir.

Unutmayal m ki O bir Ba ö retmen’dir. Bu s fat O’na laf olsun ya da yara
n lm  olsun diye verilmi  de ildir. Önceki sayfalar m z  kar t rd m zda bu 

nuda hayli bilgi bulunaca  an msanmal d r. Bir e itimcidir ; gerçek bir ö
retmendir. Hatta bütün bir ulusu e iten, e itim politikalar n  düzenleyen tarihte 
emsali görülmemi  bir e itimcidir. O’nu bazen Ankara’da ya da Anadolu’nun 
bir kent ya da kasabas n n okulunu denetlerken ve bazen de ders verirken gör
mek her an olanakl d r. Hangi ders oldu undan söz edilirse, bu ders matematik’ 
tir. Özellikle geometri’ye özel ilgisi vard r. 



ATATÜRK’e Matematikçi demek belki kimilerince yad rganabilir. “ Matema
tikçi kimdir ? “ diye sorarak bir yan t ararsak, bunu farkl  iki boyutta yan tla

Bu i i profesyonelce yapan ve uzmanl k alan  matematikle ilgili olan ki i,
Gerçek uzmanl k alan  matematik olmamakla beraber, ilgi alan  ya da ça
l malar yla matemati e katk da bulunan ki i.

Örne in en ünlüsünden Descartes bile, bu s n ftan say lmal d r. Çünkü bili
yoruz ki O bu alanda profesyonelce çal m  de ildir ; yani matemati i hiç bir 
süreçte kendi i i gibi görmemi tir. Bir çok hukukçu (örne in Leibniz), bir çok 
asker (örne in Lazare Carnot), bir çok mühendis ve hatta bir çok din adam  
(örne in M.Mersenne), bu anlay a uygun olarak matemati e katk da bulun
mu tur. Bunlar içinde tek bir çal mayla (bu ya bir yöntem, ya bir formül ya da 
bir e ridir) bile buraya dahil olanlar na rastlan lm t r. 

Ülkemizde son zamanlarda bu alanlarda çok ba ar l  çal malar yap lmakta
d r. Bunlardan biri de, kaynak olarak da yararland m z önemli bir eserdir. ki 

yay mlanm  olan Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi adl  bu e
ser incelendi inde, bu literatüre katk s  sadece bir tek çeviriden ibaret olan ki i
lere de rastlanabilecektir ki, O ki i bu çal mas yla Osmanl  Matematikçileri 
ras na ad n  yazd rabilmi olmaktad r. 

Bütün bunlar dikkate al nd nda ve di er ayr nt lar da ortaya konuldu unda, 
ATATÜRK’e matematikçiler aras nda yer vermi  olmakla, do ru bir i  yapt m 
kan s nday m. 

Her eyden önce O kendisini böyle görmektedir ve O’nu bu yönüyle görenler 
de vard r. Bunlara dair ayr nt lar  a a da bulabileceksiniz. 

09. 03. 01. Matematikçi Atatürk
ATATÜRK henüz genç ya lar ndan itibaren matemati e olan tutkusu ve yete

ne iyle bu konuda dikkat çekmi  bulunmaktad r. O’nun, MUSTAFA olan ad
n n ard na KEMAL ad n n nas l eklendi i, hemen herkesin bildi i bir küçük 
öyküdür. Böylece ad  Mustafa Kemal olmu tur. 1936 y l nda soyad  yasas  ç k
t nda TBMM’de, oybirli iyle, kendisine ATATÜRK soyad  verilinceye 
kadar O hep bu ad  ile tan nm , an lm t r. O bu ad yla Pa a olmu , Gazi 
olmu tur : Mustafa Kemal Pa a ; Gazi Mustafa Kemal   

(*) E. HSANO LU, R.ÇEÇEN, C. ZG , Osmanl  Matematik Literatürü Tarihi, II. Cilt, s    
lam Tarih, Sanat ve Kültür Ara t rma Merkezi (IRCICA) Yay n , 1999,     
stanbul, s. 355 [Örnek : Mahruki zade Cafer (1883 de sa ), Tek çal mas ,  

Frans zca’dan çevirisi Tatbikat-  Hesab adl  yay mlanm  eser.]



Selanik Rü tiyesi’ndeki matematik ö retmenin, O’nun olgunlu unu ve yete
ne ini simgelemek üzere koydu u Kemal ad , zaman zaman gerçek ad  Musta
fa’y  bile bast rabilmi tir : Kemal Atatürk 

O i te henüz çocukluk ya lar n  ya arken, bu yöndeki yetene ini belli edebil
mi  ansl  çocuklardan biridir. Çünkü bu yönüyle ilgi görmü  ve hocalar  O’nu 
yeti tirmek için adeta seferber olmu lard r. Her e itim kademesinde çok iyi ye
ti mi , e itim alm t r. Rü tiye sonras  stanbul’da Harbiye’de ö renci oldu u 
y llarda da bu yönü her zaman O’nu farkl  k lm , bütün s n flarda en ba ar l  
ö renciler aras nda yer alm t r. Henüz Harbiye s n flar nda olduklar  s rada u 
f kra, O’nun daha o s ralarda, kendisinin gelecekteki konumunu nas l dü ündü
ünü anlatmas  bak m ndan oldukça ilginç görülmektedir.

“ Bir gün, ileride herbiri ünlü birer komutan olacak s n f arkada lar yla bir 
sohbet s ras nda konu, devletin makamlar n n payla lmas na gelmi tir. Kimi I. 
Ordu Komutanl , kimi II.Ordu Komutanl , kimi Bat  Cephesi Komutanl  
kimi de Genel Kurmay Ba kanl  gibi bir çok üst komutanl k makamlar na sa
hip ç karlarken bakarlar ki Mustafa Kemal’den hiç ses ç kmamaktad r. O’na ta
k larak sorarlar :

Arkada  ! hiç sesin ç km yor ; neredeyse bütün makamlar payla ld  ; elini 
çabuk tut, sana bir ey kalmayacak !

O’nun verdi i yan t ise tam da kendisine yak an cinstendir : 
Ben bitirmenizi bekliyorum. Benim sizin makamlar n zda gözüm yok. Bu 

kadar ba ar l  komutan  o görevlere atayacak birine elbette gerek var. te ben, 
sizleri bu görevlere atayacak mevkide olaca m !  

Aradan y llar geçtikten sonra, O’nun bu sözleri f kra ya da aka olmaktan 
ç kacak, gerçe e dönü ecektir. 

O’nun ya am  asker oca nda geçmi , disiplinin ön planda oldu u bir ya am 
biçimini seçmi tir. Öyleyse O’nun ya am n n temel iki ilkesi vard r ki biri cid
diyet, di eri de disiplindir. Bu iki ilkeye s k  s k ya sad k kald  içindir ki, O 
her i inde ba ar ya ula m  bir lider, bir önder olabilmi tir. Ancak bu 
leri yan nda çok farkl  fakat bir o kadar da önemli ba ka bir meziyeti daha var
d r ki o da bilimsel dü ünmek  bilimselli e verdi i de er’

Atatürk, dünyada hakk nda en çok yaz  yaz lan ve kitap yay mlanan bir lider 
olma özelli ini ta maktad r. Hatta dünyan n bir çok ülkesinde ad  caddelere ve 
meydanlara verilen, heykelleri bir çok ülkede bulunan bir lider olarak da tan n
maktad r. Peki böyle bir lider olmak için acaba ATATÜRK neler yapm t r ?

Sosyal Antropolog Prof.Gündüz Tüfekçi, çok ilginç bir ara t rma yapm .
Atatürk’ün ilk gençlik ya lar ndan ba layarak okudu u Türkçe ve Frans zca, 

(*)  G.CIVAO LU, Atatürk’ten Dipnotlar, Milliyet Gazetesi, 27 Ekim 1998, stanbul



1800 cilt kitab  tek tek incelemi . Bu kitaplardaki Atatürk taraf ndan alt  çizil
mi  bütün sat rlar , kitaplar n yanlar na dü ülmü , daha önceki y llarda eski 
Türkçe ve harf devriminden sonra da Latin harfleriyle yaz lm  bütün notlar  
saptam . Ciddi ve sayg n bir ara t rma… Türkiye’de ilk kez.

Atatürk, ortalama 200000 dolaylar nda sat r n alt n  çizmi tir. Binlerce not 
ç karm t r. Örne in, daha Cumhuriyet ilan edilmeden John Stuart Mill’i oku
mu . Mill, ‘yararc l k felsefesi’nin babas d r. nsanlar n, genelde yarar na olan 
ilkelerin, ahlaken de do ru oldu u’

Atatürk’ün daha gençlik y llar nda bu etki alt nda kalm  olmas  ve saray n, 
aristokrasinin, toplumun genel yararlar n n yan nda yer almas n n, sadece po
pülizm de il, bir felsefe kültür temelinin oldu u görülüyor.   

Atatürk’ün okudu u dü ünce devrimi yapm  yazarlardan biri de Montesquieu.  
Demokrasinin yasama, yürütme ve yarg  kuvvetler ayr l na da  

yand r lmas  görü ünü ortaya atan ve hala ya atan büyük bir ayd nd r.
atürk’ün, hilafetten cumhuriyete geçi  ve ’nin yan  s ra ikinci parti de

nemelerinin bu demokrasi esinlerinden kaynak ald  dü ünülebilir. 
Kitab n n yan na notlar koymu tu.
Atatürk bir dü ünce adam yd . Kör inançlara saplanmazd . 
Okudu u filozoflardan biri de Descartes’t . O’nun Sistematik üphecilik gö

rü lerinden etkilenmi ti. Her eyin ku kulu oldu u, ama sadece dü üncenin var-
l n n üphe götürmedi i Descartes’in sav d r. Ak lc l n temeli budur. O ne

Dü ünüyorum, o halde var m söylemiyle an l r. 
Atatürk de kal pla m  dü üncelerden, pasl  kurallardan kendini s y rm t . 
Sürekli dü ünüyor ve do ruyu ar yordu.
Milliyetçilik ...
Atatürk, daha Cumhuriyet’i ilan etti i y llarda, Cenevre Üniversitesi Antro

poloji Profesörü Egon Peter’i okuyor. Irklar  ara t r yor. Uygarl k tarihini ince
Antik Yunan’ , M s r’ , Hint, Çin, Babil uygarl klar n  okuyor. Ölüm kor

kusu ile dinler aras nda paralelli i ara t r yor. Sosyolojik yap da, peygamberle
saptamaya çal yor. Irkç l k de il, ulusçu bireysellik ve ortak özgür-

lükler ekseni etraf nda bir milliyetçilik tan m  yap yor : ‘ Türkiye Cumhuriyeti’ 
ni kuran Türkiye halk na, Türk milleti denir.’ 

Bu sat rlar  el yaz s yla mevcut.   
Atatürk bunca tefekkürden süzülerek u sonuca var yor :

Ya amak en do al ve temel hakt r. 
………………………… “
C vao lu yukar daki sat rlar yla bize Atatürk’ü o kadar güzel ve o kadar de

i ik yönleriyle tan tmaktad r ki bu anlat lanlar  görmezden ge



Bu makale ile Atatürk’ün okudu u kitaplar, ald  notlar ve alt n  çizdi i sa
t rlarla ilgili ara t rmalar n yap ld na dair bilgiler de ediniyoruz. Ve tabii bu 
arada O’nun, say lar  1800 kadar oldu u saptanan kitab  okudu unu ö reniyo
ruz. Bütün bunlardan sonra, O’nun ölmeden bir y l önce bir de kitap yazd na 
tan k olacaks n z. 

Bir ba ka ara t rmac  gazeteci yazar Alpay ahin de Popper’ci Atatürk adl  
bir makalesinde, O’nun aynen Popper’in felsefesine uygun davrand n  
maktad r. 

Avusturya as ll , ngiliz bilim adam  ve siyaset felsefecisi Sir Karl Popper 
1994) in tan t m  yap ld ktan sonra O’nun felsefesinin temelini olu turan  

ele tirel rasyonalizm hakk nda bilgiler de verilmektedir. Makalede bu bilg
birlikte verilmi  olan yorumda, Türk Ayd nlanmas ’n n iki büyük ad  olarak iki 
ki iden söz edilmektedir ki biri Mustafa Kemal Atatürk, di eri de 1938
y llar  aras nda Milli E itim Bakanl  yapm  olan Hasan Ali Yücel’dir. 

kiliden sonra gelmi tir. Bu iki büyük insan n, henüz Popper’ 
in felsefesini olu turmadan ; bu felsefeyi ya ama geçirerek uygulam  olmalar , 
onlar n ne kadar bilimsel çal t klar n  aç klamaya yeter kan tlard r. Nitekim 
makalede, bu konuda unlar yaz lm t r : “… Atatürk her zaman önündeki  so
runlara bir bilim adam  gibi yakla m , problemleri tan y p tan mlad ktan sonra 
önerdi i çözümleri denemi , ‘tatbikattan elde edilen veriler çözüm önerileriyle 
çeli iyorsa, o çözümü h zla ve kesinlikle terkederek yeni bir çözüm önerisi ge
li tirmi  ve bu sefer onu denemeye ba lam t r.’ Bu bilimden de, günlük hayat
tan da bildi imiz, deneme-yan lma yöntemi’dir. “

Bu son sat rlardaki yorumlar Prof.Dr.Celal engör’e aittir. 
Bütün bu aç klamalara kat lacak ba kaca bilgiler de mevcuttur. 
O’nun bütün söylevlerinde ve konu malar nda kulland  veciz tümceler ve 

sloganlar, kesin ve yarg l d r. Laf olsun diye söylenmi  bir sözüne rastlanamaz. 
O’nun her konu mas  ve kulland  tümceler incelenmi  ve hep mant ksal do - 
rulukta oldu u görülmü tür. Gerekti i kadar söylemi  ; söylenmesi gerekti i 
kadar konu mu tur. O’nun en büyük eseri say lan Nutuk (söylev), ba tan sona 
bir bilimsel eser olarak yorumlanmaktad r. 

(*)   .ALPAY, Popper’ci Atatürk, illiyet Gazatesi, 30 Aral k 1999, stanbul
(**) C. ENGÖR, Hasan Ali Yücel ve Türk Ayd nlanmas n n Metabilimsel Temelleri, 

Yüksekö retim Kurulu Matbaas , Ankara, 1998  
Prof.Dr.A.M.Celal engör Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’n n kurucu üyelerinden
dir. Görev yeri .T.Ü.’dedir. Jeoloji profesörüdür. Bir çok uluslararas  ödül sahibidir.    



O’nun hakk nda ara t rma yapan bilim adamlar m zdan biri de Dr.M.Cemil 
U urlu’dur. Ata için yazd  bir makalesinin son paragraf nda unlardan söz et

“ Denilebilir ki O, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y llar nda do mu  bir vatan- 
da m z olarak e itimini yapsayd , hiç ku kusuz gene evrensel bir deha olarak 
kendini kabul ettirecek, ama bu kez büyük bir olas l kla, ünlü bir matematik bil- 
gini , büyük bir hümanist ve ak lc  bir dü ünür olarak insanl k tarihinde yine 
seçkinle ecekti. “ 

Bir ba ka bilgin ve üstelik bu kez bir yabanc  yazar Hanns Froemgen yazd  
bir makalesinde Atatürk’ten, Matematikçi Kemal diye sözediyordu. Bir ba ka 
yabanc  bilim adam  Noelle Roger ise O’nun hakk nda bak n neler söylüyordu :

“ O’nun ba ar lar n n gizi ; giri ece i her at l m , hiç bir eyi rastlant ya b - 
rakmadan, zihninde ayr nt lar na dek hesaplayarak, i leyip olgunla t rmas n- 
dad r. “ 

Bütün bu yorumlara bir de bizden bir bilim adam n n, Prof.Dr.Özer Ozanka
ya’n n aç klamalar n  katal m. O da Atatürk hakk nda unlar  yazm t r : 
“ O’nun önder olma gücü ; dü üncesini ve eylemini bilimin temel ilkelerine 

titizlikle uyarak saptamas ndan kaynaklanmaktad r. “ 
Bütün bu saptamalar, san r m, O’nun bilim adam  kimli ini yeterince ortaya 

ç karm  olmal d r. 
Bir de O’nun sözleriyle ; bilimsel anlay n  ve Popper’in ‘ele tirel rasy

lizm’ felsefesini nas l uygulad n  ara t ral m. Bunu da yine kendi sözlerinden 
hareket ederek do rulamaya çal al m. O, gerçekçi bir mant k adam  oldu unu 
u sözleriyle kan tlam  olmaktad r :  

“ Ölüm, do an n en do al yasas d r ! “
Henüz Cumhuriyet ilan edilmedi i bir zamanda, 22 Ekim 1922 de, Bursa’ 

daki konu mas n n bir yerinde unlar  söylemektedir : 
“ Yurdumuzun en bay nd r, en göz al c , en güzel yerlerini üç buçuk y ld r 

kirli ayaklar yla çi neyen dü man  ma lup eden zaferin s rr  nedir ; bilir misi- 
niz ? Ordular n sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin klavuz edinilmesidir. 
Milletimizin siyasi ve içtimai hayat  ile ulusumuzun dü ünümsel e itiminde de 
yol göstericimiz bilim ve fen olacakt r. Türk milleti, Türk sanat , Türk ekonomi- 
si, Türk iiri ve edebiyat , okul sayesinde ve okulun verece i bilim ve fen saye- 
sinde bütün ola anüstü incelikleri ve güzellikleriyle olu up geli ecektir. “ 

Atatürk’ün Matematikçi Yönü, Konferans Metni, 15 Kas m 1990, stanbul
(**)  Ö.OZANKAYA, Türkiye’de Laiklik, Cem Yay nevi, 1990, stanbul 



Bu sat rlarda, O’nun e itime verdi i önemin yan s ra, askerlikte de bilimsel 
yöntemlerin geçerli oldu una ve zaferin bu yolla kazan ld na dair mesajlar bu
lunmaktad r. Ancak daha da özgün olan, önemle vurgulad  gibi bilim ve fen’
olan ba l l  ve inanc d r. Bütün bunlar, O’nun bir bilim ya da fen adam  gibi 
davrand n , sorunlar n n çözümünde bu yollardan yararland n  aç klamak
tad r. 

O’nun, devrimler yoluyla yeni bir olu um pe inde oldu u bilinmekte ve bu 
politikan n çok yararl  ve olumlu sonuçlar verdi i, kan t bile gerektirmeyecek 
kadar aç k bir ekilde, ortada durmaktad r. Bunlar n baz lar ndan önceki sayfa
lar m zda ayr nt l  olarak söz edilmi  oldu u an msanmal d r. Bir bütün olarak 
hepsi bir araya getirilerek incelenirse, adeta bir büyük kurgunun, bir yeni dev
let kurman n temellerinin nas l at ld n n en seçkin örne ini görmü  oluyoruz. 

Bütün bunlar Atatürk’ün bir dahi oldu unu kan tlamak için yeterli nedenler
dir. Ancak O kendisini daha çok bir bilim adam  gibi hissetmekte ve bu alanda 

matematikçi olmay  ye lemektedir. Önceden de belirtildi i gibi bu seçim O’ 
nun kendi görü üdür. 

Atatürk’e göre : ak l ve mant n çözümleyemeyece i sorun yoktur. te O 
bu denli inançl d r ve bilim ve fen O’nun için biricik yol göstericidir. 

Üniversite reformunun yap lmas ndaki önder tavr , hiç ku ku yok ki sadece 
kendisinin de il, ülkesinin gelece ini emanet etti i gençlerin de bilimsel yön
temlerle ve fen teknikleriyle yeti melerini istemesiyle aç klanabilir. O bilmek
tedir ki dünya ülkeleriyle ba edebilmenin s rr  ça da la maktan geçmektedir. 
Bu nedenle O “muas r medeniyetleri (ça da  uygarl klar )” hedef olarak göste
rirken i aret etmek istedi i, onlar n bilim ve fen düzeylerine ula makt r. Bu sa
va ta, O’nun en büyük zaferlerinden biri de kad nlara verdi i de er ve onlar n 
ülkenin yükselmesinde olas  katk lar na olan inanc d r. O bunu bir konu mas n
da u sözleriyle çok iyi aç klam t r :

Dünyada gördü ümüz her ey kad n n eseridir. 
Kad nlar toplum hayat nda erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yard m- 
c s  ve deste i olacakt r.  

Atatürk’ün matematikçi yönü ile ili kili olarak, nas l bir matematik ö retme-
ni oldu unu da a a daki ya anm  bir olayla peki tirelim.

1937 y l nda, her zaman yapt  gibi, bu kez de Sivas’ta bir liseye giderek bir 
matematik dersine girer. Okul, eskiden Sivas Kongresi’nin yap lm  oldu u bi
nadad r. Dokuzuncu s n f n geometri dersini dinleyen Atatürk, ö retmenin an
lat m yla Pisagor teoremini izlemektedir. Bu teoremin aç klanmas  ve kan tlan
mas  sürecinde kullan lan eski ve ço u Arapça terimlerin ne kadar anla lmaz 
olduklar n  ve güçlük derecelerini bir kez daha görür. Bir ke
da zaman nda bu konular  ayn  dilde yap lan derslerde ö renmi tir. Ö retmen 



konuyu toparlay nca, bu kez eline tebe iri alan Atatürk tahtaya geçerek, ayn  
teoremi bu kez Türkçe sözcükleri kullanarak bir kez de O kan tlar. 

Bu kan t s ras nda d l  kenar, müselles üçgen, müselles mütesa- 
viyül adla e kenar üçgen, zaviye aç  terimlerini kullanarak yapt

 bu kan t ile O, Türk e itiminde yeni bir devirin aç lmas na neden olacakt r. 
Bu gezisi s ras nda yan nda bulunan Kültür Bakan  Saffet Ar kan’a verdi i ta
limatta, tüm okullarda kullan lan kitaplar n derhal yeni terimlerle ve Türkçe 
sözcüklerle yaz larak yenilenmesini istemi tir. Bu i  iki ayda sa lanabilmi tir. 

Acaba bu kadar kapsaml  bir i  bu kadar k sa sürede nas l sa lanabilmi tir. 
Bunun bir tek aç klamas  vard r. Atatürk’ün esasen geometri ile ilgili bir haz r
l k yapt  bilinmektedir ve bu a a da ayr nt l  olarak aç klanacakt r. Di er bir 
husus ise Atatürk’ün bilim adamlar na ve e itimcilere verdi i de erdir. Bu bi
lim adamlar  ve e itimciler aras nda, bir çok da yabanc  bulunmaktad r. O her 
alandaki çal malara bilimsel bir boyut katmakta ve bu insanlarla her f rsatta 
bir arada olmaktad r. Bu çal malar, bu gibi alanlarda önemli bir birikim olu
turmakta ve bir çok konulara ili kin politikalar n belirginle mesinde önemli bir 
rol oynamaktad r. te bu gibi devrimlerin h zla gerçekle mesinin bir s rr  da bu 

09. 03. 02.  Atatürk’ün Matematik Kitab  : Geometri
1936 ve 1937 y llar n  Atatürk genellikle stanbul’da, Dolmabahçe saray nda 

ve yaz aylar nda da Florya’daki kö künde geçirmektedir. Sa l  giderek kötü
le mektedir ve doktorlar  daha yumu ak bir iklimi olan stanbul’da oturmas n  
önermektedirler. 1938 y l nda ise, herkesin bildi i gibi, sa l  iyice bozulacak 
ve oldukça zor günler geçirecektir. Bütün gayretlere kar n büyük Atatürk, 10 
Kas m 1938 günü aram zdan ebediyen ayr lacakt r.

stanbul’da bulundu u s rada da devletin i leriyle ilgilenmekte
mi , tam tersine stanbul’un daha entellüktüel olan havas ndan yararlanarak ya
banc  bilim adamlar yla ve stanbul Üniversitesi ö retim üyeleriyle daha kolay 
bir ekilde bir araya gelebilme ans n  bulmu tur. 

te bu y llarda O, geometri ile ilgili bir çal ma ba latacakt r. 1936 n n son
bahar aylar nda ba layan bu çal ma, k  aylar n  da içine alarak, 1937 y l n n 
ilk yar s nda tamamlanacakt r. Ülkemizin ilk Bilim Tarihi profesörü olma onu
runu ta yan Ord.Prof.Dr.Ayd n Say l , bu kitap için :

“ Küçük, ama an tsal bir yap t ! “

(*)    Tarihlere dikkat edilirse, henüz o tarihte sadece 1933 y l  reformuyla ya ama geçmi  olan
stanbul Üniversitesi faaliyettedir. Esasen Atatürk, ikinci üniversitemiz  .T.Ü.’ni

lu unu görememi tir ( .T.Ü.nün kurulu  y l  : 1944). 



demi tir. te böyle bir esere imza koyan Atatürk’ün verdi i bu kitab n ne gibi 
özellikleri vard r ; a a da hem kitap tan t lmakta hem de eserin bu yönüne k 

aktad r.
Kitab n en ilginç özelliklerinden biri yaz l  amac d r. Kitab n ad n n bulun

du u ilk sayfan n orta yerinde

Geometri ö retenlerle, bu konuda kitap yazacaklara k lavuz olarak Kültür 
Bakanl nca ne redilmi tir. 

aç klamas  bulunmaktad r. Demek ki Atatürk bunu bir ders kitab  olarak de il, 
referans  ba vuru kitab  olarak yazm t r. 

Kitab n bir ba ka özelli i ise, yazar olarak Atatürk’ün ad n n bulunmamas
d r. O, kitaba ad n n yaz lmas n  istememi tir. Öyle yorumlan yor ki, e er ad n  
koymu  olsayd , devlet adam  kimli inin a rl yla kitap, bilimsel olmaktan  
uzakla abilirdi. Ancak kitab n O’na ait oldu una tan k olanlar n aç klamalar , 
bu konuda en ufak bir ku ku duyulmas n  engellemektedir. 

Kitab n ilk bask s  1937 y l nda, stanbul Devlet Bas mevi’nde yap lm t r. 
lk bask da kaç adet bas ld na dair bir bilgi bulunmamaktad r. Kitap 19 

cm boyutlar nda bir büyüklüktedir. Tamam  48 sayfadan olu maktad r. Aradan 
uzun bir zaman geçtikten sonra ikinci bask s  yap lm t r. Ayn  boyutlar yla bu 
kez ‘Türk Dil Kurumu Yay n ’ olarak gerçekle en bu bask , Atatürk’ün do u
munun 100.y l  nedeniyle “ ATATÜRK’E ARMA AN “ olarak yay mlanm t r. Bu 
bask  1981 y l nda, Ankara’da gerçekle mi tir. Kitab n orijinali An tkabir mü

sinde bulunmaktad r.
Kitab n nas l ortaya ç kt na dair, ikinci bask n n ÖNSÖZ’ünde verilmi  olan 

aç klamalar yeterince ayd nlat c  olmaktad r. Bu Önsöz a a ya aynen konula
cakt r. Önsöz, ‘Türk Dil Kurumu Ba uzman ’ s fat yla Agop Dilaçar taraf ndan
Ankara’da 10.11.1971 günü kaleme al nm t r.

Yukar da sözü edilen ÖNSÖZ noktas na, virgülüne dokunulmadan aynen ak
tar lmaktad r : 

“ Bu kitab  Atatürk, ölümünden birbuçuk y l kadar önce, III.Türk Dil Kurul
tay ndan hemen sonra 1936 1937 y l  k  aylar nda Dolmabahçe Saray nda ken
di eliyle yazm t r. 

1936 sonbahar nda bir gün Atatürk beni, Özel Kalem Müdürü Süreyya An
deriman’ n yan na katarak, Beyo lundaki Ha et Kitabevine gönderip, uygun 
gördü ümüz Frans zca geometri kitaplar ndan birer tane ald rtt .Bunlar Atatürk 
ile birlikte gözden geçirildikten sonra, yaz lacak geometri kitab n n temel tasa

(*) M.K.ATATÜRK, Geometri, 2.Bask , Türk Dil Kurumu Yay n , 1981, Ankara



r s  çizildi. Bir süre sonra ben ayr ld m ve k  aylar nda Atatürk bu yap t üze
rinde çal t . Elinizdeki kitapç k bu eme in ürünüdür.

Askerlik ç r ndan gelen Atatürk’ü, siyaset olaylar  büyük bir devlet adam  
yapm  oldu u gibi, yurdun kültür sorunlar  da O’nu büyük bir e itimci duru

getirmi tir. Tarih boyunca yabanc  ülkelerde ‘büyük’ san n  kazanan as
ker devlet ba kanlar , uluslar na e itim alan nda da babal k etmi ler, kendi ka
lemleriyle e itici yap tlar meydana getirmi lerdir. Anglosaksonlar n Büyük Al
fred’i (Alfred the Great 899) ile Almanlar n Büyük Friedrich’i (Friedrich 

1786) bu gerçe in iki büyük tan t d r.
Kitab n kapa nda önemle belirtildi i gibi, Atatürk’ün bu yap t  “geometri 

ö retenlerle, bu konuda kitap yazacaklara k lavuz olarak” Kültür Bakanl nca 
ne redilmi tir. Yazar ad  yok, fakat yaz n n ruhu ve tutumu, onun, Atatürk’ten 
ç km  oldu unu apaç k gösterir.

Geometri, eski terimle Hendese, e itim örgütümüzde önemli bir yer tuttu u 
halde bunun terim düzeni çok a dal  ve çapra kt . Arapça ile Farsça okul prog
ram ndan kald r lm , fakar Arapça üzerine kurulmu  olan terimler kalm t .  
Örne in müselles-i mütesaviyül adla’y  çözümlemeli olarak hangi ö renci anla

Müselles’ in kökü selase, mütesavi’nin kökü siva, adla’n n teki
d l’d r. E itimde bir gerçek var : Anlay  yolunun aç k olmas , bir ipucu bulun
mas  gerekir.Müselles-i mütesaviyül adla bu nitelikte de ildi ; bir külçe gibi an
lay  yolunu t kayan, ö rencinin eline hiç bir ipucu vermeyen, cans z bir teker

idi. Atatürk, ö rencideki bu anlay  yolunun  t kan kl n  açamak için bu 
terimi, anadili ö elerinden yap l  e kenar üçgen’e çevirmi tir. 

te bu 44 sayfal k küçük kitapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yar çap, ke- 
sek, kesit, yay, çember, te et, aç , aç ortay, içters aç , d ters aç , taban, e ik, 
k r k, çekül, yatay, dü ey, dikey, yönde , konum, üçgen, dörtgen, be gen, kö e- 
gen, e kenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, art , eksi, çarp , bölü, e it,  
toplam, oran, orant , türev, alan, varsay , gerekçe gibi terimler hep bu amaçla 
Atatürk taraf ndan türetilip konmu tur. 

Atatürk ele tirileri daima memnunlukla kar lam  ve ortaya koydu u yeni 
sözcük ve terimlere bir deneme hakk  tan d n  belirtmi tir. Amac  daima daha 
uyguna do ru ilerlemekti ; önerilen de i iklikleri hakl  görünce hemen benim
serdi. Atatürk’ün ortaya koydu u terimlerden bir tak m  bugün kullan l tan ç
karak yerlerini daha uygunlara b rakm  olabilir : tümey aç  tümler aç  

bütey aç  yerine bütünler aç  bi. Atatürk ilke adam  oldu u için, bunlar  
ho  görecek, hatta sevinecekti, yeter ki ortaya koydu u ilke sars lmas n ve yine 
zaviyetan-  mütekabiletan-  dahiletan ( = içters aç lar) gibi terimlere dönülme



Bu kitap ba ka bir önemli gerçe i de tan tlamaktad r. Atatürk, III.Türk Dil 
Kurultay ’nda bir dil felsefesi kuram  olarak ‘Güne Dil Teorisi’ni ortaya koy
du. Kimi çevreler bunu, Türkçeyi ar tma ç r ndan Osmanl cac l a geri dönü  
için Atatürk’ün yapt  bir ‘manevra’ sand lar. Bu kitap bu san n n yanl  oldu
unu kesin olarak ortaya ç karmaktad r. E er bu san  do ru olsayd , III.Kurul

tay’dan hemen sonra yazd  bu yap t nda Atatürk, koyu Türkçecili i b rak r, 
Osmanl ca kullan la gelmekte olan terimleri Güne Dil Teorisi’ne gö
birer çözümler, bunlar n öz Türkçe oldu unu “tan tlar” ve bu zahmetlere gir
mezdi. Atatürk bu nitelikte bir önder de il, içten, özden, yüre i aç k bir Ata idi, 
k l c  ile ulusunu kurtaran, kalemi ile de onu yükselten.

Türk Dil Kurumu Ba uzman  
A. D LAÇAR               “

Atatürk’e göre, dil ve matematiksel kültür aras nda s k  s k ya bir ba  vard r. 
Atatürk’ün dehas nda, dil  matematik gibi akl n de i ik disiplinleri, birbirini 
kar l kl  olarak hep olumlu yönde etkilemi  ve geli tirmi tir. Atatürk,

“ Fen terimleri o suretle yap lmal d r ki anlamlar  ancak istenilen eyi ifade 
edebilsin. “
demektedir.  O’nun bu gibi çal ma ve aç klamalar yla ili kili olarak, bir bilim 
insan m z Prof.Dr.Vecihe Hatipo lu da unlar  söylemektedir : 

“ Atatürk matemati i iyi bildi i ve sevdi i için, terim devrimine matematikten 
ba lam t r denilebilir. Çünkü Türk Dili (Belleten)’in ubat / 1937 tarihli say -
s n n yay n ndan bir ay sonra Atatürk, ceyb (sinüs) ve teceyb (kosinüs)’in Türk- 
çe kar l klar n n bulunmas  için Ulus Gazetesi’ne ilan verdirerek bir yar ma 
açt rm t r (29 Mart 1937). Sonunda haz rlanan bütün terimler Türk Dili (Bel- 
leten) dergisinin Ekim / 1937 say s nda yer alm t r. Terimler : Türkçe – Os-
manl ca ; Osmanl ca – Türkçe ; Frans zca – Türkçe olarak s ralanm  ve ön 
s ray  matematik terimleri alm t r. “ 

Bu aç klamadan da anla l yor ki, Atatürk her f rsatta ve bir ekilde halk ile 
bütünle meyi çok iyi ekilde becermi tir. Bu yar ma sonunda, günümüzde de 
geçerli olan sinüs  kosinüs terimlerinin kullan lmas  kararla t r lacakt r. Bun

r gibi, O’nun önerdi i sözcüklerden baz lar  zamanla de i ime u rayacak ve 
günümüzde kulland m z ekilleri alacakt r. Örne in varsay  yerine günümüz 

 varsay m kullan lmas  gibi… Di er baz  de i ikliklerden yukar da söz edil
mi tir. Görülüyor ki, özellikle dile verdi i önem nedeniyle, hiç bir zaman kendi 
tezlerinde srarc  olmam , do ru olanlar  daima kabul etmi tir.

Atatürk’ün yak n çevresinde bulunabilme onurunu ta yanlardan biri de An
kara Üniversitesi ö retim üyelerinden Prof.Dr.Afet nan’d r. Prof. nan, Atatürk 



hakk nda çe itli söylemlerde bulunmu tur. Atatürk’ün bu yönüne dair bilgiler 
verirken unlar  söylemektedir :

“ … Atatürk, kendi yeti ti i devrin müspet ilimlerini mesleki uzmanl  bak - 
m ndan belledi i vakit, berrak ve müspet bir görü e sahip olabilece ini ve her- 
hangi bir meseleyi matematiksel bir kesinlikle çözümlemeyi hedef tuttu unu 
söylerdi. “    

Matemati e ve matematik kültürüne böylesine de er veren Atatürk’ün bu 
konudaki çal malar , tarihte çok az say da örne ine rastlayabilece imiz büyük 
bir e itimci niteli i olan devlet adamlar ndan biri olarak, kendisine seçkin bir 
yer sa lamada etkili olmu tur. Öyle denilebilir ki, bilim ve uygarl klar n geli
mesinde en büyük rolü ak lc l k ak m  sa lam t r. Ak lc l k ile deneycili in bir 

gerçek bilim’e götürmü tür. 
Ak lc l n Bat ’daki en önemli temsilcilerinden biri René Decscartes (1596

1650)’d r. O’nu XVIII.y.y.da mmanuel Kant (1724
ilerin filozof yönleri kadar matematikçi yönlerinin de çok geli mi  olmas  bir 

rastlant  de ildir. Ülkemizde de ak lc l k ve bilimsel dü ünme ça n  açan önder 
insan Atatürk’ün bir matematikçi olmas , yine bir rastlant  de ildir. Çünkü böy
le bir ak m n yerle tirilmesi ba ar s n , ancak O’nun temel niteli ini yetkin bir 
biçimde ta yan bir insan gerçekle tirebilirdi. Bundan ötürü seçkin ak lc  bir ki
inin, ayn  zamanda seçkin bir matematikçi olmas , ba ar s n  ola anüstü k l

m t r. 
Ak l bilim kavramlar , O’nun dü üncelerinde ço u kez birlikte yer alm  

ve kullan lm t r. Bu iki kavram n önemi birlikte vurgulanm t r. Bu davran
lar kesinlikle bilinçli yap lm t r. Bunun en veciz ve en somut ifadesi ise O bü
yük insan n u ölümsüz sözlerinde yerini bulmu tur :
 

    “ Benim manevi miras m, ilim ve ak ld r. “ 

09. 04. CUMHUR YET DÖNEM  MATEMAT KÇ LER M Z

Bu ba l k alt nda, önceden aç kland  ve kriterleri olu turuldu u biçimde ba
z  matematikçilerimizin biyografilerine yer verilecektir. Biyografilerin yaz l
mas nda yine kaynak s k nt s  çekildi ini itiraf etmek gerekiyor. Bu kadar ya
k n zamana ait bilgileri dahi olu turmakta nedense ihmalkar davran yoruz. Bu 
ayn  zamanda, insanlar m za ve özellikle bilim insanlar m za fazla de er ver
medi imiz gibi bir ç kar ma gidildi i zaman, bu çevreleri rahats z etmektedir. 
Keza resim (foto raf) konusunda da yine baz  s k nt lar ya anmaktad r. Oysa 
art k bu konularda her bak mdan pek çok kolayl klar vard r. Demek ki baz  
al kanl klar m z de i memi tir ; bu de i tiril



Kulland m z kaynaklarda da benzer ikayetler dile getirilmektedir. Ara t r
ma bir bütünlük ve süreklilik ister. Kal c l n sa lanabilmesi ve bilginin trans
feri için bu gibi temel olu umlar en etkin yol göstericidir. Bir çok ara t rmada, 
maalesef,  bu gibi unsurlardan yoksun olarak çal lmaktad r. 

Biz bu çal mam zda olabildi ince çok kayna a ula maya çal t k. Bunu sa
dece son sayfada verilecek olan “Yararlan lan Eserler” dizininden de il, özel
likle sayfa altlar nda verilen dipnotlardan izlemek olanakl d r. Dile imiz, biz
den sonra yap lacak bu tür çal malarda, çok daha iyi ve güvenilir kaynaklara 
ula lmas d r. 

Bu ba l k alt nda, bir kez daha hat rlatal m ki, 1923 1933 y l  aras ndaki 10 
y ll k sürede yer alan baz  seçkin matematikçimizin tan t lmas yla yetinilecektir 
Ancak bu, adlar n  and m z di er matematikçilerimizi yok saymak de ildir. 

–
1884 y l nda Troiski’de do mu tur. Babas n n ad  Ataullah’t r. lk ö renim

ni do du u kent olan Rusya’da Troiski’de yapm t r. Orta ö retimi için stan
bul’a gelerek Galatasaray Sultanisi’ne giren Ali Yar, 1908 de bu okuldan me
zun olmu tur. Yüksek ö renim görmek için Paris’e gitmi  ve orada Paris Üni
versitesi’nden 1911 de Lisans diplomas  alm t r. 1912 y l n  da Paris’te geçire
cek ve özel meraklar ndan biri olan havac l k konusunda kat ld  bir sertifika 
program ndan ba ar yla “ Tayyarecilik diplomas  ” almaya hak kazanacakt r.   

Fransa’dan stanbul’a döndükten sonra, mezun oldu u Galatasaray Sultanisi 
Matematik ö retmenli i görevine atanm t r. Yakla k üç y l süren bu görev
den, 1915 y l nda Darülfünun hocal na atand  için ayr lacakt r. 

O y l, stanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Cebir fa
t  ile yeni görevine ba layacakt r. 1924 y l nda müderris ünvan n  alacakt r. 

1933 y l nda üniversite reformu yap ld  zaman, o günün Fen fakültesi kad
rosundan sadece üç ki inin kald ndan ve di er bütün ö retim elemanlar n n 
görevlerine son verildi inden önceki sayfalar m zda söz edilmi tir. Görevde ka
lan o üç ki iden biri de tan makta oldu umuz Ali Yar Bey’dir. O, her iki süreci 
de ya ayan tek matematikçi olmu tur. 

Yeniden olu an stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Enstitüsü’nde 
ö retim üyesi olarak göreve devam etmi  ve zaman içinde Ordinaryüs Profesör 
unvan yla en üst derecede akademik ba ar ya ula m t r.  

O’nu bir süre, çal t  Fakülte’de Dekan olarak görmekteyiz. Ancak bu gö
revde fazla kalmam , dersleri ile ilgilenmek üzere 18.4.1939 da bu görevden 
istifa etmi tir. 1955 de emekli olarak ayr l ncaya kadar ayn  yerdeki görevini 
sürdürmü tür. 13 temmuz 1955 günü, 70 ya n  doldurdu u için ya  haddinden 
emekli olan Ord.Prof.Dr.Ali Yar, 4 Nisan 1965 günü vefat etmi



O’nun çe itli çal malar  aras nda, öncelikli olarak yer alanlar unlard r :
Cebir-i Ala Dersleri, stanbul, 1336, (Ta basma), 1020 s. ; 2.Bask  1340  
Ulum-u Riyaziye Zümresi Derslerinden ; B : 2, stanbul, 1339, 904 s.
bdal Gruplar  ve Galois Nazariyesi d’Analyse, stanbul, 1920, Picard’dan

Müsellesat, Muallim Kitab , stanbul, 1928, 164 s.(Henry Frual’dan çeviri)
Algebraische Theorie, stanbul, 1930, (Almanca’dan çeviri)
Müsellesat, stanbul, 1
Kozmografya, stanbul, 1933, 286 s.
Cebir I – II, stanbul, 1946,1948 ; 375,318 s. (Perron’dan çeviri)
Cisimlerin Cebirsel Teorisi, stanbul, 1961, 206 s. (E.Steinitz’den çeviri)
Modern Cebir, Cilt I ve II, stanbul, 1965, 380 s.(Van der Waerden’den
çeviri) 

–
1 ubat 1894 günü stanbul’da dünyaya gelmi tir. lk ö renimini Halep’te ya

pan Erim ko ullar öyle gerektirdi i için orta ö retimini k smen özel derslerle 
ve k smen de bir yar ma sonucu girdi i Hendese i Mülkiye’nin ilk s n flar nda 
yapm t r. Yüksekö renim için Yüksek Mühendis Okulu’nu seçmi tir. Bu oku
lu 1914 y l nda bitirmi tir. 

1914 y l nda ya am nda bir de i iklik olacak ve bir f rsat  de erlendirerek, 
atematik ö renimi görmek üzere Berlin Üniversitesi’ne girecektir. Burada üs

tün bir ba ar  göstermi  ve doktoras n  da ayn  alanda yaparak, 1919 y l  A us
tos ay nda Erlangen’de ba ar l  bir s nav vererek, matematik doktoras
mas  almay  haketmi tir. Bu ülkemiz tarihinde bir ilke imza atmakt r ki bunu 
da Kerim Erim ba arm t r. O böylece, yurt d nda ‘matematik doktoras ’ 
yapan ilk Türk olmu tur. 

Bu çal ma sonras  ülkesine ve stanbul’a dönen Kerim Erim, Yüksek Mü
hendis Okulu’nda, Analitik Geometri, Teorik Aritmetik ve Mekanik konular n
da dersler vermek üzere görevlendirilecektir. K sa sürede profesör, ard ndan da 
Ordinaryüs profesör olmaya hak kazanacakt r.

görev yapt  Yüksek Mühendis Okulu’nda daha sonra a a
da s ralanm  olan konularda da dersler vermi tir : 
“ Riyaziyat  Ala, Nazari Hesap, Tahlili Hendese, Kozmografya ve Müselle

sat, Mihanik, Temami ve Tefazuli, Müsellesat  Tahliliye, Riyaziye Tatbikat , 
Hesap ve Müsellesat. “ 

(*)  Bu de erli hocam z n ad n n bir özelli i vard r. Ö rencileri bunu çözmü ler ve O’nu 
matematik bir formül ile tan tmak için (K+1)ER M yazarak anm lard r.     



Kerim Erim’in bir ba ka özelli i ise, 1933 reformuyla kurulan stanbul Üni
itesinin kurulu  a amas nda alm  oldu u görevdir. Bu reform hareketiyle 

ilgili olarak, Maarif Vekaleti’nin kurmu  oldu u komitede Kerim Erim de yer 
alm t r. Bakanl kça bu komiteye üye tayin edilmi tir. Reform gerçekle tikten 
sonra da O’nu, yeni kurulmu  olan üniversitede, Fen Fakültesi Dekanl na a
tanm  olarak görüyoruz. O’nun görev yerindeki unvan  ise : “ Fen Fakültesi 
Temami ve Tefazuli Yüksek Riyaziye ve Tahlil Ordinaryüs Profesörü” olarak 
tan mlanm t . Ancak O dekanl k görevini uzun süre sürdürme

1933 reformu ile birlikte yeni kurulan Fen Fakültesi’ndeki Bölümlerden biri 
de Matematik Bölümü ya da kurulu  an ndaki ad yla Riyaziye Enstitüsü’dür. 
Bu Enstitüde üç tane de kürsü kurulmu tur. Bunlar : 1) Umumi Riyaziyat ve 
Yüksek Cebir Kürsüsü, 2) Temami ve Tefazuli Hesap ve Yüksek Riyazi Tahlil 
Kürsüsü, 3) Riyazi Mihanik ve Yüksek Hendese Kürsüsü’dür. Bu kürsülere 
atananlar unlard r : 

Umumi Riyaziyat ve Yüksek Cebir Kürsüsü profesörlü üne Ali Yar Bey ve 
doçentli ine ise Hüseyin Ferruh Refik ( emin) Bey,

Temami ve Tefazuli Hesap ve Yüksek Riyazi Tahlil Kürsüsü profesörlü ü
ne, üniversitenin kurulu unda önemli bir görev alm  olan Kerim (Erim) Bey 
ve  doçentli ine ise Cahit Arifi (Arf) Bey,

Riyazi Mihanik ve Yüksek Hendese Kürsüsü profesörlü ü için “Ecnebi” bir 
profesör (o anda ad  henüz belli de il), doçentli ine ise Rat p (Berker) Bey. 

Bu bilgiyi sunarken amac m z, Kerim Erim’in kadro arkada lar n  belirle
mek ve O’nun görevini tan mlamakt r. Nitekim buradaki adlar n tamam  tan
t lacakt r. Bir de buna k tutmu  oluyoruz. 

26 Haziran 1938 günlerinde Köln Üniversitesi’nin 550.y l  kutlama töreni 
için davet edilmi  ; Doç.Orhan Alisbah ile birlikte ülkemizi temsil etmi lerdir.

Matematik Enstitüsü kuruldu unda, ba kanl na misafir yabanc  hocalardan   
Von Mises getirilmi tir. Von Mises’in 1939 1940 ö retim y l nda Enstitü Mü
dürlü ünden ayr lmas  üzerine, Kerim Erim Enstitü Müdürlü üne atanacakt r. 

Kerim Erim, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki bu görevini yerine ge
tirirken bir yandan da Yüksek Mühendislik Okulu’ndaki görevini de sürdürme

1946 da ç kan ‘temel yasa’ ile üniversitelerdeki bir çok i ler yeniden düzene 

(*)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 64

(**)  Adlar n n yan nda parantez içinde görülenler, soyad  yasas  ç kt ktan sonra ald klar  ye
ni adlar d r.  

) Yüksek Mühendislik Okulu, k sa bir süre sonra stanbul Teknik Üniversitesi olacakt r. 



konmaktad r. Çünkü 12.7.1944 günü yürürlü e giren 4619 say l  yasayla s-
tanbul Teknik Üniversitesi kurulmu  bulunmaktad r. Art k ülkede iki tane 
üniversite vard r ve arkas  gelecektir. Bu nedenle, çok üniversiteli bir ülke için 
bu konudaki yasalar yenilenmelidir. Bir de aradan geçen 16 y l içinde, ortaya 
ç kan bir çok gerçek, özellikle peronel rejimi, yap lan devrimlerle uyum sorunu 
ve yabanc  ülkelerle ili kilerin düzene konmas  gibi konularda yeniliklere yer 
veren yeni bir yasaya gereksinme oldu u görülmü tür. te bu gibi nedenlerle, 
13.6.1946 günü yürürlü e giren 4936 say l  yasa ç kar lm t r. Bu yasa, uzun 
y llar yürürlükte kalacakt r. 

n n getirdi i ilkelerden biri de, her ö retim üyesinin ancak bir ku
rumda görev yapaca  eklindedir. te bu ilke gere ince Kerim Erim bu tarihte 
bir seçim yapmak zorunda kalacak ve O, Yüksek Mühendis Okulu’ndaki göre
vini b rakarak, stanbul Üniversindeki görevini ye leyecektir. 

1950 y llar  aras nda Dekanl k görevinde bulunmu tur. 
O’nun de i ik alanlarda bir çok akademik çal mas  bulunmaktad r. Bunlar n 

bir k sm  konferans ya da benzeri akademik toplant lardaki kat l mlar d r. Di er 
sm  da, ku kusuz yay mlar d r. 

Kat ld  bilimsel toplant lar unlard r :
1950 y l nda, M s r’da Fovad I Üniversitesi’nde konferans vermi tir.
1950 y l nda, Harvard Üniversitesi’nde toplanan Uluslararas  Matematik 

Kongresine kat lm t r. Bu kat l mda O’na Cahit Arf ve Naz m Terzio lu 
da e lik etmi lerdir.

1951 y l nda, Fransa’da, Mekanik Union Bürosu toplant s na kat lm t r.        
1952 y l nda, Pakistan’da, 4. lim Kongresine kat lm t r. Burada çe itli 

üniversitelerde konferanslar vermi tir.
1952 de (Eylül Ekim) bir ay kadar süreyle bilimsel çal malar için sviçre 
ve Almanya’ya gitmi tir.

Yay mlanm  eserleri ise unlard r :
Über die Trägheitsformen eines Modulsystems 

Über die Darstellung mehrfacher Integrale 
stanbul Ü. Fen Fakültesi Mecmuas , A serisi V.3

Tanzimat ve Müspet limler : Riyaziye 
Makale, Maarif Vekaleti Yay n , Maarif Matbaas , stanbul, 1940 

(*)   Bu makalesi, Maarif Vekaleti taraf ndan yay mlanan Tanzimat adl  kitap içinde yer
almaktad r. Kitapta bir çok konuya ili kin makaleler olup, Riyaziye ilgili olan n  
Kerim Erim yazm t r. Kitap 15. sayfalar bu makaleye ayr lm t r. Bu makale
ki isel ar ivimde mevcuttur.   



Çok Buutlu Stieltjes Integrallerinin Yeni Bir Tarifine Dair 
stanbul Ü. Fen Fakültesi Mecmuas , A serisi, IV(1) : 167

Matematik ve Realite 
stanbul, 1942, 11 sayfa 

- Die Höheren Differentialelemente einer Regelfläche und einer Raumkurve 
stanbul Ü.Fen Fakültesi Mecmuas , A serisi, X(1

Über Beschränkte Funktionen, die im Vorgeschriebenen Punkten Gleiche 
Werte Annehmen 
stanbul Ü.Fen Fakültesi Mecmuas , A serisi, XII (3

Sur le Principle de Saint-Venant 
7ème Congrès International de Mécanique Théorique et Appliquée,

Some Remarks on Elastic-plastic Trusses 
(en collaboration avec Halil Yüksel)
8ème Congrès International de Mécanique Théorique et Appliquée,
stanbul, 1952

Stieltjessche Integrale 

Kerim Erim, 28 Aral k 1952 günü stanbul’da vefat etmi tir. 
O öldükten sonra hakk nda bir çok yaz  yay mlanm t r. Bunlar içinde en ö

nemlilerinden biri, kendisinin bir çok makalesinin yay mland , stanbul Ün
versitesi Fen Fakültesi Mecmuas nda ç km  olan bir yaz d r. Bu yaz y  buraya 
aynen aktar rken amac m z, gerçekte bu yolla O’nu biraz daha iyi tan mak iste
mi  olmay  dü ünmemizdir. 

“ Kerim Erim ö renciye bilgilerden ziyade bir alet yani muhakemeyi veriyor- 
du. Günlük i lerinin d nda dü ünmesini, ke fetmesini bilen bir çok mühendis 
yeti tirmi tir. Diferansiyel Geometri, Fonksiyonlar Teorisi, Elastisite ve Plasti- 
site’ye ait bir çok doktora tezi yapt rm t r. Liyakatini ke fetti i ve istikbalini 
önceden gördü ü bir çok gencin en iyi mali artlar alt nda d  memleketlerdeki 
büyük ilmi müesseselere gönderilmi  olmalar n  kendisine borçluyuz. Seçi i da- 
ima isabetli olmu tur ve bugün onun sayesinde gerek Fen Fakültesi, gerekse 
Teknik üniversite de i ik bran larda de erli profesörlere maliktir. S rfi ve Tat- 
biki Matematikte hakiki bir Türk ekolünü de kendisine borçluyuz. Yaz m zdan 
anla laca  gibi Prof.Kerim Erim ancak zaman zaman idari i lerde çal m - 
t r. Bununla beraber bu alandaki eseri de çok büyüktür ; zira Kerim Erim tabi-  

(*)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 228

 
 
 



at  itibariyle bir müte ebbis ve bir rehberdi. Her eyle ve herkesle ilgilenmek 
hassas n  haiz oldu u gibi dinleyicilerini uzun zaman sarfiyle olgunla t rd  
çözümlere do ru sevketmesini bilirdi. Mukni idi ; sesini asla yükseltmeden güç- 
lükleri yener veya ortadan kald r rd . Bir modelcinin yumu amam  çamuru 
yo uru undaki maharetle münaka alar  sevk ve idare eder ve daima içinde in- 
ce bir nüktenin gizlendi i bir zeka oyunu ile herkesi tebessüm ettirir ; mant a 
davet ederdi. “   

09. 04. 03.  Ferruh emin (1908 –
Ferruh emin 1908 y l nda stanbul’da do mu tur. lk ve Orta ö retimini s

tanbul’da tamamlam t r. Orta ö retime stanbul Erkek Lisesi’nde ba lam ,
ancak liseyi Fransa’daki Grenoble Erkek Lisesinde bitirmi tir. Daha sonra yük
sek ö renimini ayn  kurumda tamamlayarak, Grenoble Üniversitesi’nden me
zun olmu tur. 

Grenoble Lisesinde iken ‘Mathématiques Spéciales’ s n f na devam etmi tir. 
Üniversiteden de ‘Mathématiques Générales’, ‘Mécanique Rationnelle’, ‘Ana
lyse Inf nitésimale’, ‘Analyse Supérieure’ gibi baz  sertifikalara sahip olarak 
yurda dönmü tür. 

Yurda dönü ü tam da Üniversite reformunun yap ld  y llara rastlamaktad r.  
kurulmu  olan .Ü.Fen Fakültesinde ‘Umumi Riyaziyat Kürsüsü’ndeki 

ilk görevine 9 Aral k 1933 günü ba lam t r. Ferruh emin 7 Haziran 1939 da 
Doçent’lik s nav na girecek ve ba aracakt r. Ba lam  oldu u doktora çal ma
s n n konusu : Regle Yüzeylerin Diferansiyel Geometrisi’dir. 1944 y l nda tezi
ni tamamlayarak ba ar yla savunacak ve Bilim Doktoru (Dr.) ünvan n  alacak
t r. 1 Ekim 1945 günü itibariyle de profesörlü e yükseltilecektir.

stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki bu görevi devam ederken,
dan da 1944 y l nda kurulmu  olan stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fa
kültesi’nde, Tasar  Geometri  Teknik Resim derslerini vermi tir.    

Akademik ya am  boyunca bir çok bilimsel toplant ya kat lm , çe itli maka
leleri stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi (A serisi)’nde yay mlanm t r. 
Bunlar n bir listesi a a da verilmi tir. taraf ndan 16 21 A ustos 1978 
tarihleri aras nda düzenlenen Matematik E itimi Kongresi’ne kat lm t r. Ayr

Yüzeylerin Deformasyonu Diferansiel Geometri hakk nda, ileri düzeyde 
ara t rmalar için, 17 Ocak 1951 tarihine kadar bir süre Amerika’da bulunmu

(*)   Bu makale, ölümünden bir y l sonra, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuas n n 
IV. de yay mlanm t r  

(**)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), 
.Ü.Yay n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 297



tur. Ayr ca yurt içinde Anadolu’nun çe itli kentlerini dola arak, el yazmas  ma- 
tematik kitaplar ’n  bulup, incelemi tir. 

O’nun bir kaç tane de çeviri kitab  mevcuttur. Bunlardan biri, Edouard Gour
sat taraf ndan yaz lan Analiz Dersleri adl  eserdir. Bir ba kas , Raoul Bricard’ 
dan çevirisini yapt  Perspektif adl  kitapt r. Bir ba ka çeviri kitab  ise, Bruhat 
n n yazd  Fizik Mekanik Dersleri adl  eserdir. Bu kitab n çevirisinde Prof. Dr. 
Fahir Yeniçay’ n da katk lar  bulunmaktad r. Bu konuda son çeviri kitab  L.Go
deaux taraf ndan yaz lan Çe itli Geometriler adl  eserdir. O’nun bir de telif e
seri vard r ki ad  : Diferansiyel Geometri I : E riler ‘dir. Emekli olduktan sonra 
yaz lan bu kitap toplam 332 sayfad r ; 1983 y l nda stanbul’da yay mlanm t r.  

1978 y l nda ya  haddinden emekli olmu , 21 Mart 1985 günü vefat etmi tir. 
A a da O’nun taraf ndan yaz lan makalelerin tam listesi bulunmaktad r :

Bir Parametreli De i ken Sistemlerin Diferansiyel Geometrisi Hakk nda 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, VI(1

Bir Parametreli De i ken Sistemlerin Diferansiyel Geometrisi Hakk nda 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, VII(1

Darboux Çizgilerine Dair  
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XVII(4) : 351

Dupin Siklidleriyle Dönel Yüzeylerin Karakteristik Bir Özelli i Hakk nda  
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XVIII(3) : 288

Note Sur les Derivées Invariantes 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XIX : 175

Sur une Propriété Caractéristique des Surfaces à Courbure Moyenne  
Constante 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XIX : 140

On an Extension of Liouville’s Formula 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XX : 91

Généralisation de Quelques Formules Relatives à la Théorie des Surfaces 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XX : 173

Sur une Classe de Surfaces-W 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XXI : 55
Sur les Surfaces à Lignes de Darboux sogonales 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XXIII : 

Sur le Sections d’une Surface Suroculées par Leurs Cercles de Courbure 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XIX(1) : 34

Sur le Liques Géodésiques et sur Celles de Darboux 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XXXV : 167

Champs de Vecteurs Tangetiels 
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XL(4) : 20



Sur les Champs Vectures Tangentiels  
.Ü.Fen Fak.Mec. A serisi, XXXIX : 69

Ratip Berker 1909 y l nda stanbul’da do mu tur. lk ve Orta ö retimini Ka
d köy’deki Saint Joseph Lisesi’nde yapm t r. 1926 y l nda lise mezunu olan 
Berker, yüksek ö renimini Fransa’n n Nancy ve Lille Üniversitelerinde tamam
lam t r. Nancy Elektromekanik ve Tatb ki Mihanik Enstitüsü’nden mühendis 
unvan yla mezun olmu tur. 

1933 de, Üniversite reformu yap ld  y lda, O da bir genç mühendis olarak 
hizmete haz r durumdad r. stanbul Üniversitesi kurulunca, Fen Fakültesi Riya
zi Mihanik Kürsüsüne Doçent olarak atanacakt r.      

Lille Üniversitesinde 29 ubat 1936 gününden itibaren ba layan mesainin ne
deni bu kez doktora yapmak içindir. Doktoras n  ba ar  ile tamamlayarak yurda 
dönecek ve üniversitedeki i ine devam edecektir. Doktora unvan n n kazan la
bilinmesinin bir ko ulu da ‘tezin bas lm  olmas ’d r. Oysa bu tezi bast rabil
mek için 350 lira gerekmektedir ki bu o zaman için önemli bir parad r. Bu pa
ray  temin edebilmek için, bu s rada Fakülte Dekan  olan Prof.Dr.Ali Yar’ n bir 

oldukça dikkat çekici bilgileri içermektedir. Bu mektup stanbul Üni
versitesi Rektörlü üne hitaben yaz lm t r. Ancak bu mektup ayn  zamanda Ra
tip Berker’i daha iyi tan mam z ve çal malar  hakk nda bilgi edinmemiz için 
de, gerçek bir belge niteli indedir. Bu nedenle mektup, a a ya aynen al nm  
bulunmaktad r. 

“ Üniversite Rektörlü ü Yüksek Makam na, 
       Bugün mezuniyetle Fransa’da bulunan ve Lille Üniversitesi’nde doktoras - 
n  yapmakta olan Riyaziye doçenti Ratip fakültemizin en k ymetli doçentlerin- 
dendir. Kendisi gerek lise ve gerek yüksek mektep tahsili esnas nda daima s n -
f n n birincisi olmu tur. Bilahare üniversitede dahi alm  oldu u sertifikalar n 
en ço u pekiyi derecededir. Ratip’in imdiye kadar Avrupa’da tahsil gören hiç 
bir Türk’e nasip olmayan bu mütevali muvaffakiyetleri aras nda Fransa’da çok 
mühim bir ilmi müsabakadan birinci ç kt  da zikredilebilir. Yak n bir istikbal- 
de parlak profesörlü ü namzet olan bu genç iki y ldan beri ifa etmekte oldu u 
doçentli i müddetince kendisine verilen i leri mükemmel bir surette ba arm   

(*)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 298

(**)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 201

 
 
 
 
 



 
ve profesörlerle idarenin takdir ve muhabbetini kazanm t r. Ratip’in haz rla-
m  oldu u tez çok modern ve ayn  zamanda çok çetin olan hydrodynamique 
mevzuu üzerinedir. Tez bas l p ne redildi i zaman Türk’ün garp usulü ara t r- 
ma alan na henüz yeni at lmakta olan bu taze unsurun, eski bir an’aneden il-
ham alan y lmaz bir azim ve hamle ile bu alanda en yüksek zirvelere kadar 
yükseldi i görülecek ve orijinal bulu lar  ve ke fetti i yeni kanunlar ile ilim 
hududunun bakir ve karanl k sahalar n  nurland racak bu hududu geni letmesi 
ve ilerletmesi ilim aleminin takdir ve hayretini celp edecektir. Tezin bas lmas  
Türk’ün garp ilim sava nda dahi en ön safa geçebilece ini müjdeleyen ve ilmi 
ara t r c lara yeni hakikatler getiren bir vesika olmakla kalmayacak, ayn  za- 
manda Türk gencine çal makla neler yap labilece ini ve ne yapmaya haz r-
lanmas  laz m geldi ini gösteren g ptaavar ve te vikkar bir numune te kil ede- 
cektir. Tezin bas lmas  350 Lira kadar bir masraf icab ettirecektir. Bu çok ha- 
y rl  eserin bir an evvel ne rini ve Ratip’in gecikmeden fakültemize avdetini 
mümkün k lmak için yukar daki mebla n kabil oldu u kadar k sa bir zamanda 
temini hususunda yüksek delalet ve müsaadelerinizi dilerim.  
                                                                             Dekan Prof.Ali Yar                “     

Bu yaz da sözü geçen 350 lira temin edilmi  ve Fransa’ya gönderilerek tezin 
orada bas lmas  sa lanm t r. Böylece doktora i lemleri tamamlanan Rat p Ber
ker 25 Nisan 1936 günü ülkesine dönmü tür. Doktoras n n konusu ve ad  ise 
orijinal ekliyle udur :

“ Sur quelques cas d’intégration des équations du mouvement d’un fluide vis- 
queux incompressible “ .

Ancak O’nun ba na ilginç bir ey gelmi  ; yurt d nda iken askerlik süresi 
gelip geçen Ratip Berker, i e ba lad n n ertesi günü askere al nm t r. Bu gö

937 günü Fakültesindeki i ine yeni
den ba layabilmi tir. 

Ratip Berker’in 1 Temmuz – 1 Eylül 1939 tarihleri aras na rastlayan iki ayl k 
bir Fransa seyahati daha vard r. Ancak bu gibi seyahatler art k akademik çal
malarla ilgili olarak gerçekle mekt

Profesörlük jürisinde Ali Yar, Kerim Erim, Fouché ve Du Val bulunmakta
d r. Onlar n 15 Ekim 1943 günü düzenledikleri raporlar nda, Ratip Berker’in 
profesörlü e yükseltilmesi önerilmektedir. O zaman üniversite, henüz Maarif 
Vekilli i’ne ba l  oldu u için, bu tür raporlar Bakanl a gitmekte ve karar ora
da olu maktad r. Nitekim Ratip Berker’in, 20 Kas m 1943 günü al nan bir ka

profesörlü e yükseltilmesi onaylanm t r. Böylece çal t  kuruma profe
sör olarak atanmas  sa lanm t r. 

p Berker, 1944 y l nda yeni kurulan stanbul Teknik Üniversitesi’nde de 
derslere gitmektedir. ki y l sonra 1946 da ç kar lan 4936 say l  yasa ile ö retim  



üyelerinin iki kurumda birden çal malar n  engelleyici bir hüküm bulunmas  
, birini seçme zorunlulu u üzerine O stanbul Teknik Üniversitesin

deki görevi ye leyerek, o y ldan itibaren bu üniversitede çal malar n  sürdüre
cek ve do al olarak stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görevinden ayr l
m  olacakt r. Emekli oluncaya kadar görevine, .T.Ü.de devam etmi tir.

1997 y l  Kas m ay  içinde, stanbul’da vefat etmi tir. 
Prof.Dr.Ratip Berker’in çe itli çal malar , eserleri vard r. Bunlar telif, çeviri 

ve makaleler olarak çe itlendirilebilir. Bu çal malar n n bir listesi a a ya ç
kar lm t r : 

Sur une Propriété du Tourbillion dans le Mouvement Plan Permanent d’un 
Fluide Visqueuse Incompressible 
Compte Rendus de L’Académie des Sciences de Paris, Tome 197, No.10
Navier Stokes Muadelerinin Hallerina Ait Bir Tahvil 
.Ü.Fen Fak.Mec. Yeni Seri, II(1) : 21

drodinamik 

Asal Say lar 
stanbul, 1948 , 44 s.

Mekanik Dersleri – Cilt I 
stanbul, 1948, 288 s.

Çeviri Eserleri :
Analiz Dersleri – Cilt I ve II 
C.J.de la Vallee Poussin’den çeviri

Liseler çin Geometri Temrinleri, Cilt II  
net’den çeviri

stanbul, 1946, 162 s. 
Mühendislikte Matematik Metotlar, Cilt I ve II 
Theodore Karman ve Maurice Biot’dan çeviri
stanbul, Cilt I : 1956, 279 s. ; Cilt II : 1963, 230 s. 

09. 04. 05.  Tevfik Okyay Kabakç o l
Okyay Kabaç o lu 1910 y l nda U ak’ta do mu tur. lk ö renimi U ak’ta, 

orta ö renimini zmir Erkek Lisesinde yapm ,  1929 y l nda mezun olmu tur. 

(*)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 204



Yüksek ö renim görmek üzere Almanya’ya Münih Üniversitesi’ne gitmi tir. 
1935 y l nda bu üniversiteden mezun olacak ve ard ndan Astronomi alan nda 

çal mas na ba layacakt r. O, Almanya’da ayn  zamanda matematik e
itimi de alm t r. Doktora çal malar  s ras nda Münih, Berlin

Postdam Rasathanelerinde bulunmu  ve önemli çal malar yapm t r.
1935 y l nda stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Heyet (Astronomi) Asistan

l na atanarak akademik ya ama ba lam t r. K sa bir süre sonra bu kürsüde a
ç k bulunan doçent vekilli i görevine atanacakt r. Bu görevine 27 Aral k 1937 
günü ba lam t r. 1941 y l nda doçentlik s nav n  ba ar yla vermi  ;  8 Temmuz  
1941 günü itibariyle Doçent olmu tur. 

1946 y l nda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kurulmadan önce, gelecekte, 
burada ö retim üyesine olacak gereksinme nedeniyle, Okyay Kabakç o lu da 
bu göreve ça r lanlar aras nda bulunmaktad r. Ankara Üniversitesi Fen Fakül
tesi Matematik Profesörlü üne atanarak burada görevlendirilmi tir. Bu vesiley
le, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görevinden 4 Aral k 1944 günü 
itibariyle ayr lm t r.

Ankara Üniversitesi faaliyete ba lad ktan sonra bu üniversitede Astronomi 
Enstitüsü’nün kurulmas n  sa lam t r. 15 Ekim 1945 de, bu Enstitü’de müdür 
olacak ve sonra da 15 Ocak 1949 günü itibariyle de bu Enstitü’de Astronomi 
Profesörü olarak görevlendirilecektir. Böylece Kabakç o lu, hem Matematik  
hem de Astronomi gibi iki ayr  alanda Profesörlük unvan na sahip ayr cal kl  

Kabakç o lu akademik görevleri s ras nda ayr ca yönetimle ilgili görevlerde 
de bulunmu tur. Ankara Üniversitesi Senatosu üyesi olmu tur. Daha da önemli 
bir görevi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanl ’d r. Bu görevini 24 A
ral k 1951 tarihine kadar sürdürmü tür.

stanbul’da yeni bir olu um, O’nu, Ankara’dan stanbul’a yönlendirecektir. 
stanbul’da kurulan ikinci üniversite ‘ stanbul Teknik Üniversitesi’dir. Kurulu  

y l  1944 tür.Ancak baz  gereksinmeler zaman içinde yeni düzenlemeleri gerek
tirmektedir. Bu cümleden olarak, n aat Fakültesi içinde bir Yüksek Matematik 
Kürsüsü kurulmas na karar verilmi tir. Bu kürsünün ba na geçip, bu kurulu u 
tamamlamak üzere akla gelen ad yine Okyay Kabakç o lu olmu tur. stanbul’a 
davet edilmi  ve bu yeni kurulan Kürsü’nün ba na geçmek üzere .T.Ü.’de de 

(*)    Ankara Üniversitesinin kurulu unun yasalla mas , 13.6.1946 gün ve 4936 say l  yasa ile
sa lanm t r. Oysa bu tarihten önce bu üniversitemizin kurulu  çal malar  ba lat lm  ve
bunlar baz  okullar n aç lmas  eklinde yürütülmü tür. Bu okullar 1946 da bir araya geti
rilerek Ankara Üniversitesi ortaya ç kacakt r. Naz m Terzio lu biyografisinde de bu gibi 
aç klamalara rastlan lacakt r.      



Matematik Profesörlü ü’ Yüksek Matematik Kürsüsü Ba kanl  
görevine getirilmi tir. Bu göreve 28 Aral k 1952 de ba lam t

Kabakç o lu bu konudaki görevini tamamlayarak, eski i ine dönecektir. An
cak baz  dersler ve yönetsel görevler nedeniyle .T.Ü.si ile olan ili kisini kese

ek görevle 
i lerini yürütecektir. Bu görevleri aras nda öncelikli olan, vermi  oldu u mate-
matik dersleri’ dir. .T.Ü.’deki bu ek görevi 1971 y l na kadar devam etmi tir.

O’nun son görevi, .T.Ü.’de Temel Bilimler Fakültesi’nde Nümerik ve Fonk- 
siyonel Analiz Kürsüsü Profesörlü ü’dür. Bu görevini sürdürdü ü s rada, 14 
Kas m 1971 günü, ani bir kalp krizi sonucu ya ama veda etmi tir. 

O’nun çal malar  aras nda iki orijinal kitab , üç de çeviri kitab  bulunmakta
d r. Herhangi bir makalesine rastlan lmam t r. Bu çal malar n n listesi a a
dad r :

Matematik  Cilt I ve II
Cilt I 1943, 324 s. ; Cilt II 1944, 192 s. ; stanbul
Aritmetik ve Cebir 
1948, 462 s., stanbul
Analitik Geometri  
Adolf Hess’den çeviri, 1945, 181 s., stanbul
Astrofizik Dersleri 
Hans Rosenberg’den çeviri, 1946, 188 s. stanbul
Yüksek Matemati e Giri   Cilt I ve II 
[A.Nazmi lker ve Berki Yurtsever ile birlikte]

Knopp’tan çeviri, Cilt I 1951, 608 s. ; Cilt II 1953, 687 s.
stanbul

–
Cahit Arf 1910 y l nda Selanik’te do mu tur. Babas  Selanik postanesinde 

çal an bir memurdur. Arf henüz iki ya nda iken Balkanlar kar r ve 1912 y
l nda bilinen Balkan Sava  ba lar. Onlar ailece Anadolu’ya göçmeye karar ve
rerek önce stanbul’a gelirler. K sa süre sonra da stanbul oturulamaz bir yer o
lacak, dü man taraf ndan i gal edilecektir. Bu kez Anadolu yollar  görülmü tür. 
1919 y l nda Atatürk Samsun’a ç k nca bu aile de Anadolu’ya geçerek, k sa sü
reli olarak Kastamonu, Adana ve zmir illerinde yerle imler yapacaklard r. Bu 
kentlerin herbirinde olu an an lar O’nun yeti mi  ya lar nda çe itli konulara yö 
nelmesine neden olmu tur. Kastomonu ve Adana ile ilgili iki önemli yakla m  

(*)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 263



k sa anlat mla unlard r :
leride görülece i gibi Arf, yurt d nda e itim görmü  bir genç matematik

çi olarak yurda döndü ünde, ilgililerden istedi i ilk i , kendisinin Kastamonu 
Lisesi matematik ö retmenli ine atanmas d r. Acaba neden ? O’nu, Galatasa
ray Lisesi matematik ö retmenli ine atam lard r. 

Adana’da henüz çocuk ya lar nda bulundu u s ralarda, o zaman n evlerinin 
yap s  gere i evlerin dam na ç kar oradan film seyrederlermi . O tarihte Türki
ye’de film olmad  için, gösterilen filmler i gal askerleri içindir ve Frans zca 
sözlü olmaktad r. Bu filmlerde geçen konu malar  Frans zca bilen bir genç k z 
çevirmekte ve filmler biraz olsun anla l r olmaktad r. Böyle bir günde Arf’ n 
annesi (bütün anneler gibi) o lunun büyük adam olaca n  ve O’nun bu dilleri 
ö renerek kendi kendine anlayaca n söylemektedir. Cahit Arf  buna kar l k 
olarak unlar  söyleyecektir : “Biz öyle kuvvetli olaca z ki bir gün gelecek, bu 
filmleri yapanlar bizim dilimizi ö renip, konu acaklar. Ben onlar n dilini 
ö renmeyece im ; onlar bizim dilimizi ö renecekler ! “

Ancak ilginçtir, çocuk ya taki Arf’ n bu içten dü ünceleri, bilim dünyas na 
ad m att  andan itibaren elinde olmadan de i ecek ve zamanla Almanca, n
gilizce, Frans zca ve talyanca’y  ö renecek ve bütün çal malar nda da bu dil
leri kullanacakt r. Dünyaya aç labilmesi ancak bu dilleri bilmesi sayesinde ger
çekle ecektir. 

Onlar zmir’in kurtulu undan sonra, Adana’dan gelerek bu kente yerle ecek
lerdir. Cahit Arf ilk ciddi okul y llar n  burada ya amaya ba layacakt r. zmir 
Lisesi’nin ilk k sm ndan itibaren bu okulda okumu tur. O okula her ne kadar 
dört ya nda ba lam  olmas na kar n, yer de i tirmeler nedeniyle bu zamana 
kadar düzenli bir ö retim görebilmi  de ildir. te bunda böyle, O’nun için dü
zenli bir e itim süreci ba lam  olmaktad r. O y l sultani 
vard r ve bunlar bir lisesinin ilk ö retim k s mlar d r. zmir’deki okulu da bun

zmir Sultanisi. Bu okulun be inci s n f ndan itibaren e itime 
ba lam t r. 

Bu okulda iken Nazmi lter ad ndaki bir matematik ö retmeni O’nunla ilgi
lenecek ve O’ndaki matematik yetene ini ke federek ailesini bu konuda uyara
cakt r. Bir de okul müdürünün karde i olan bir ki i, O’na amatörce matematik 
dersleri verecektir. Arf’a göre matemati e olan merak  bu adamla ba lam t r
O, Öklid geometrisinin Pisagor Teoremi’ne kadar olan bütün teoremlerini ispat 
ettirtmi tir. Sonunda bu ki inin yol gösterimiyle Pisagor Teoremini kendi ken
dine ispatlayabilmi tir. Bu yöndeki ba ar s  üzerine, ailesi de O’nu te vik etme
ye ba lam t r. Art k çe itli matematik kitaplar n  okumaktad r. 

O’nun kendi anlat m yla, cebiri nas l ke fetti ini aç klamas  ise öyle : 



“ …Lisenin birinci s n f nda yeni aritmetik problemleriyle kar la t m. Örne- 
in bir kümeste u kadar ba , u kadar ayak varm , kaç tavuk varm  gibi. Bu 

problemleri çözmeyi becerebiliyordum, ama kullan lan i lemler ve ak l yürüt-
meler uzun sürüyordu ve ho uma gitmiyordu. Bir amcam vard , ama merakl  ve 
becerikli birisiydi. Kitaplar  aras nda örne in Maxwell Kuram ’n  içeren bir ki 
tap bile vard , eski harflerle yaz lm . O’nun kitaplar  aras nda Salih Zeki Bey’ 
in bir cebir kitab n  buldum. Bakt m, tavuklar n say s na x, tav anlar n say s na 
y diyor ve böylece daha rahat ak l yürütüyor. Böylece kendi kendime cebiri ke  
fettim. “ 

1926 y l nda Frans z Frang ’nda önemli bir dü ü  ya an r. Baba Arf gücü o
ran nda Frans z Frang  alarak o lunu Fransa’da okutmay  dü ünmektedir. Öyle 
ki bu franklarla Fransa’da okumas , zmir’deki sultanide okumas ndan daha u

za gelmektedir. O’nu Fransa’ya gönderirler ve Paris’te St.Louise Lisesi’nin 
ö rencisi olur. Orada çok çal mak gerekti ini k sa sürede kavrayacak ve k sa 
zamanda okulun en iyi ö rencilerinden biri olacakt r. Özellikle matematikteki 
ba ar s  görülebilir bir düzeydedir. Bu çabas yla, üç y ll k bu okulu iki y lda bi
tirmeyi ba aracakt r. Bu arada babas n n gönderdi i Franklar tükenmi tir. Zo
runlu olarak zmir’e döner. 

Bu kez ans  O’nunla beraberdir. Maarif Vekaleti’nin açt  bir s nav için z
ltanisi O’nu aday göstermi tir. Aç lan s nav  kazan r ve bu kez Vekalet 

ad na yurt d nda, burslu olarak ö retim görmek hakk n  elde etmi tir. 
Fransa’da iki y l spésiale olarak adland r lan yüksekokullarda haz rl k s n fla

r nda bulunmu tur. Bunun sonunda bir ikilem içinde kal r. Kar s nda öyle bir 
problem vard r : École Normale Supérieure ya da École Politéchnique’den 
birini seçmek… lki pek çok ünlü insan n yeti ti i ve ö retmen de yeti tiren bir 

ri nitelikli bir mühendislik okulu
dur. Kendi fadesine göre, ikincisini seçerse mühendis olacak ve çok para kaza
nacakt r. Oysa O École Normale Supérieure (Yüksek Ö retmen Okulu)’e kay
dolacak ve iki y l sonra bu okulu bitirerek ülkesine dönecektir. Y l 
art k bir matematikçi, bir matematik ö retmenidir.   

O’nun yurda döndü ü y llar ülkede yeni bir heyecan ya anmaktad r . Cum
huriyetin kurulu unun üzerinden neredeyse on y ll k bir süre geçmi tir. Ata
türk’ün ardarda gelen devrimleriyle ülkede büyük geli meler ya anmaktad r. 
Özellikle e itimde olan geli meler çok dikkat çekicidir. Ayr ca Türkiye’de ilk 
kez dünya standard na uyan bir yeni üniversite kurulmas  giri imleri de 

(*) D.ÇOKER, Ustaya Sayg  : Cahit Arf (1910 - ), atematik Dünyas  Dergisi, Cilt 7,
Say  1, 1998 Ocak, Antalya, s. 3  
Matematik Ve Tarihi, Cilt 4, YTÜ.Yay n , 2002, stanbul, s.378 



ba lat lm t r . Cahit Arf yurda döndü ünde kar la t  manzara bu
heyecan na kap lan Cahit Arf , Kastamonu Lisesi’nde matematik ö retmeni ol
mak istemektedir. Oysa O’nu Galatasaray Lisesi matematik ö retmenli ine 

m lard r. Burada bir y l hizmet yapm t r.                                    
1933 y l , stanbul Darülfünunu’nun la vedildi i, yerine stanbul Üniversi-

tesi’nin kuruldu u y l olarak, tarihimizdeki yerini alm t r. Ayn  y l içinde 
Cahit Arf, yeni kurulan bu üniversiteye doçent aday  olarak atanacakt r. Böyle
ce O’nun için akademik ya am ba lam  olmaktad r. O da bunu hiç bir zaman 
yad rgamam t r. O’nunla birlikte göreve ba layanlar aras nda Rat p Berker ve 
Ferruh emin de vard r. Bu geli me O’nu heyecanland racak ve O da duygula
r n  öyle aç klayacakt r : 

“ … O s ralarda bende muvaffak olaca m hissi uyand . Muvaffak olmak da 
u idi : Alim olmak, matematikte bir eyler yapmak…”

Aradan dört y l daha geçecek ve bu arada askerlik görevini de yapacakt r. 
1937 y l nda bu kez doktoras n  yapmak üzere Almanya’ya Göttingen Üniver
sitesi’ne gidecektir. Orada ünlü Helmut Hasse’nin ö rencisi olacakt r. O’nunla 
doktora çal malar na ba lam t r. 

Göttingen Üniversitesi’nin Gauss ile ba layan ve B.Riemann ve D.Hilbert ile 
devam eden bir öhreti vard r. Cebirsel Say lar Teorisi o mu , bu 
teoriden Göttingen Üniversitesi matematikçileri taraf ndan S n f Cismi Teorisi 
[Class Field] ad  verilen bir dev teori geli tirilmi tir. Cahit Arf da art k böyle 
bir üniversitenin ö rencisidir. 

1930 y l nda Almanya’da bir siyasi çalkalanma ya anmaya ba lam t r. Bu 
sonuçlar  itibariyle bilim adamlar n  müthi  etkilemi  ve bir ço u de i ik ülke
lere kaçmay  ye lemi lerdir. Bunlar aras nda önemli bir kaç matematikçi de bu 
lunmaktad r. Hatta bu matematikçilerden bir k sm  da Türkiye’ye gelmi
arada ülkeyi terketmeyen bir kaç  vard r ki bunlar aras nda H.Hasse ve E.Vitt 
gibi matematikçiler bulunmaktad r. Bu, Cahit Arf’ n bir ba ka ans  olmu tur. 

Almanya’daki da lma sonunda Alman ekolünün alt n ça  kapanm  gibi gö
rünmesine kar n bu durum Arf’  hiç ilgilendirmemektedir. Önceki ö renimle
ri s ras nda geometri problemlerine kar  olan ba ar s  ve özellikle sentetik geo
metri problemlerini çözmede göstermi  oldu u üstün beceri sayesinde elindeki 
problemlere de bu ekilde yakla abilmesine olanak sa lam t r. Bu problemleri 
“pergel ve cetvelle çözülebilir” olup olmad klar na göre s n fland rmay  dü ün
mü tür. Bu konuda O öyle diyordu  : 

(*)   D.ÇOKER, Ustaya Sayg  : Cahit Arf (1910 - ), Matematik Dünyas  Dergisi, 
Say  1, 1998 Ocak, Antalya, s. 4  
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“Daha okul y llar nda sentetik geometri problemlerini çok kolay çözebiliyor- 
dum. Resimlerini çok çabuk görüp münasebetlerini belirtebiliyordum. unu da 
söyleyeyim : Dünyan n bir çok yerinde bulundum, bu i i benden çabuk yapan 
bir ki i göremedim. Bu problemlerin baz lar  cetvel ve pergelle çözülebiliyor, 
baz lar  ise çözülemiyor. Hangileri çözülebilir, hangileri çözülemez diye daha 
lisede iken kendime soruyordum. Sonralar  Galois Kuram ’n  ö rendim ; i te o 
zaman anlad m. Yani bir problemin cetvel ve pergelle çözülebilmesi için  prob- 
lemin cebrik olarak derecesi ikinin kuvveti olan bir denkleme irca edilmesi ge- 
rekmektedir. “ 

te kafas nda ne zamand r olu turdu u ve ipuçlar n  buldu u bu dü ünceleri 
hocas  Hasse’ye aç klad  zaman, Hasse O’na “ çok acele ediyorsun ; önce u 
özel hallere bak ! “ diyerek çal mas n  yönlendiriyordu. Arf ’ n dü üncesine 
göre “çözülebilen bütün cebirsel denklemlerin bir listesini yapmak” gerekmek
tedir. H.Hasse’nin yönlendirmesiyle doktora konusu neredeyse belirlenmi  ol
maktad r. Bu çal ma sonunda Arf ‘ n doktoras   Non-Commutative Class Field 
ad n  alarak tamamlanacakt r. Bu çal mada yer alan baz  önemli sonuçlar ma
tematik literatürüne Hasse-Arf Teoremleri olarak geçmi  bulunmaktad r. 

Doktoras n  1938 y l nda tamamlam t r ve ba ar l  bir savunmayla ‘doktor’ 
unvan na sahip olmu tur. Ancak hocas  Hasse O’nun bir y l daha kalmas n  ve 
eksik kalan baz  k s mlar  tamamlamas n  istemektedir. Gerekli izin al narak bir 
y l daha kalmas  sa lanacakt r. Böylece Almanya günleri devam etmektedir. 

Yeniden ilgilendi i konu, Kuadratik Formlar olarak adland r lan bir konu
dur ve bununla ilgili çal may  yar da b rakan Vitt’in i ini tamamlamak üzere 
çabalayacakt r. Bu çal malar sonunda Arf Invariyant  ad  verilen konu ortaya 
ç km t r. Çal man n içeri i karakteristi i iki olan bir cismin üzerindeki kuad-
ratik formlar ile ilgili olup, sonunda bu formlar n önemli bir invariyant n  bul
mu tur. nvariyant konusu özellikle cebirsel topolojide ve diferansiel hesapta 
hayli önem ta maktad r.    

Witt’in çal mas nda ‘karakteristi i iki olan cisimler’ yer almamaktad r. Arf 
bu eksi i tamamlayacak ve bunlar n de i mezlerini in a edecektir. Böylece O, 
yeni bir konuya ad n  yazd racak ve bu kez Arf De i mezi 
tematik literatürüne O’nun ad yla geçecektir. Bunlar O’nu bütün dünyaya tan t
mak için yeterli olmu tur. Gencecik bir Türk delikanl s , doktoras n  tamamla
yarak ülkesine dönerken, matematik dünyas na ad n  yazd rmay  ba arm t r. 

(*)   D.ÇOKER, Ustaya Sayg  : Cahit Arf (1910 - ), Matematik Dünyas  Dergisi,
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O’nu dünyaya bir kez daha hat rlatan bir ba ka çal mas  ise stanbul’da e
killenecektir. Doktora sonras  stanbul Üniversitesi’ndeki i ine dönmü  ve gö
revine ba lam t r. Bu s rada Matematik Enstitüsü’nde, ngiltere’den gelmi  bir 
ünlü matematikçi bulunmaktad r : Patrick Du Val. O da sava tan kaçanlardan 

nunun pe indedir. U ra t , ‘bir cebrik e rinin bir nok
tas  civar ndaki singüleritelerinin özelliklerini belirten bir teori’ vard  o zaman. 
Du Val konuyu tan tt nda Arf ‘ n çok ilgisini çekecektir. Du Val, bu teorinin 
düzlemde geçerli oldu unu söylemi tir. Arf biraz çal t ktan sonra bunun cebir
sel kavramlarla çözümlenebilece ini iddia edecektir. Du Val, “yap öyleyse ! “ 
deyince Arf evine kapan r ve bir hafta sonra bir eyler bularak Fakülte’ye 
döner. in içinde bir tak m halkalar var oldu unu görecek ve bunlara ait baz  
özellikleri de saptayacakt r.Bunlar daha sonra matematik literatüründe Arf Hal- 
kalar , kapan lar  da Arf Kapan lar ad yla yer bulacakt r. Bunlar  çe itli der
gilerde makaleler halinde yay mlanmak suretiyle konular herkesin bilgisi
nulmu  olmaktad r. Bu tür makalelerin tam listesi, biyografinin sonunda verile

1943 y l nda profesör olmu tur.
Cahit Arf art k bütün dünyan n tan d  bir matematikçidir ve O’nun bir öh

reti vard r. Bununla ilgili olarak çok ilginç bir iddiada bulunmaktad r :
“ …Yani bu ekilde öhret sahibi oldum. Fakat as l yapmak istedi im i ler 

beni hiç bir zaman pek fazla tan tmad … 
    Bundan sonra kötü bir i  yapt m : çevreden alk  ald m. “ 

Cahit Arf bütün bu ba ar l  çal malar  sonunda takdir edilerek, 1947 y l nda 
5000 lira ödüllü nönü Mükafat ’n  kazanm t r. 

Mustafa nan O’nun yak n arkada d r. O, .T.Ü.’de akademik ya ama ba la
m  ve doktoras n  yapma a amas na gelmi tir. Tez ile ilgili konuda zaman 
zaman tart maktad rlar. Bir ara önemli bir konuda tez t kanm  ve bu s rada ar
kada na yak n destek Arf’tan gelmi tir. Böylece Arf, Mustafa nan’ n konusu 

Optimal Profil Tasar m  kavram yla ilgilenmeye ba lam t r. 
Doktora tezinde Mustafa nan, y k lan kemerli bir köprünün y k lma neden

lerini ara t rmaktad r. Yapt  çe itli deneyler sonunda i  gelip matemati in ko
nular na dayanm  ve burada Arf devreye girmi tir. Bir iki hafta s rf bu i le u
ra arak de i ik yüzeyler için ayn  profilleri veren tüm formülleri kurmay  ba
aracakt r. Böylece esnek biçim de i ikliklerindeki serbest s n r problemini 

çözmeyi ba ard  görülecektir. Bu çal ma O’na yeni bir konu kazand rm  ve 

(*)  S.KADIO LU, stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), .Ü.Ya
y n , Say  4106, 1998, stanbul, s. 182



bir yandan da ülkemizin en de erli bilim adamlar ndan biri olan Prof.Dr.Mus
tafa nan’ n doktora tezinin h zlanmas na katk da bulunmu tur. Konuyu geli
tirerek daha sonra, 1947 ile 1954 y llar  aras nda yazd  alt  makale ile geli
meyi tamamlam t r. Bu makalelerin bir k sm n  stanbul’da bir k sm n  da ko
nuk ö retim üyesi olarak bulundu u Maryland Üniversitesi’nde yazm t r. 

O’nun Mustafa nan ile olan arkada l n  ve birlikte ula t klar  ba ar lar  ay
r nt l  olarak ö renmek isteyecek okuyucular m için a a daki eseri okumalar
n  öneririm. 

Cahit Arf 1950 y l nda A.B.D.’deki Maryland Üniversitesi’nde bir dönem ko 
nuk ö retim üyesi olarak bulunmu tur. O dönemde,  dalga denklemi 
bolik tikel (k smi) türevli denklemler’in ilk de er problemi ilgisini çekmi tir.  
Bir uzay ve bir zaman boyutunda dalga denkleminin ilk de er problemi, Alman 
matematikçisi G.F.B.Riemann (1826 ndan incelenmi  ve çözül
mü tür. Maryland Üniversitesi’nde iki matematikçi, iki uzay boyutundaki dalga 
denklemi ile ilgilenmektedirler. Arf bu problemde temel rolü Green formülleri’ 
nin oynad n  görerek bu formülleri, katsay lar  diferansiel operatörler
an d  formlar yard m yla  belirterek genelle tirecektir. Böylece, dalgalar n iki 

uzay  boyutunda yay lmas n  tan mlayan çözümler verilmi  olmaktad r. 
1950 li y llar n ba lar nda Diferansiel Geometri ve özellikle de Yüzey Kafes-

leri enmi tir. O çal malar n  sadece kuramsal matematikle s n rland r
mam t r. Bu ba lamda O’nu bazen mekanik ile bazen de teorik fizik ile ilgile
nirken görmek bir sürpriz say lmamal d r. 

Onun ilgilendi i konular  s ralarken, benim de bir zaman çok yak n nda ol
du um hocam Cahit Arf ile ilgili bir an m bulunmaktad r. Konu Biyoloji Bölü
mü’nde bir asistana yapt rd  doktora çal mas yla ilgilidir. 

Y l 1957 ya da 1958… Cahit Arf bir süre Enstitü Ba kanl  görevini yürüt
ihlerde, Enstitü Kitapl na ve ayn  zamanda büro i leri

ne de bakan bir görevli durumunday m. Elimde baz  evrak, Cahit Bey’in odas
na gittim, kap y  çald m, içeri girdim. Odas ndaki tahtan n ba nda, üstünde be
yaz laboratuar önlü üyle bir genç han m bir eyler anlat yor. Cahit Bey bana 
oradaki bir sandalyeyi i aret ederek otur der gibi bir i aret yapt  ; oturdum. 

Bu bekleyi  yakla k on dakika kadar sürdü ; genç bayan n söyleyecekleri 
bitmi ti. Bana döndü ve “ Biz bir doktora çal mas  yap yoruz. Bu arkada n,

Bir Bilim Adam n n Roman , leti im Yay nlar , 12.Bask , 2000, stanbul
[O uz ATAY çok de erli bir arkada m, dostumdu. Genç ya lar nda kaybetti imiz insan
sevgisiyle dolu bu de erli bilim adam n  ve yazar m z  bu vesileyle ükranla an yorum.]  

(**) Üniversitelerde, 1982 deki yeniden kadrola maya kadar imdi Ara t rma Görevlisi 
görev yapan akademisyenlere 1982 y l ndan önce Asistan 



Biyoloji Bölümü’nde asistan. Konumuz ne biliyor musun ? ‘Bir bal n 
gözünün retina tabakas nda n nas l yans d na ve onun görü ünü nas l 
etkiledi ine dair.’ Tahtada çizilmi , göze benzeyen eklin anlam  ortaya ç k
m t . Sonra genç bayan asistana dönerek beni tan tt  : " Bu bizim Yavuz ! O'nu 
kütüphanede istedi in zaman bulabilirsin. Kendisi bizim ö rencimiz ve bu 
hesap i lerinden anlar. Sen bundan sonra bir tak m hesaplar n ç kt  zaman 
ona gidip yard m isteyebilirsin.” Bütün bunlar olurken hiç sönmeyen piposu ise
yine a z ndayd . 

Bu asistan arkada m z o günden sonra birkaç kez bana geldi ve çe itli ça
l malar yapt k. Gerçekten de, onun çe itli matematik sorunlar n n çözümüne 
katk da bulunmu tum. 

Bu an m da gösteriyor ki, O’nun engin ve güçlü bir bilimsel birikimi vard r.
Biraz ileride O’nu tan yan ve ö rencisi olmak mutlulu una eri mi  bilim 

adamlar n n an lar ndan söz edilecektir. Bu anlat mlarda da görece iz ki o çok 
yönlü ki ili iyle herkesin sevgisini ve hayranl n  kazanm  ender bir bilim 

am d r
O’nun bu alandaki çal malar  bunlarla da s n rl  de ildir. 1955 y l nda Ordi

naryüs Profesör olan Cahit Arf yeni bir giri im pe indedir. Bu y llarda Mainz 
Akademisi Muhabir Üyeli i’ne seçilmi tir. Yine yukar da sözünü etti im y l

kültesi bünyesinde bir Teorik Fizik Enstitüsü kurulmas  çal ma
lar n  ba latm t r. Ku kusuz bu i te yaln z de ildir. Yurt d nda ülkeye dönen 
büyük bilim adamlar m zdan biri olan Doç.Dr.Feza Gürsey bu Enstitü’de gö
revlendirilecektir. Gürsey Profesör oluncaya kadar, bu Enstitünün direktörlü ü
nü Cahit Arf yürütmü tür ve bu yakla k iki y l kadar sürmü tür. Bu Enstitü 
için yer ise Matematik Enstitüsü içinde bulunmu , bu Enstitü Matematik Ensti
tüsü’nün üst kat koridorunda bir üniteye yerle mi tir. Bu olu um dolay siyle ve 
ba kan n n Cahit Arf olmas  nedeniyle, bir süre yaz ma i lerinin yürütülme
sinde benim de katk m oldu unu an ms yorum. 

Teorik Fizik Enstitüsü kurulduktan sonra, oradaki çekirdek kadroya Prof.Dr. 
Fikret Kortel ve daha sonra da s n f arkada m z Prof.Dr.Ahmet Yüksel Özem
re kat lm lard r. Feza Gürsey 1960 y l nda profesör olacak ve bunun üzerine 
Cahit Bey bu görevi b rakarak Prof.Dr.Feza Gürsey Enstitü Ba kanl na geti
rilecektir. Cahit Arf 16 Aral k 1962 tarihi itibariyle emekliye ayr lacakt r. 

1960 y l nda Çekmece Nükleer Ara t rma Merkezi’ni kurmak üzere görev
lendirilen ve bu merkezin müdürü olan fizikçi Prof.Dr.Sait Akp nar, O’nu iki 
genç ara t rmac yla tan t rm t r. Cahit Arf bu gençlerden etkilenmi  ve iki üç 

elirli sürelerde Ç.N.A.M.’ne giderek bu gençlerle ilgilenmi tir. On
lar birer fizikçidir ve konular  itibariyle istatistik fizik  plazma ile u ra mak
tad rlar. Onlar n sorunlar n n matematik boyutlar n  ortaya ç karan Arf sonunda 



bu çal malardan çok önemli bir makale yazmay  da ba arm t r. Bu bir ortak 
yay nd r ve Arf bunun için : “ …Orada da ben pek güzel bir formalizm becere-
bildim ve birlikte o eyi ne rettik. Hala ho uma gidiyor o ! “ 

Cahit Arf 1962 y l nda emekli olduktan sonra bir y l kadar Robert Kolej’de 
Mühendislik Bölümü’nde matematik dersleri vermi tir.

Prof.Dr.Sait Akp nar 1963 y l nda  Almanya’da bir ara t rma gezisinde bu
lunmaktad r. O’nlar n arkada l klar  çok eski y llara, Almanya’da Göttingen’de 

tora yapt klar  y llara kadar dayanmaktad r. Akp nar, bu s rada, Cahit Arf ‘  
Almanya’ya davet edecek ve orada bir süre kalan Arf, Akp nar ile birlikte ö
nemli çal malar yapacaklard r. 1964 1966 y llar  aras nda Princeton’da “Insti

y (Yüksek Ara t rma Enstitüsü)”de bulunmu tur. 1966
1967 y llar n  ise Amerika’da California Üniversitesi’nde konuk ö retim üyesi 
olarak geçirmi tir. 

O’nun Türk Bilimi’ne en büyük katk lar ndan biri de TÜB TAK’ n kurulmas
na öncülük etmi  olmas d r. 1963 y l nda Almanya’ya gitmeden önceki zaman
lar içinde bu kurumun kurulmas  ve geli tirilmesi çal malar na bizzat kat lm  
ve bir süre Bilim Kurulu Ba kanl ’n  O yürütmü tür. Yurt d nda bulundu u 
y llar hariç, ülkeye döndükten sonra da ÜB TAK ile olan ili kisini çok ilerlemi  
ya lar na kadar sürdürmeye devam etmi tir. Kendisi ayr ca 1977
1989 y llar nda, kurucusu oldu u Türk Matematik Derne i’nin Ba kanl n  
yapm t r. Tübitak taraf ndan yay mlanan Do a Turkish Journal of Mathema-
tics  Turkish Journal of Mathematics dergilerinin yay n kurulu üyeliklerinde 
de bulunmu tur. Aram zdan ayr ld  1997 y l na dek evinde ve Tübitak Mar-
mara Ara t rma Merkezi’nde matematik ile ilgisini devam ettirmi tir. 

Bir çok ödül alm  olup kendisine lay k görülen ödüllerin listesi a a ya ç
kar lm t r :

* 1948 y l nda nönü Arma an , 
* 1974 y l nda Tübitak Bilim Ödülü, 

1980 y l nda .T.Ü.Onur Doktoras , 
1980 y l nda K.T.Ü.Onur Doktoras , 
1981 y l nda O.D.T.Ü.Onur Doktoras ,  
1988 y l nda Mustafa Parlar E itim ve Ara t rma Vakf  Bilim Ödülü, 
1989 y l nda Ege Ü. ükran Plaketi, 
1993 y l nda (Aral k) Türkiye Bilimler Akademisi eref Üyeli i, 
1994 y l nda ( ubat) Fransa’da Commandeur des Palmes Académiques  
Ödülü. 
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Ayr ca çe itli vesilelerle ziyaret etti i kurum ve Fakültelerden de ziyaret gü
nü an s na verilmi  bir çok ild ve plaket alm t r. 

E i Halide Han m ve k z  ile dört torunu O’nun en çok sevdi i varl klard r.
O, Bebek s rtlar ndaki kö künde hep mutlu ya am t r. Kö ke çok dik bir yo
ku la ç k l r. O’nun bir ara dillere destan bir de arabas  olmu tur. Bunlarla ilgi
li an lar  bir kaç sayfa ötede okurken bu sat rlar  hat rlay n z. Ama önce ben bu
na ili kin bir an m  anlatmak isterim :

“Y l 1955. Üniversiteye ba lad m ilk y l ve Matematik Enstitüsü ö rencisi
yiz. O y l Analitik Geometri dersine Cahit Arf gelmekte. Derslerine gayet mun

gelen bir hoca oldu u için kalabal k s n f saat 9.00 da haz r vaziyette, 
O’nu beklemekteyiz. Ama nedense O hala ortada yok… Saat 9.30, hala yok … 
ve nihayet saat 10 a do ru, a z nda piposu ile derse girdi ve tahtaya geçti ve bir 
eyler çizmeye ba lad . Üzgün oldu u belli ve bizlere hala bir ey söylemiyor, 

resmi çizmeye devam ediyor. Yakla k on dakika kadar süren bu resim çizme 
i i tamamlan nca bizlere dönerek önce çok kibar bir ekilde özür diledi ve 
hemen ard ndan gecikmesinin nedenini aç klamaya ba lad . Bunun için tah
taya çizdi i resim üzerinde aç klamalar yap yor. O zaman Türkiye’nin otomo
bil motoru hakk ndaki kültürü çok az ; insanlar daha çok otobüsleri biraz tan
yor ve belirli hatlarda yayg n toplu ta ma arac  tramvay. O da elektrikle çal
yor. Bu nedenle hoca hakl …Biz de sanki matematik dersi gibi, aç klamalar  
büyük bir dikkatle ve biraz da hayranl kla izliyoruz : ‘Hocam z neler biliyor’di
ye…Gerçekte Cahit Arf ’  pek de tan m yoruz. Yakla k alt  ay öncesine kadar 
birer lise ö rencisi olan arkada larla birlikte O bizim için imdilik bir ö ret
men… Henüz bilim adam , akademisyen, doçent, profesör, bunlar n ne oldu u
nun ay rd na pek varabilmi  de iliz. Ancak burada farkl  olan bir eyler oldu
unu, O’nun ilk dersine akademik k yafeti girdi inde hissetmi tik. San r m, 

s n fça, bu bizi çok etkilemi ti.   
O anlatmaya devam ediyor ve bir otomobil motorunun nas l çal t n  ayr n

t l  bir biçimde aç kl yor. Nihayet söz radyatöre geliyor ve anl yoruz ki arabas
n n radyotöründeki bir delik nedeniyle içindeki su bo al yor ve hararet yapan 
motor da arabay  yolda b rak yor. O’nun en çok a t  ise u oluyor. Ortal k 
bir yerdeler ; ne tamirci ne de bu i ten anlayan biri var. O s rada pratik zekal  
biri ç k yor ve O’na öyle diyor : ‘Amca, urdan bir yerden bir kaç tane kuru in
cir al, imdilik bu i imizi görür, seni bir tamirciye kadar götürür. !’ Adam mo
torun biraz so umas n  bekledikten sonra, radyatördeki deli in oldu u yeri ku
ru incirin içi ile bir güzel s v yor ve radyatöre de su doldurulduktan sonra O’ na 
‘haydi hocam güle güle !’ diyor. Sonradan anlad k ki bize esas anlatmak iste
di i o adam n pratik bulu u ve yapt  yard m. O, arabas  ile Fakülteye kadar 
gelebilmi ti. Biraz geç kalm t  ama çok önemli bir eyler ö renmi ti. 



Sonra ne mi oldu ? Bizden bir kez daha özür diledi ve öyle dedi :
“Bana biraz izin veriniz, çantam  filan odaya b rakay m, notlar m  alay m, bi

raz sonra geliyorum. “ Burada ‘filan’ dedi i de piposu…    
Kan mca O’nu sadece bir matematikçi olarak görmek biraz eksiklik olacakt r. 

O, ayn  zamanda ve asl nda gerçek bir filozof’ 
hakk ndaki görü leri ve bunlar için verdi i tan mlar ve gerekse matematik e i
timi ve bilim adamlar  hakk ndaki görü leri hiç de yabana at lacak ya da ciddi
ye al nmayacak gibi de ildir. Bu gibi görü leri yabanc  bilim adamlar  ortaya 
at nca çok önemsedi imiz bir gerçek. Ama Cahit Arf gibi bilim adamlar m z n 
yapt  bu gibi aç klamalara, en az ndan bizim de er vermemiz gerekmez mi ? 

te bu dü üncelerle yakla arak, O’nun bilim ve matematik hakk nda belirtmi  
oldu u önemli aç klamalar , bir düzen içinde a a da bulacaks n z. 

Önce O’nun bilim tan m ’na ili kin olarak yapt  aç klamalar  görelim : 
“ Bilim için benim tan m m çok k sa, fakat zannediyorum  - tabii bu zan ki i-

sel – do ru. O da öyle : Bilim do ay  bütünüyle alg lamak çabas d r. Asl nda 
bu çabadaki alg lamak de il ; do ay  modelliyerek alg lamak. Çünkü do adaki 
olgu ve alg  kalabal kl  o kadar büyük ki, bunu bir insan n hatta ne kadar ge-
ni  olursa olsun insan gruplar n n do ay  fiilen alg lamalar  zaten mümkün de- 
il. Buna kar n bilim, onu modelleyerek alg lamaya çal r. Tabii bu çaban n 

ba ar s  ister istemez s n rl d r. Fakat bu s n r her gün biraz daha öteye itil-
mektedir. Dolay s yla belki bir gün bunun vak a olaca  ümit edilebilir, ama 
zannediyorum ki bu ümit bo una…Bununla beraber bu ümitle ya yoruz ve 
bunu her gün biraz daha ileriye götürece iz. nsanl k ister istemez bunu yapa- 
cak. “

O’nun yine bilim hakk nda bir ba ka aç klamas  da, farkl  yakla mlarla bu 
tan ma katk da bulunmaktad r. Bunu da a a da bulacaks n z :

“ nsanlar önce hayvan. Hayvan demek, canl  madde demek esas itibariyle. 
Ve öyle bir durum ; kimyasal bir molekül. Bu molekülün kendisine has bir ki-
netik dengesi vard r. Korunum prensibi geçerli. O da öyle : Her parças  tabia- 
t n, kendini koruma e iliminde, bozulmaya kar  reaksiyon yap yor. Mesala or-
ginazmada büyüme var ; büyümeyi yeterli bulmay nca d ar dan ar yor. Bunu 
yaparken iptidai (ilkel) insan ilk a zda otu a z na at yor ; hayvan parçal yor, 
a z na at yor. nsanlar ço ald kça hayvanlar azal yor. nsano lu ba l yor tet- 
kik etmeye. Elma ne zaman azal r ? ; ne zaman ço al r ? Böylece bilim ba l -
yor. Bilim yava  yava  alg lar n modellenmesi ekline giriyor. Bu hususta en ti-
pik misal fizik. Modellemek, bir tak m halkalar n kavram haline getirilmesi ve  
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bu kavramlar n beyinde neden-sonuç (hangi kavram hangi sonuca sebep olu- 
yor) münasebetleriyle birlikte organize bir ekilde yerle tirilmesi. nsan n bu 
ekilde bir özelli i peydah oluyor. Bu, lojik strüktürdeki nesnelerle beyinde zin-

cirler olu turulup sonuçlar bulmak. Bu bilimin do u u. Bunu yaparken beyin 
yoruluyor ; matematik burada i e yar yor. Semboller otomatik olarak ba lant  
kuruyor. Korunum prensibi, insan , alg lar n  modellemeye götürmü . Fakat 
bir süre sonra unu görmü  : Bir tak m s n rlamalar var. Her ihtiyac n  kar - 
layam yor. Bu da onu bahts z yap yor. Buna mukabil s n rlamalar olmay nca 
bilhassa zaman içindeki s n rs zl k mutluluk kayna  oluyor. En korkutucu s -
n rl l k, ölümlülük. O yüzden insanlar, hayat suyu aram lar, ölümsüzlü ü ara-
m lar. Alg lar  modellemeye al k n. Alg lar  tabiata uygun hale getirmeye u -
ra yor. Daha üniversal hale getirmeye u ra yor. S n r ötesine gitmeye çal -

yor. Ama s n rlar n ötesine eri emeyecek. Sonsuzluk onun için eri emeyece- 
ini bildi i bir hedef. Bir nevi, sonsuzlu u hayaliyle ya yor. 

   Matematikteki endüksiyon prensibi burada yard mc  oluyor, ama sadece yar-   
d mc . Sonsuza gidemiyor. Onun için bundan kurtuldu u ölçüde kendini mutlu 
hissediyor. Bu s n rl l k duygusundan baz  durumlar onu kurtar yor. Mesela 
müzik ; Beethoven’in 9.senfonisi. O ritm insana hiç durmayacak hissi veriyor. 
Ufuk resmi uzay n sonsuzlu unu hissettiriyor. Onun için güzel Gogen’in Appé-
le’i. Neyi ça rd  belli de il, fakat sonsuzluktan bir ey ça r yor… “ 

bu tür yakla mlarla bilimi, sanata ne kadar yakla t rd  görülmü tür ki 
bu aç klamalar yla insanlara hiç de ak llar na gelmeyecek bamba ka güzellik
lerin kap lar n  açmaktad r. O’nun buna ili kin söylem ya da konferanslar  a
ras nda, henüz bizim ö rencilik y llar m zda vermi  oldu u Musiki ve Matema- 
tik ad nda ve içeri i de bu ada uygun düzenlenmi  konferans , hala s cak an lar 
olu turmaktad r. O’nun ilkeli yakla mlar , hepimizin ya am  daha iyi anlaya
bilmemize önemli katk larda bulunmu tur. Örne in O’ndan ö rendi imiz, O’n
dan duydu umuz ve çok önemsedi imiz bir sözü hiç kulaklar m zdan ç kma
m t r. O, bilim ile u ra may  seçenlere öyle sesleniyordu :
    “ Bilimle u ra mak, bir meslek seçmek demek de ildir. Bu, ancak severek ve 
istenerek yap labilir. Bunu yaparken, mutlu olmal s n z. Bundan, para kazana-
ca n z  dü ünmemelisiniz. Alk  beklememelisiniz. inizi severek yap yorsan z 
ve bundan mutlu oluyorsan z, bilime katk n z çok daha fazla olabilecektir. “  
    O’nun bir de objektiflik ilkesine ili kin söylediklerine kulak verelim :   

“ Bilimin tabula mas  konu olamaz. Çünkü orada yap lan i , neden-sonuç 
ili kilerini, lojik zincirlerle birbirine ba lamaktan ibaret. Var lan sonuçlar, bi-
zim irademiz d nda do ru veya yanl t r. Halbuki iradeniz içinde tabula yor,  
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iradenin d nda tabula ma olmuyor. Mesela din, u günaht r, u iyidir, u kö- 
tüdür, u u cezay  görür diyor. Bunlar hiç bir spekülasyona imkan vermeden 
kabul ediliyor ve bu bizim irademizle oluyor. Ben dini kabul ediyorsam bu suç- 
tur, bu de ildir demiyorum. Halbuki bilimde suçun ne oldu u önceden belli de- 
il. Hesap sonucu, modeldeki yerine göre karar verilecek. O, tabula amaz. “
Bilim konusunda ne kadar engin görü leri ve aç klay c  gücü varsa, hiç ku

kusuz matematik ile ilgili görü  ve tan mlar  da en az öncekiler kadar duyarl  
ve de erlidir. imdi de O’nun a z ndan, ‘matemati i nas l tan mlad n ’ ö re

    
“ Matematik bir çok kimsenin zannetti i gibi say yla, geometrik ekillerle oy- 

namaktan ibaret bir ey de ildir. Asl nda matematik öyle bir yap  : Aksiyom 
denilen bir tak m yap sal kurallar, bu aksiyomlarla teçhiz edilmi  - belle imiz- 
de tabii- sembollerden olu an bir küme. Bu semboller, aksiyomlarla bir çe it 
örgüt halinde. unu da teslim etmek laz m : aksiyomlar n da memba  say lar 
ve geometrik ekiller esas itibariyle…Fakat bu belle imizdeki bir sembol orga- 
nizasyonu. Bu sembollerin bellekte olu turdu u bir yap  var. Reel olarak yok ; 
ama bellekte olu mu  oluyor. Ve ayr ca da bu semboller, endüksiyon fikri de 
yine say lardan al nm . öyle ki, s ralanm  bir kümenin bir parças n n bir ö- 
zelli i e er bir sonraya geçildi i zaman aynen korunuyorsa, o özellik bütün alt 
kümeler için geçerlidir. Buna endüksiyon diyoruz. Yahut da Türkçe’de tümeva- 
r m diyoruz. Bu semboller bu tümevar mla da teçhiz edilmi  oluyor ve matema- 
tikçinin i i, bu sembollerden olu an yap n n strüktürünü incelemek ve hangi 
kombinezonlar hangi sonuçlar  olu turur (aksiyomlar çerçevesi içinde) bunlar  
tesbit etmektir. O kadar da kolay bir i  de il ; fakat yap labiliyor. “

Sevgili hocam z Cahit Arf, kendisinin ‘mendebur’ diye adland rd  o men
hus hastal ktan kurtulamayarak, 26 Aral k 1997 Cuma günü, sabaha kar  saat 
5 te, ailesini ve O’nu seven insanlar , üzüntü içinde b rakarak, ebediyete intikal 
etmi tir. Görkemli bir cenaze töreniyle stanbul, Zincirlikuyu kabristan na def
nedilmi tir. O’nu, bütün sevenleri, ebediyen gönüllerinde ya atacaklard r.  

Prof.Dr.Cahit Arf, kitap olarak sadece bir eser vermi tir : Cebir. Buna kar n 
tam 23 adet makalesi çe itli dergilerde yay mlanm t r. Bunlar n tamam  a a
da tan t lacakt r. O ayr ca bir çok kongreye ve bilimsel toplant ya kat lm , ko
nu malar yapm , bildiriler sunmu tur. Kat ld  bu bilimsel toplant lardan en 
önemli bir kaç tanesi unlard r : 
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Matematikçiler Kongresi ; 19
Mekanik Kongresi ; 1950, stanbul,
Matematikçiler Kongresi ; 1954, Amsterdam.

O’nun yay mlanm  makalelerinin tam listesi a a ya ç kar lm t r : 

Untersuchungen über reinverzweigt Erweiterungen diskret bewerteter
perfekter Körper 

Ayr k de erlendirilmi  yetkin cisimlerin salt dallanmalar n  içeren ge- 
ni lemeleri üstüne ara t rmalar

Untersuchungen über quadratische Formen in Körper der Charakteristik  

Karakteristi i iki olan cisimlerin kuadratik formlar  üstüne ara t rmalar
Untersuchungen über quadratische Formen in Körper der Charakteristik 
2. II.Über aritmetische Aequivalenz quadratischer Formen in Potenzrei 
henkörper über einem volkommenen Körper der Charakteristik 2. 
[Rev.Fac.Sci.Üniv. stanbul (A) 8, 1943, p.297
Karakteristi i 2 olan cisimlerde kuadratik formlar hakk nda ara t rma- 
lar. Karakteristi i 2 olan mükemmel bir cisim üzerindeki bir de i kenli 
üstel seriler cisminde kuadratik formlar n aritmetik e de erlilikleri hk.

Un théorem de géometrie élémantaire 
[Rev.Fac.Sci.Üniv. st.(A) 12, 1947, p.153
Elemanter geometrinin bir teoremi

Sur les zones de Brillouin 
[Rev.Fac.Sci.Üniv. st.(A) 12, 1947, p.161
Brillouin’in zonlar  hakk nda   

Sur la détermination des états d’équilibre d’un millieu élastique plan ad- 
mettan des frontières libre à tensions constantes. 
[Rev.Fac.Sci.Üniv. st.(A) 12, 1947, p.309
Elastik bir düzlemde sabit gerilmeli serbest s n rlar  olan denge durum- 
lar n n belirlenmesi

Sur la définition des déterminants. 
Recueil de mémoires commémorant la pose de la premiere pierre des 
Nouveaux Inst tuts de la Faculté des Sciences
[Université d’Istanbul Faculté des Sciences, stanbul, 1948, p.9
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Une interprétation algébrique de la suite des ordres de multplicité d’une 
branche algébrique 

Sur l’existence de la solution d’un probléme d’élasticité 
[Rev.Fac.Sci.Üniv. st.(A) 14, 1949, p.75
{Bir elastisite probleminin çözümünün varl  hakk nda}
Sur l’identité d’un probléme de frontiére libre en élasticité avec un prob- 
léme d’écoulement 
[Bull.Tech.Univ. stanbul, 4 (1951) ; 1
Elastisitede var olan bir serbest s n r probleminin bir ak m problemine 
idantikli i hakk nda
On the methods of Rayleigh-Ritz-Weinstein

Rayleigh-Ritz-Weinstein’ n yöntemleri hakk nda
On the determination of multiply connected domains of an elastic plan
body, bounded by free boundaries with constant tangential stresses

Sur un probléme de frontiere libre d’élasticité bidimensionelle 
[Bull.Tech.Univ. stanbul 5, 1952, p.13

ki boyutlu elastisitede bir serbest s n r probleminin bir ak m problemi- 
           ne idantikli i hakk nda

Remarques à propos d’un mémoire de K.Erim 
[Rev.Fac.Sci.Univ. st.(A) 19, 1954, p.45
On a generalisation of Green’s formula and its application to the Cauchy 
problem for a hyperbolic equation 

Sur la frontiere libres à tensions constantes d’un millieu élastique plan en 
        équilibre 

niv. st.(A) 19, 1954, p.119
Sur la théoreme de Reiss 
[Univ.Roma. st.Naz.Alta Math.e Appl.(5) 14, 1954, p.181

  18. Eine explizite konstruktion der separablen Hülle eins Potenzreihenkörpers 

Über den Satz von Dubourdieu 



Über ein Analogon des Riemann-Rochschen Satzes in Zalhkörpern 

  21. On the Algebraic Structure of the Cluster expansion is statistical  
         mechanics  

[With K. mre and E.Özimir]

Due dimonstrazioni elemantari del teorema di Cartan e Dieudonné 

Sur la structure du groupe de Galois de la fermeture algébrique d’un  
        corps de séries de puissances sur un corps fini et les conducteurs d’Artin. 
        

(Les Tendances Géom.en Algébre et Théorie des Nombres) p.27

09. 04. 07. Cahit Arf ‘ n Çe itli Söylemleri  
ematikçi de il ayn  zamanda bir filozoftu. O’nun 

parça parça ancak çok önemsenen çe itli konulara de in söylemleri vard r ki bu 
sözleri herkes taraf ndan ciddiye al nmal d r ; al nm t r.

O’nun bu söylemlerini ve de i ik konulara ili kin görü lerini, yukar da, O’ 
nun biyografisine ili kin metin içinde bir yerlere ‘t k t rmak’ hem bu hocam
za hem de O’nun bu söylemlerine haks zl k olacakt . 

Ayr ca O’nu tan mak, O’nunla çal mak ve O’nun ö rencisi olmak onuruna 
eri mi  insanlar m z n anlatt klar yla O’nu bu ekilde bir kez daha anmak, san
r m hocam za yapabilece imiz son görevlerimizden biri olmaktad r. Bunu O’n
dan esirgemek mümkün de il ! Bir sonraki alt bölümde bu söylemleri bulacak
s n z.

O’nu önce bir bilim sava ç s  olarak tan yoruz. Cumhuriyetin kurulmas yla 
birlikte ortaya ç kan co ku dalga dalga yay l rken, bunun etkisi alt nda kalan o 
günlerin gençleri de kendi yetenekleri do rultusunda buna katk da bulunmaya 
çal yorlard . Atatürk’ün açt  bu yolda, milliyetçilik duygusu en üst dü
bulunuyordu. O, kendi anlat m yla bu duygular n  öyle aç kl yordu : 

“ Ben yurtd na ara t rma yapmaya gitti imde kendime sonsuz bir güven 
besliyordum. Bu güveni bana veren de Kurtulu  Sava ’nda kazand m z zafer  
idi. Biz tek ba m za dünyay  yenmi tik. Öyleyse ben de u ra rsam, dünyan n 
en zor problemlerini çözebilirim diye dü ünüyordum. Bu anlay la Almanya’da  

(*) E. NÖNÜ, Sonsuzlu a Ula m  Bir nsan : Cahit Arf, Milliyet Gazetesi, 10.1.1998, st.
 
 
 



 
zaman n en ünlü matematikçisi Hasse’nin yan na gittim ve bana, zorlu una hiç 
bakmadan yeni ç rlar açabilecek problemler önermesini istedim. “

Bu duygular n yüceli ine eri ebilecek genç matematikçi adaylar m z n, ho
cam zdan ö renecekleri daha neler neler oldu unu, bu sat rlar san r m en iyi e
kilde anlatmaktad r. O aram zda olmasa da, O’nun bu söylemleri ve görü leri 
bizleri ve özellikle gençlerimizi ayd nlatmaya devam edecektir.

O çal malar  ile ilgili bilgiler verirken bir yandan da gelecekte matemati in 
yeni konular n  güçlü sezgileriyle yakalar ve çe itli bahanelerle bizlere aktar r
d . Fakültemiz’de verdi i bir konferans sonras  özel sohbetimizde konu dife-
ransiel denklemlere geldi inde, bizlere bu konuda en son çal malar n neler 
oldu unu anlat yor ve bizlerin de bunlara yönelmemiz gerekti ini söylüyordu. 

O’nun bu kadar çal mas na kar n yapmak istedi i hala bir eyler oldu unu 
u ekilde aç kl yordu :  
“ …Benim kan mca önemli olan ve çözülmesini diledi im bir-iki problem var. 

Bunlardan bir tanesi, Galois grubu komütatif olmayan s n f cisimleri denilen 
cisimlerin in as . Bu aç k hala ve ben u ra yorum. Benim için çözülmesi ideal 
bir problem. kincisi de zeta fonksiyonu ile ilgili.Bununla ilgili bir hipotez var : 
Riemann hipotezi. O zamandan beri ispat edilemiyor. spattan ziyade buradaki 
münasebetin (ili kinin) aç k bir ekilde ortaya ç kar lmas  diledi im ikinci ey- 
dir…”

‘Matematik E itimi’ ile de ilgilenmektedir. Bu e itimin nas l yap lmas  ge
rekti ine dair ayd nlat c  söylemleri vard r. te onlardan birini a a ya koya
rak, ülkemiz matematik ö retmenlerine O’nun mesaj n , bu yolla iletmi  olabi

“ … Yay lmas n  istedi im bir ey var : Çocuklar m z n bellemekten kurtar l- 
mas , anlamaya çal malar n  sa lamak.Baz  gençlere böyle bir etki yapm  ol- 
du umu san yorum. Bizde okullar hala böyle de il, belletiyorlar. imdi önem- 
li olan çabuk ve kolay kazanmak.Bizim memleketimizde insanlar bilgiyi satmak 
için kullan yorlar ; ne retme amac  da bu. Bu bilim de il ! Bilim, alg lar m z  
s n flay p kavramlar haline getirip, bu kavramlar  neden-sonuç ili kileriyle 
düzenlemektir… ”

Bilim insan  hakk ndaki görü leri de çok dikkat çekicidir. O’nun kafas nda 
yaratt  bilim insan  onun anlatm yla bak n nas l olmal d r ? 

(*)   Bu konferans , 27.4.1989 günü Y ld z Üniversitesi Matematik Bölümü’nde vermi tir.
Kitab n yazar  da o tarihde, Matematik Bölümü Ba kan  olarak görev yapmaktayd . 

(**) D.ÇOKER, Ustaya Sayg  : Cahit Arf (1910 - ), tik Dünyas  Dergisi, Cilt 7,
Say  1, 1998 Ocak, Antalya, s. 6



“ …Bilimle u ra an ki ilerin bir muhitleri olmas  laz m, bir atmosfer yarat- 
malar  laz m. Bir ülkede toplumun büyük kalabal klar , ba ka bir gazetede söy- 
ledi im kö e dönücülük, dalkavukluk, ba nazl k gibi sahalara yönelmi se, o za- 
man bilim adam  için atmosfer yaratmak hemen hemen imkans z olur. Bu at-
mosfer olmay nca da bilim adam  yok olur…”

Bilim insan  aday  gençler ; dikkat !  
konudaki söylemine a a daki gibi devam ediyor : 

“ Bizim insan m z belli bir refah seviyesine eri emedi i için, dü ünmekten zi- 
yade ihtiyaçlar n  acilen kar lamak durumunda. Böyle bir insan bu ihtiyac n  
ya parayla ya da dalkavuklukla elde eder. Ya da milleti yobazl kla aldat r. E -
kiyal k yapar. Bu artlarda bir adam n dü ünmeye ilgi duymas n  beklemek im- 
kan  çok azd r. nsanlar m z n dü ünmeye ba layabilmesi refah seviyelerinin 
yükselmesiyle mümkün olabilecektir…” 

“ (Bilim adamlar ) rekabet edecekler…kayda kuyda sahip olmayacaklar… 
emir almayacaklar…özgür olacaklar…kendilerini özgür hissedecekler…bak- 
kala çakkala ihtiyaçlar  olmayacak. Toplumun haylazl k bask s  çok güçlüdür. 
Onun için fazla imkanlar ellerine götürüldü ü zaman kayabilirler, yani bilim 
adam  zengin olmayacak, ama muhtaç da olmayacak…”

“ Bilim adam  t pk  bir kompozitör gibidir. Ama bilim kulaklarla duyulma-
yan ve gözlerle görülemeyendir ; beyinle görüp, beyinle duydu umuzdur…”   

Nereden duydu umu ya da okudu umu imdi hat rlayam yorum ama O’nun 
a a da aç klad m ad yla ilgili bir duyumu haf zama yer etmi  oldu u için bi
liyorum. O, soyad n n üç harfli olu undan son derece memnun ve mutlu olarak 
unlar  söylüyordu : 

“ Biliyoruz ki matematiksel simgeler ya tek harfle ya da üç harfle gösterilir. 
Örne in sin , cos , det A, vb… Benim ad m da matematik sembolleme için i- 
deal say l r : Arf. Örne in Arf x, Arf y yaz labilir ve o zaman ad m oldu u gibi 
sembolün içinde, hiç bir k saltma olmadan kalacakt r. “

O’nun ad n n geçti i Murasugi’nin makalesinin içinde :
Arf ( ) = Arf (X) + Arf (Y) + …

yaz l n n görülmü  olmas , O’nun bu bak mdan ne kadar hakl  oldu unu  gös

Bir konuda, de erli bilim insan m z Prof.Dr.Erdal nönü’nün anlat m yla, O’ 
nun ara t rmaya nas l yakla t n  ö renmeye çal al m : 

“ …Arf ‘ n ara t rma çabalar na yol gösteren ba l ca hedef, olaylar n ya da 
süreçlerin nedenlerini anlamakt . Hatta bunu belirtirken, büyük harflerle 

diye vurgulard . Anlamaktan kastetti i ise, matematikte, kar s ndaki so

(*) E. NÖNÜ, Sonsuzlu a Ula m  Bir nsan : Cahit Arf, Milliyet Gazetesi, 10.1.1998, st.



nucu, elindeki matematiksel yap n n temel özelliklerinden ç karmak ; öteki bi
lim dallar nda da gene temel yap y  simgeleyen bir matematik modelden aranan 
sonucu elde etmekti. Olaylar  matematik modellere ba layarak aç klaman n fi
zik, kimya, biyoloji ya da yer ve uzay bilimleri gibi temel bilimlerde geçerli ol
du u biliniyor.

Arf ‘ n bu alanda k vançla anlatt  ba ar s , Mustafa nan’ n sviçre’de in a
at mühendisli i dal nda doktora çal mas  yaparken köprü yap lar nda deneysel 
yoldan buldu u baz  zay fl k e rilerinin varl n  kendisinin, matematiksel me
kanik denklemlerinden ç karabilmesiydi. Ayn  yakla m  sosyal bilimlere de 
uygulayarak baz  toplumsal geli meleri önceden görebilmenin mümkün olaca

na inan r ve f rsat buldukça bu yolda ara t rmalar yapar, ba kalar n  da bu 
do rultuda çaba harcamaya özendirirdi. “ 

O ülkemizde bilimin öncülerinden biri olmu tur. Ayr ca ülkemizin o zamana 
kadar eksi i olan, ara t rmac  tipi bilim insan n 
ba ar s n  göstermi tir. O’nu pek çoklar  izlemi tir. Arf her zaman için yetenek
li buldu u gençlere sahip ç km  ve yol gösterici olmu tur. Ayr ca bu te vikle
rin kurumlar arac l yla ve kal c  bir ekilde yap lmas n  sa lamak dü üncesiy

TÜB TAK gibi ara t rma kurumlar n n kurulmalar nda öncü olmu  ve sadece 
bununla yetinmeyerek bu kurumlara ya am  boyunca güç ve destek vermi tir. 

09. 04. 08.  O’nu Nas l Tan d lar ; O’nun çin Ne Söylediler, Ne Yazd lar ?
Bu alt bölümde, Cahit Arf ’  bir ekilde tan yan ve O’nunla anlatacak kadar 

an lar  olu an baz  bilim insanlar m z n an lar ndan ve O’nun hakk nda söyle
nip, yaz lanlardan yola ç karak, O’nu biraz daha ayr nt l  olarak tan maya çal
aca z. Bu alt bölümün gerçek amac  bu…

Burada an lar na yer verece imiz bilim insanlar , O’na yak nl  itibariyle el
betteki pek çok ki inin bilemedi i, özel olarak ya anm  ve an larda muhafaza 
edilen ili kilerini nakletmekmi  olacaklard r. Bilim dünyam z n birer de erli 
mensubu olan an  sahiplerini s ralarken, herhangi bir öncelik gözetilmedi inin 
önceden bilinmesinde yarar oldu u dü üncesindeyim. 

apt m z bir çal madan söz etmek isterim. Çal t m kurum 
olan Y ld z Teknik Üniversitesi’nin Matematik Bölümü’nde, son yar y llara ge
len matematik ö rencilerine bitirme tezi olarak çal malar yapt rmaktay z. Çe
itli konular seçen ö rencilerden bir k sm , seçme ders olarak okuttu um Bilim 

Tarihi ve Felsefesi dersini alm  ve s nav n  da ba ar yla vermi se, benim bu a
landa açaca m tez konular na talib olabilecektir. 1998 y l nda tez konular m z

Prof.Dr.Cahit ARF’ t r. Tezin amac , O’nu tan mak, bir kez daha 
hat rlamak ve en önemlisi günümüz genç matematikçi adaylar na O’nu tan t
makt r. Böyle bir çal maya ba layan Gülnur Gölba  adl  ö rencim, tezini çok 



ba ar l  bir ekilde tamamlayarak, hocam z , o s n f n gündemine, bir bak ma 
ta m  oluyordu. Bu çal ma s ras nda onu yönlendirirken, ondan istedi im bir 
ey vard  : “Cahit hocam z n yeti tirdi i, birlikte çal t  de erli bilim insanla

r n  bularak, onlarla röportaj yapmak suretiyle, tezine bir boyut kazand racak
s n. Senin tezinin orijinalitesi de bu olsun ! “ 

Sonra ben kendisine, ula abilece i baz  adlar verdim ; O da bunlar  çok iyi 
de erlendirerek ilginç röportajlar yapmay  ba arm t r. 

Buradaki an lardan baz lar  bu röportajlardan al nm  olacakt r. Ancak ayn  
ki ilerin ba ka yerde de bulunabilecek bu tür an lar n  kaynak göstererek bunla
ra katmak elbette olanakl d r. 

Prof. Dr. Hulya enkon Anlat yor :
“ Rahmetli Cahit Bey’i 1962 y l nda u ekilde tan d m. Cebir derslerine o 

her eyimi borçlu oldu um doktora hocam Orhan çen Bey –
– gelirdi. O zaman Orhan Bey doçentti. Üçüncü s n f n son s navla

r na girece iz art k. Orhan Bey Almanya’ya gitmek üzere haz rl klar n  tamam
lad  ve bize son s nav  Cahit Bey’in yapaca n  söyledi. Cebir ve Say lar Teori
si Kürsüsü –eskiden kürsü deniliyordu– ba kan  Cahit Bey’di. Tabii biz ö ren
ci olarak fena halde tela a dü tük, çünkü Cahit Bey’in çok titiz, ciddi, çetin bir 
matematikçi oldu unu biliyorduk. Nas l s nav yapacak diye tela land k. Orhan 
Bey Almanya’ya gittikten bir kaç gün sonra Alt nta  Büke Han m –Cebir Kür
süsü’nde doçentti beni ça rd . Cahit Bey’in s nav için bizim notlar m z , yani 
bizim neleri okuyup, neleri okumad m z  bilmek istedi ini söyledi. Defterim
Alt nta  Han m’a verdim. Aradan bir kaç gün geçti ; Alt nta  Han m, Cahit 
Bey’in benimle görü mek istedi ini söyledi. Cahit Bey’in yan na gitti imde,

Yavrum ! ne kadar çok konu i lemi siniz !
dedi. Benim Cahit Bey ile ilk kar la mam böyledir. Daha önce O’nun hakk n
da duyduklar mdan ürkmü tüm aç kças . O kadar ho  bir ekilde konu mu tu 
ki ‘hiç de söyledikleri gibi de il galiba’ dedim, ama ne olursa olsun i in ucunda 
s nav var tabii ki. O zaman hem yaz l  hem de sözlü s nav olurdu.Orhan bey gi

Cahit Bey’e,
Burada olsayd m sözlü s nav yapacakt m ; yani siz de sözlü yapabilirsiniz. 

demi . Cahit Bey ‘s nav  odamda yapaca m’ diye haber gönderiyor. Çok sa
mimi oldu um bir arkada m var, benden önce o arkada m s nava girecek, da

en girece im. Bu arkada  Cahit bey’in e inin –Halide Han m Tarih
Co rafya ö retmeniydi ö rencisi olmu tu. E i, Cahit Bey’e arkada mdan söz 

(*)  G.GÖLBA I, Cahit Arf, Y ld z T.Üniv.Matematik Bölümü’nde yap lm , yay mlanma
m  bitirme tezi, Tez Dan man  : Y.Aksoy, 1998, stanbul, s. 49



etmi . Cahit Bey arkada ma s nav öncesi,
Seni çok heyecanl  görüyorum ; al u gazeteyi de u kütüphanede oku, bu 

heyecanla s nava giremezsin !
demi . Benden önce bu arkada  girdi s nava, fakat girmesiyle ç kmas  bir oldu. 
Sapsar  bir yüzle geldi : ‘Hulya çok kötüydü’ dedi. Cahit Bey arkada ma 

Kendine gel ; git bir su iç tekrar gel !   
demi . Gidip su içti, tekrar odaya girdi. Hem onun aç s ndan üzülüyorum, hem 
de ard ndan ben s nava girece imden kendim için. Bir süre sonra arkada  ç k
t . Cahit Bey kap y  aralad  : ‘Gel yavrum dedi ! “

O kadar ilginç bir s navd  ki, u özellikle dikkatimi çekmi tir ; defteri o kadar   
dikkatli incelemi  ki, Orhan Bey’in neyi nas l anlatt n  bütün ayr nt lar yla bi
liyor. Mesela o soruya ben de i ik bir cevap verebilirim. Kendisi cebirci oldu
u için o soruyu kabul eder ya da etmez. Bana ikide bir,

Orhan’ n istedi i ekilde ; anlatt  ekilde anlat yav
diyor. Yani bu herkesin yapabilece i bir ey de ildir. Anlat der anlat r m ve de
erlendirir. Ama ikide bir,

Orhan’ n istedi i ekilde ver cevab n  !
diyor. Ben kendisinin sordu u sorular  cevapland rd m. Cevapland rd ktan son
ra ‘Hulya’ dedi. Allahrahmet eylesin, benim ad m  do ru olarak söyleyen çok 
az say da insandan biriydi (asl nda ad mda noktalar yoktur). Arkada mla ilgili 
olaylar  anlatmaya ba lad  : 

çeri girdi, tir tir titriyor. Biraz rahatlatay m diye unu sordum : Senin iki 
ane yak n arkada n var. Bak bir taraf nda Hulya, bir taraf nda voni duruyor. 

Diyelim ki üçünüzü birden imtihan ediyorum. Soraca m sorular  bir Hulya’ya 
bir voni’ye sormak istersem kaç soru sorabilirim ? O titriyor, kesinlikle cevap 
veremiyor, ‘yavrum ben seni rahatlatmak için soruyorum’, ba lad  a lamaya. 
Onun üzerine ‘git biraz rahatla, su iç gel’ dedim. 

Permütasyon problemi, hocam ! 
dedim. Asl nda cebirle hiç bir ilgisi yok. Girizgah olsun diye bunu soruyor. A
ma maalesef i e yaramad . Ondan sonra geçtik o s navdan. 

Ertesi y la çok az dersim kalm t . Orhan Bey Almanya’dan döndü. O zaman 
‘matematikçi’ denen bir kadro vard , sözle meli gibi oluyorsunuz, bir konu be

–çal ma konunuz olmayabilir ara t rma yap yorsun
Uygun görürseniz önümüzdeki y l sizi matematikçi kadrosuna alal m !

deyince, Kas m’da ‘Matematikçi kadrosu’nda göreve ba lad m. 
Bir ay öncesinde, Orhan Bey’in, Alt nta  Han m’ n halinden anl yoruz ki çok 

üzgünler. Yani bir durum var, fakat ne oldu unu anlayam yoruz. Sonradan ö
reniyoruz ki Cahit Bey emekli oluyor, ayr l yor. Hatta o ekilde bir ayr lma ki 



kendisinin olan bu masan n çekmecelerinde özel e yalar n  b rakarak çok üzün
tülü bir ekilde ayr l yor. [Hulya enkon, bu röportaj yap l rken Cahit Bey’in 
b rakt  o masada oturmaktad r.]  

Daha sonra Robert Kolej’de ders vermeye ba l yor, hem de seminerler dü
zenliyor. Burada yapamayaca  o seminerleri orada yap yor ; buradan hocalar
m z da gidiyor. Burada yapt  seminerlere kat lamad m, çünkü yaln zca son s
n f ö rencilerini ve asistanlar  al yorlard . Bo aziçi’ndeki seminerlere haftada 
bir gün gidiyorlar. Orhan Bey beni ça rd , Cahit Bey’in sözlerini iletti. Cahit 
Bey, ‘ Hulya ile voni de gelsinler, yava  yava  al s nlar, çok a r gelebilir bu 
konular kendilerine ama bu i ler nas l oluyor ; ara t rma nas l yap l yor, buldu
unuz bir sonucu veyahut çal t n z bir konuyu kar n zdakine nas l aktarabi

liyorsunuz, bunlar  imdiden ö renmeye ba las nlar’ demi . Biz çok etkilendik. 
Koskoca hocalar n aras nda onlar derin konulara dalacaklar, hiç bir ey anlama
yaca z gibi endi elerimi dile getirdim. Fakat kat lmaya haz r oldu umu da be
lirttim. Orhan Bey’in, kat lmam z n iyi olaca n  söylemesiyle, v
te seminerlere kat lmaya ba lad k. Haftada bir gün, Robert Kolej’de çal ma o
das nda toplan yoruz. Asl nda çal ma odas nda da tahta var da çok küçük bir 
odayd , ancak ufak tefek eyler söz konusu oldu u zaman o tahtada konu ulur

er için a a da bir dershaneye giderdik. Genellikle seminerleri kendi
si anlat rd . Hatta bununla ilgili çok ilginç bir an m var…

Evde i lerin ço unu kendisi yapard . Bir gün sobay  kurarken veya kald r r
–tam hat rlayam yorum sa  kolunun üzerine dü üyor ve kolu k r l yor. Se

minere gitti imizde bir de bakt k ki kolu alç l . “Aman hocam geçmi  olsun !” 
dedik. Nas l oldu unu anlatt . Biz küçük oldu umuz için konu muyoruz ; bi
zim hocalar m z konu uyor. Onlar Cahit Bey’e : “ Hocam ! siz yazmay n, 
söyleyin, biz yazal m” dediler. Cahit Bey kabul etmedi ve öyle dedi : “ Olur 
mu öyle ey ? Dur bakal m nas l oluyormu  sol elle yazmak. Ben kendimi e i
tece im bu münasebetle “ Dü ünebiliyor musunuz olaya nas l yakla yor. Hep 
kendisini a maya çal an bir insand . Kesinlikle kimseyi dinlemedi. Anlatmay  
da b rakmadan üç hafta kolu alç l , sol elle yazarak semineri sürdürdü. Bu olay 
beni duyguland rm t r ki hayret edilecek bir ey.

Seminer bitti inde, yukar ya odas na ç k yoruz. Kendi elleriyle çay haz rl
yor. Mevsimine göre, duruma göre kuru pasta gibi yiyecekler al yor. Öbür ho
calar m z da –onlar n da içi rahat etmedi inden bir eyler al p geliyorlar. Biz
zat kendisi haz rlad  çay  ; o kadar alçak gönüllüydü… bamba ka bir insand .”

Yazar n Notu :  Prof.Dr.Hulya enkon .Ü.Matematik Bölümü’nden s n f arkada md . 1955
1960 l  y llar n e itim birikimi ile akademik ya am nda çok ba ar l  oldu. O’
nu genç say lacak ya larda kaybettik. Sevgili arkada m nurlar içinde yat !



Hulya enkon arkada m, O’nu bize hiç bilmedi imiz yönleriyle ne kadar gü
zel tan t yor. Ne kadar hassas ve ilginç noktalara de iniyor. Te ekkürler arka
da m… Hulya enkon’un Cahit hocam z hakk nda anlatacaklar  henüz bitme
di… Bak n daha neler söylüyor :

“ Mezun olduktan sonra da bir y l daha o seminerlere devam ettim. Sonra 
kendisiyle en iyi temas m Türk Matematik Derne i Ba kan  oldu u s rada ol
mu tur. Cahit Bey dernek ba kan , ben de derne in genel sekreteriydim. S k s k 
kendisini buralara (Fakülteyi kastediyor) kadar yormak istemedi imiz için Be
bek’teki evine gider, toplant lar m z  orada yapard k.Orada da ayn  ekilde ken
di haz rlad  yiyecekleri bizlere ikram eder, çal t  konu üzerinde bilgiler ve
rirdi. Masan n üstünün çok kar k oldu unu, fakat o kar kl k içinde kendisi
nin her eyi gayet kolay buldu unu söylerdi. Bir sand  vard  ; bize o sand  
gösterirdi. ‘ Bak n çocuklar ! bütün yapt klar m bu sand n içinde.’ O sand  
kim açacak, neler ç kacak, gerçekten merak ediyorum. Mehpare Bilhan han m
la kendisini evinde ziyaret etti imiz bir gün bu Riemann Zeta Fonksiyonu ile 
ilgili çal malar ndan söz etti. Ard ndan, “ Herkes mal, mülk b rak r miras ol
rak çocuklar na ; ben i te bu problemlerle u ra man z  tavsiye ediyorum ço
cuklar. Ben sonuçland ramayacak olursam, siz bunu sonuçland racaks n z “ de
di. Son güne kadar hep bu konuyla u ra t . “

Hulya enkon O’na ait bir son hat ras n  da öyle aktar yor bizlere :
“ Yedi sekiz y l kadar önceydi ; bir olay anlatm t  bizlere. Kom ular ndan 

hali vakti olmayan ve çok say da çocu u olan bir ailenin ilkokul ö rencisi o
luna bir ödev vermi ler. Aile i in içinden ç kam yor. Ama dünya çap nda bir 

an tutup da bir ilkokul ö rencisiyle u ra r m  ? diye cesaret edemiyorlar. 
Mahalleden al  veri  yaparken bir kom u, çocu u anlat yor. Cahit Bey :

diyor. Bu an s n  anlat rken bir yandan da çocuk için bizlere unlar  söylüyor 
Çocuklar ! öyle duyguland m ki bir ilkokul ö rencisinin, son derece zeki ba

k l  bir çocu un, sordu u sorular beni çok duyguland rd .  
Bir ba kas  olsa, “ bir lise ö rencisine sor, bir üniversite ö rencisine sor, ben 

seninle u ra r m y m, hiç i im gücüm mü yok ! “ derdi.       

Prof. Dr. Tosun Terzio lu Anlat yor :
“ Ben, Cahit Bey’i be  ya nda tan d m  hat rl yorum. Elli y l önceydi. Ta

bii babam n arkada  olarak tan yordum. Cahit Bey o devirlerde olsun, sonraki 
erde olsun, hayat nda matemati i en önde tutan bir insand . Hiçbir zaman 

içine kapal  bir insan olmad . Ama matemati in d ndaki eylere çok daha az 
önem verirdi ve bunu da belli ederdi. O.D.T.Ü.’de bir süre meslekta  olduk. 



O.D.T.Ü.’ eki y llar n  bilenler, ö rencileriyle çok yak n oldu unu söylerler. 
Gerçekten de ö rencilerle ç kabilecek sorunlarda ; benim ya mdaki insanlar n 
ö rencilere ya ça daha yak n olmas na ra men, Cahit Bey çok daha rahat diya
log kurabilirdi. Hiç bir matematik ö rencisinin, de ersiz, bir tarafta kalmas n  
istemezdi. Her ö rencinin, içinde ne merak varsa onu geli tirmesini isterdi.”    

Matematik Kavramlar  Tarihi dersinin, O’nu rahats z eden bir taraf  vard . 
Karatahtay  kullanmak istiyordu, halbuki tahtaya yazacak bir ey yoktu.

demi ti. Fakat O, bu dersi çok zevkli bir hale getirdi. Matematikçilerin hayat n  
anlatan bir tarihin de il, matematik kavramlar  nas l ç km , neden ç km , ne
den o yüzy lda ç km , matemati in fizikle, mühendislik bilimleriyle olan ili
kileri üzerinde çok dururdu. Bu bilgiler maalesef sadece ders notlar  halinde 
var, çünkü kendisi ‘Kitap haline getirmek için üzerinde çal mak gerek’ diyor

Cebir kitab  vard r. Önemli kaynaklardan biri de Küçükçekmece Nükle
er Ara t rma Merkezi’nde çal rken verdi i Topoloji dersinin notlar d r. Onla
r n mesala kitap haline getirilmesini istemedi. ‘Bunun çok fazla özgün taraf  
yok’ dedi. Oysa Türkçe’de böyle bir kaynak yok. Çok mükemmeliyetçiydi.” 

“ Ba kalar ndan çok az etkilenirdi. Sanki beyaz bir sayfay  al p onun üstüne 
ba lard . Sosyal meselelere de matematikçi bir yakla mla e ilirdi ; sonra man
t kla aksiyomatik bir sistem üzerinde dü ünceleri kurgulamaya çal rd .”

“ Çok güzel bir el yaz s  vard . Gayet ufak, ama muntazam harflerle ve çizgi
siz ka da yazard . Son derece muntazam sat rlar olurdu. 

Genellikle ince uçlu kur un kalem kullan rd  ; silmezdi. Silmesi gerekti i za
man bütün hepsini y rtar, yeni ba tan ka da yazard . Ka d  çok büyük sayfa 
olmas n diye ikiye katlay p içine yazard . Hiçbir zaman bilgisayar kullanmad , 
fakat çok kolay okunan bir yaz s  vard .”

“ Yakla m n n farkl  olmas , derslerini çok özgün yap yordu. O’nun yakla
m  bir konuyu standart bir ekilde ö renmek isteyen bir ö renciye zor gelebilir

O.D.T.Ü.’ye ö retim üyesi olarak ba lad m y llarda, dördüncü s n f Cebir 
dersine gelmemi istedi. Ben de ‘Ne anlat yorsunuz ?’ diye sordum. ‘Standart 
eyler ‘ dedi. Ben onlar  biliyorum, 

lememi tavsiye etti.  ‘Ben öyle yakla yorum’. Hakikaten merak ettim. Bam
ba ka, hiç duymad m bir yakla m. Sonra galiba o dersi en büyük zevkle ta
kip eden ben oldum. Çünkü çok de i ik bir yakla m  vard .”

“ Daima ba ka alanlardaki insanlarla, mühendislerle, fizikçilerle konu urdu. 
Onlardan ö rendi ini matematiksel bir ekilde formüle etmeye çal rd . Mate
matikçilere, özellikle de temas halinde oldu u mühendislere, fizikçilere sordu
u sorularla, onlara çok büyük katk s  olmu tur. Ben mesela hiç ö rencisi ol

mad m, hiç bir ders almad m O’ndan. Ama sordu u sorularla bana çok ey kat



t n  biliyorum. Beni en az ndan, benim alan mda standart olmayan bak  aç
lar na zorlad . Bu yönüyle herkese çok büyük katk s  oldu.”

“ Cahit Bey’in çok evrensel bir yan  vard . Esas u ra  Cebirsel Teori’ydi a
ma makalelerine bakt m z zaman Cebirsel Say lar Teorisi’nin yan  s ra Geo
metri’de, Mekanik’te, hatta Analiz’de, Topoloji’de ve Nümerik Analiz’in teo
rik k sm nda yay nlar  var. Bu kadar de i ik alanda yay n yapan Matematikçi 
20.y.y.da herhalde bir iki tane var ya da yoktur. O bak mdan çok ilginç.”

“ Riemann Hipotezi ile ilgilenmi tir. Riemann Hipotezi herhalde u anda 
n önemlisidir. Çözülmü  bir olay de il, öyle ki o hipote

zin do rulu unu varsayarak ne redilmi  me hur makaleler var, yanl l n  var
sayarak ne redilmi  me hur makaleler var. Onlarla çok u ra rd  ve yapt klar n  
küçük bir Cebir Grubu’na (Hulya enkon’un an lar ndakine benzer seminerler) 
anlat rd . Gruptaki arkada lar ‘Çal malar  biraya getirip biz ne retsek, yani siz 
u ra may n’ diye srar ederlerdi. ‘Yok, yok, hiç de mez.’ derdi. Notlar n  zorla 
elinden ald lar sonunda. “

“ Cahit Bey 1950 den sonra, Amerika’dan dönü ünde bir otomobil ald  ken
dine ve o zamanlar k rk ya n  geçmi ti. Otomobil kullanmay  ö rendi. Berbat 
bir öfördü. Bo aziçi’nde hocal a ba lad  zaman, –çok dik virajl  bir yolu 
vard r arabay  stop ettirdi i zaman yoku tan kald ramayaca  için o yola müt
hi  bir h zla girerdi. Bütün ö renciler ‘Aman kaç n geliyor !’derlerdi. Herkes 
bir yana s n rd . Bir gün i hane’de arabay  hiç kald ramam . O zaman trafik 
i aretleri filan yoktu, yolda polisler olurdu, ihtar ederlerdi. Polis çok k zm . O’ 
na ‘gel !’ demi  ; O da polisin üzerine gitmi , fakat durduramam , polis araba
n n üstüne atlam . Sonra ‘Sen ne biçim adams n, ne yap yorsun !’demi . O da 
‘Sen bana gel dedin ; ben de geldim !’ O araba ile feci bir kaza geçirdi. Neyse 

imseye bir ey olmad . Y llar sonra bana kaza geçirdi i yeri gösterdi : ‘ te 
burada araba takla att ’ dedi. ‘Ama Cahit Bey, dümdüz, geni  yol, nas l yapt
n z bunu ; ya mur mu vard , kar m  vard  ?’ dedim. ‘Yok, hiç bir ey yoktu val
lahi’ dedi. Sonra da ‘Beceri meselesi ; herkes bunu yapamaz ’ derdi.”

“ Cahit Bey üniversitedeki yönetim i lerinde görev almak istemezdi. Babam 
da öyle i lere yatk nd . Babam  hep ele tirir, ‘Böyle fasa fiso i lerle çok u
ra yorsun’ derdi. Sonra da bana babam için ‘ yi yap yor.’derdi. 

“ Cahit Bey’in yükseklik fobisi vard . Özellikle kenar  uçurum gibi olan yol 
larda araba kullan rken buram buram terlerdi. O zamanlar Ankara stanbul ara

(*)  Tosun Terzio lu’nun ‘Babam’ dedi i, hocam z Prof.Dr.Naz m Terzio lu’dur. Biyografisi
kitab m zda, C.Arf biyografisinden sonra yer alacakt r. Bu sat rlar n yazar  da Prof.Dr.
Naz m Terzio lu’nun ö rencisidir. 



s nda otoyolu yoktu.Böyle kenar  uçurum olan yollara gelince arabay  bana ver
mesini isterdim. ‘Yok bunu yenmek zorunday m !’ derdi. ‘Bu zamandan sonra 
bunu yenemezsiniz !’ dedi imde k zard  ve ‘Bak ! indiririm arabadan, bu da  
ba nda kal rs n !’ derdi. 

Bu güzel ve de de i ik an lar için te ekkürler Tosun Terzio lu.

Prof . Dr. Erdal nönü Anlat yor :
O’nu Sonsuzlu a Ula m  Bir nsan olarak gören, de erli bilim insan m z 

Prof. Dr.Erdal nönü Cahit Arf ’a ili kin an lar n  ve görü lerini u söylemiyle 

“Cahit Bey’in ününü daha lise s ralar nda iken duymu tum. Astronomi ö ret
menimiz Aslantürk, stanbul Üniversitesi’nde kat ld  matematik seminerle
rinde konuk profesör Von Mises’in her konuda ortaya att  sorulara, yaln z, o 
zaman çok genç bir doçent olan Cahit Arf‘ n yan t verebildi ini hayranl kla an
latm t . Bir kaç y l sonra ben de asistan olarak bilim ortam m za ad m att m
da Cahit Bey’i, bilim yay n na kendi ad n  ta yan kavramlar getirmi  dünya 
çap nda bir matematikçi, stanbul Üniversitesi’nin de ordinaryüs profesör ün
van  verdi i bir büyük hoca olarak bulmu tum.   

Ama O’nun öteki büyük hocalardan fark , kendi ara t rma alan  d ndaki ge
li meleri de merak etmesi, özellikle genç ara t r c lar n neler yapt klar n  anla
maya çal mas , herkese hiç çekinmeden sorular sormas yd . Bu yayg n ilgisi 
belki matematikte daha çok say da ara t rma yapmas n  önlüyordu ama ya ka
rakterinin bir özelli i ya da öncülük bilincinin getirdi i bir görev anlay n n 
etraf ndakilere yol gösterme iste inin bir sonucu olarak b rakamad  bir dav
ran  haline gelmi ti. 

Kuramsal fizikle özellikle ilgilenirdi. Tan t m zda, ’de yapt klar m  
ö renmek istemi , gruplar teorisinden esinlenmi  bir ara t rman n matematik 
yap s  üzerinde dü ünmü  ve önerileriyle bu ara t rmay  daha ileri götürmeme 
yard m etmi ti. Ayr ca o s rada doktoralar n  tamamlayarak yurda dönmü  olan 
Feza Gürsey ve Fikret Kortel gibi yetenekli genç kuramsal fizikçilerin ara t r
malar na verimli ekilde devam edebilmeleri için, stanbul Üniversitesi’n
Teorik Fizik Enstitüsü kurulmas  için öne at lm t . Senatoyu bu konuda ikna 
etmi  ve hiç yönetim görevi sevmemesine kar n, bu yeni enstitünün kurucu 
müdürlü ünü üzerine alm t . 

Cahit Bey’in aile ba lar  d nda, san r m, ömrü boyunca pe inde ko tu u iki 
amac  vard . Bunlardan biri, matematikte önemli bulu lar yaparak ad n  ölüm

(*)  E. NÖNÜ, Sonsuzlu a Ula m  Bir nsan : Ord.Prof.Dr.Cahit Arf (1910-1997) 
98, stanbul



süzle tirmek ; öteki ise, Türkiye’de ara t rma ya am n  geli tirerek, Bat ’daki 
düzeye ç karmakt . Gençli inde yürüttü ü ara t rmalarla, matematik yaz n na 
arma an etti i Arf De i mezleri, Arf Halkalar , Arf Kapan  kavramlar n n an
lamlar n , de erlerini burada aç klamaya giri meyece im. “

Bu makalenin son k sm n  ise buraya koymaktan kendimi alam yorum. Çün
kü orada öyle bir ‘son cümle’ var ki, bu mutlaka kitab mda olmal  :

“ …Ölümünden iki ay kadar önce evinde görü mü tük. Eskisi gibi çabuk ve 
sa lam dü ünemedi inden yak nm t . Bana TUB TAK’taki geli meleri sormu , 
sonra ya am n n bir muhasebesini yapmak ister gibi,

San yorum, Türkiye’de matemati in geli mesine, matematikçilerin say s n n 
artmas n  bir katk m old

‘ imdi neyle u ra yorsunuz ? Çal abiliyor musunuz ?’ diye sordu umda,
Çal maya çabal yorum, ama çok yava  oluyor, üstelik yazam yorum.

demi  ve arkas ndan da eklemi ti :
Eskiden beri zihnimi kurcalayan konu ile, insanlar n davran lar n n 

matiksel modellenmesi ile u ra yorum. 
diye de eklemi ti.  

Bu çabalar n n sonucunu almaya, vücudundaki rahats zl klar izin vermedi. 
Ama ku kum yok ki, ya am na yön veren iki amac na da sa l nda eri ti. Tür
kiye’de bilimin yeniden do u unun öncülerinden biri olarak tarihimizdeki seç

Dünyada, matematikle u ra anlar oldukça da Arf ad  a
n lacakt r. “

Prof.Dr.Erdal nönü de bize, O’nu daha da iyi tan tm  bulunmaktad r. Bu a
n lar n  ve bu konudaki görü  ve dü üncelerini bizlerle payla t  için te ekkür
ler Erdal nönü.  

Prof. Dr. M. As m Özkan Anlat yor :
“ Türkiye’nin bugünkü durumunda bir matematikçinin, bir bilim adam n n 

popüler olma olana  yoktur. Buna ra men Cahit Arf çap yla orant l  olmasa da 
popüler olabilmi tir. Bu çok önemli bir özelliktir. Çünkü ben Cahit Arf ‘ n ad
n  köy kahvelerinde de, televizyonlarda da duydum. Köyümden bir vatanda  te
fon etti : ‘Cahit Arf senin hocan ölmü , ba n sa  olsun’ dedi. O insanlar n bile 
Cahit Arf ‘ n de erini bilmesi güzel bir ey.”

“ Kerim Erim benim doktora hocamd r. Cahit Arf ‘ n da hocas  say labilir. 
Kerim Erim enstitü müdürüydü. Cahit Arf asistan iken O’nun yan na geldi, O’ 
nun imzas yla profesör oldu. Kerim Erim Bey’in de Türkiye Matemati ine kat
k s Cahit Arf  kadar olmas na ra men, Kerim Erim Bey popüler de ildir. Ke
rim Erim, Ratip Berker, Ferruh emin Bey gibi büyük matematikçilerden kim
senin haberi olmad . Bunun sebeplerinden biri Cahit Bey’in ola anüstü bir ze



ka, ola anüstü bir yetenek sahibi ve çok çal kan bir adam olmas d r. Cahit Arf 
yemek yerken de dü ünür. O’nun yeme i, uykusu, usu busu yoktur, hepsi dü
ünmekle geçer ; rüyas nda dü ünür, uykuda dü ünür, uyan kken dü ünür, yer

ken dü ünür, gezerken dü ünür, o dü ünme art k onu b rakmaz. “ 
“ Cahit Bey ister profesör olsun, ister ordinaryüs profesör olsun, herhangi bir 

ö renciyle, bir profesör arkada  gibi konu urdu. Kimde bir zeka p r lt s , bir 
bilgi k r nt s  görse, en büyük dostuydu. Cahit Bey’e unvan, hiç bir ey k
m t r ve ondan yararlanmam t r.”

“ Hiçbir yerde yaz lmam  ve çok önemli iki örnek verece im :
Cahit Bey asistanken bir fötr apkas  vard . Cahit Bey’in ba nda hiç apka 

görmediniz, kimse görmedi. Kahverengi bir fötr apkas  vard . Fakat solmu  ve 
küçülmü  apka, tam kafas nda de il de, tepesinde dururdu. .Ü.’den Eminönü’ 
ne iniyor, Eminönün’den Bebek vapuruna binecek. Genellikle Fizik Profesörü 
Cavit Ener ile gidip, geliyorlar. Bir gün vapurun güvertesinde konu urlarken 
Ener ‘b kt m senin u apkandan !’ diyerek, apkay  ald  gibi denize atm . 
Ben Cahit Bey’in bir daha apka giydi ini görmedim. Yani apkaya o kadar 
al m  birinin hemen bu al kanl ktan vazgeçmi  olmas  çok ilginçtir.

kinci örne imiz ise u : Cahit Bey’in bir k  günü bakt m, aya nda keten 
spor ayakkab lar var. Cahit Bey spor yapan biri de ildir. K  günü tuhaf ma git
mi ti. Soruma yan t verdi :

Ayakkab lar m  çalm lar,
dedi. O’nun evi Bebek’te, eski bir konakt r. Merdivenle yukar  ç k l yor, ç kar

ayakkab lar  ç kar yorlar, d  kap  hep aç k. H rs z n biri ayakkab lar  
toplam , gitmi . Cahit Bey, ‘ayakkab lar m  çald lar, çalmasalard …’dedi ve 
bir zaman, eskiyene kadar o spor ayakkab lar  giydi.”

“ Kendini Türk bilim hayat na vakfetmi tir. Dünyan n ilk üç matematikçisi 
aras nda olmay  bildi i halde bunu reddetmi , Türk matemati ine hizmet et
meyi tercih etmi tir.”

“ Ayr ca Cahit Bey’in ‘böyle çal kan adamlara bir bilim yuvas  olsa’ diye 
dü ünceleri vard . Her sözü kanun olan adamlardan birine bu dü üncesini aç k
l yor. ‘Bir bilim merkezi kural m, yetenekli insanlar hem orada çal s n, hem de 
üniversitelerde çal s n ; orada onlara yard m sa layal m’gibi dü ünceleri kabul 
ettirmi tir. TÜB TAK esas , orada kararla t r ld . nisiyatif ve fikir babas  Cahit 
Bey’dir. Orada ise bir de yönetsel görevi var ; yönetimle hiç ilgisi yoktu.   

Her sene ‘kürsü kurulu raporu’ verilirdi. Kanuna göre bir y ll k faaliyet rapo
ru okunacak, kabul edilmezse kürsüye sual aç lacak. Cahit Bey’in Cebir ve Sa
y lar Teorisi Kürsüsü var. Cahit Bey’den rapor geliyor : ‘dört saatlik u ders, üç 
saatlik u ders verilmi tir.’ eklinde. Dekan olan Ali Yar Bey ‘bu olmaz’ deyin
ce, Cahit Bey ‘ne yaparsan z yap n, kafam bir problemle me gul, ben ba ka bir 



ey yazamam’ diye cevap veriyor.”
“ Cahit Bey o dönemde dünyadaki bilim seviyesine ula m t r. Ad n  oraya 

yazd rm t r. O dönem devam etseydi, ba ka yazd ranlar da olabilecekti. “
Prof.Dr.M.As m Özkan’ n bu söyle iden ayr  olarak, bir ba ka toplant d

ne hocam z hakk nda yapt  bir konu man n metninden, aktarabilece imiz il
ginç görü  ve aç klamalar yla devam ediyoruz : 

1933 y l nda gerçekle tirilen üniversitemizin yeniden yap lanmas  hareketi, 
do al olarak ça da  bir üniversiteyi amaçl yordu. O y llarda Hitler’in h m na 
u rayan Alman profesörlerin üniversiteye kazand r lm  olmas  ile yetinilme
yip, ö retim üyesi yeti tirilmek üzere bat  üniversitelerine çok say da ö renci 
gönderilmi tir. Aralar nda hocam z C.Arf ‘ n da bulundu u bu gençler, ço un
lukla doktoralar n  da tamamlam  olarak, üniversiteye ö retim eleman  olarak 
döndüler. Bu ku a n 10 15 y l gerisinden benim ku a m, 1940 larda onlar n 
ö rencileri olduk. 

O y llarda, gerek hocalar m z ve gerekse biz ö renciler, uygarl k yar nda 
ba ar l  olaca m za ve bilim adamlar m z n da kendi ülkemizde kendi çabam z 
ile yeti tirilebilece ine bütün içtenli imizle inan rd k. Tüm Türkiye’nin, 1940 
lardaki lise üstü matemati ini, üniversitenin Matematik Enstitüsü’nde, rahmetli 
hocam z Kerim Erim’in liderli inde olu an 8 10 ki ilik bir kadronun temsil et
ti i dü ünülürse, bu inanc n ne oranda cüretli oldu u bu gün daha kolay anla
l yor. te C.Arf ‘ n Türkiye’de, ba ta matematik alan nda olmak üzere, tüm po
zitif bilim kollar nda bir bilimsel ara t rma ortam n n yarat lmas  sava m ndaki 
bayraktarl  bu inanç ve cüretle o dönemde ba lam t r ve yar m yüzy ldan be
ri s n rs z bir çaba, özveri ve dirençle sürmektedir. C.Arf ‘ n bu yar m yüzy lda 
ö rencisi, asistan  ve meslekta  olarak, çok yak ndan tan  oldu um için yet
ki ile söyleyebilirim ki : hocam z n Türk ayd nlanmas n n pozitif bilimler ala
n ndaki katk s , her de erlendirmenin üstündedir. 

Gerçekten hocam z Cahit Arf, kendisini yaln z ö rencilerine ve yak n çevre
kar  de il, tüm Türkiye’ye kar  sorumlu saym t r. Bu içten duygu, ma

tematiksel bir sorunla kar la an herkesin, kendisine hiç çekinmeden ba vura
bilme olana n  sa lam t r. C.Arf ‘ n yemek yemeyi unuttu u ya da buna vakit 
bulamad  olabilir ; fakat herkesin matematiksel sorunlar n  dinlemeye ve on
lar n çözümü için çaba harcamaya daima vakti vard r. Anabilim Dal  (Kürsüsü) 
Cebir olmakla birlikte, matemati in her dal na, o dalda ara t rma yapabilecek 
düzeyde hakim olan C.Arf ‘a matematiksel bir sorunu do ru anlat p da O’ndan 
doyurucu bir kar l k ya da öneri alamamak hemen hemen olanaks zd r.

(*)   Türk Ayd nlanmas na Katk da Bulunanlar 4 : Cahit Arf ’a Sayg



imdi bu yar m yüzy l  dü ünüyorum da, C.Arf ‘ n bu süre içinde topluma 
sundu u özverinin s n rs zl n , insan istek ve iradesiyle aç klayabilme olana

n  bulam yorum ; bu olsa olsa diyorum, bu ayr cal kl  insanlara özgü bir 
ile aç klanabilecektir.   

As m Özkan hocam zdan da daha farkl  eyler ö rendik Cahit Arf hakk nda. 
An lar n  bizimle payla t  için te ekkürler Prof.Dr.As m Özkan…

Prof. Dr. Selma Soysal Anlat yor :
Selma Soysal hocam z, .T.Ü.Vak f Dergisi’nde, bir de erbilirlik örne i ve

rerek, hocalar  Ratip Berker’i ve Cahit Arf’  tan tan ve O’nlarla olan an lar n  
bizlerle payla an güzel bir makale yay mlam t r. Önceki sayfalar m zda de er
li bilim insan m z Prof.Dr.Rat p Berker’i tan t c  bir alt bölüm konulmu tur. Bu 
bölümde yine Selma Soysal’ n burada an lan makalesinden yer yer yararlan l
m t r. imdi de Cahit Arf hocam z n tan t lmas nda bu makaleden yer yer al n
t lar yaparak O’nu bu kez Selma Soysal hocam z n an lar yla tan maya çal a
ca m. 

“ 1941 y l nda stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bö
lümüne yaz lm t m. Yüksek Ö retmen Okulu s nav n  kazand m için Vezne
ciler’deki binada kal yorduk. 

… Üniversite birinci s n fta iken Zeynep Han m kona  yanm t , kitapl klar 
bile kurtar lamam t . lk y l matematik derslerimize ba ka hocalar
kinci y l m zda Laleli’deki apartman katlar ndaki, Rasathanedeki, Süleymani

ye Biyoloji Enstitüsü’ndeki derslikler aras nda ko u turmaya ba lam t k. Ras
yonel Mekanik derslerini Rat p Berker o zamanki Di çilik Okulu’nda, Cebir 

Arf  Süleymaniye’de veriyordu. Her iki hocan n da yaz s  çok gü
zeldi. Berker hoca nota bakmadan anlat r ; Cahit Arf hoca ise notla ba lar, elin
deki notu b rak r, ‘Bu böyle de olur’ diye, yeni ispatlara o anda dalar bitirme
den b rakmazd  ; dersin sonunun ne zaman gelece ini bilemezdik. 

Daha yukar  s n flarda Rat p Hoca’dan Analitik Mekanik, Cahit Hoca’dan da 
Say lar Teorisi ve De er Teorisi gibi ileri dersler al yor, bütün bölüm hocalar
n n kat ld  seminerlere devam ediyorduk. Bizlere de yabanc  matematikçile
rin ara t rmalar n  anlatma, tart ma imkan  veriliyordu. Seminerlerin en co ku
lu hocas  Cahit Arf idi. Her an tahtaya kar r, ba ka çözümler de üretirdi. Bana 
almanca bir makale verilmi ti.Zaten Cahit Hoca’n n önerdi i cebir kitaplar  h
men hemen almanca idi. Onlar  anlayabilmek için kendi kendime almanca ö
renmeye ba lam t m. Seminer ödevinde anlamad m yerleri Cahit Hoca’ya 

Sevgili Hocalar m Cahit Arf – Ratip Berker, TÜ.Vakf  Dergisi, Say  26,
1998, stanbul, s. 86



sordu umda, bana enstitüsündeki odas nda bir kaç defa randevu vererek aç kla
malarda bulundu. Seminerimin sonunda, Enstitü Ba kan  olan Ord.Prof.Dr.Ke
rim Erim’in büyük iltifat na mazhar olmu tum. Cahit Arf‘ n beni çal t rd n
dan haberi var m yd  ; hala bilmiyorum. 

Ö rencili imizin üçüncü y l nda ngiliz matematikçi Du Val gelmi , rasatha
nedeki salonda Cebirsel Geometri derslerini dinliyorduk ondan. Geli inin haf
tas nda derslerini Türkçe anlatmaya ba lam t . Tabii tahtaya yazd  semboller 
d nda ne dedi i  pek anla lm yordu. Sordu u sorulara cevap alamad  bir 
gün bize ‘Odundan yap lm a benziyorsunuz…’deyince, sonradan siyasete at
lacak s n f arkada m z Nuri (Tüzün) Kodamano lu, bunun bize hakaret oldu
unu, Türkçe’sini anlayamad m z  söyleyerek ngiliz hocaya çatm t . Ben 

ders sonralar  hocan n yan na gider notlar n eksik kalan yerlerini tamamlard m.
leride, asistan oldu um y llarda bir gün Cahit hoca bana gülerek, ‘B

musun, Du Val seninle evlenmesinin uygun olup olmayaca n  bizlere söyle
mi ti‘ deyince a rm t m. Ama ertesi y l Du Val ngiltere’deki tatilinde benim 
gibi kara kuru bir ngiliz han mla evli olarak dönmü tü. 

Du Val’in seminerde anlatt  bir 
yap y  sezen Cahit Arf – bir hafta evine kapanarak bu yap y  
ortaya koyuyor ve ertesi seminerde aç kl yordu. Une Théoreme de Géometri 
Elémantaire [Elemanter Bir Geometri Teoremi] n Fakültesi 
mecmuas nda yay nlan yordu ; bu bir kaç sahifelik makale, Arf Halkalar ’n  
dünya matematik literatürüne yerle tirecekti. “

“ Bir gün Ankara dönü ü uçakta yanyana oturmu tuk ; jüri üyesi oldu umuz 
o günkü doçentlik s nav ndan sözederken ben, ‘Allahtan korkmuyorlar !’ de
mi tim baz  jüri üyeleri için. 

Gel Selma, sana Allah  anlatay m.
dedi. Uçak stanbul’a gelinceye kadar elemanter parçac klardan ba layarak, 
‘ileri ve ileri olmayan’ diye isimlendirdi i kümeler, bu kümelerle olu an küme
leri, dünya, güne  sistemi, galaksilere varan olu umlara paralel bir matematik 

Hocam ! siz bana matemati i anlatt n z.

te Allah bu !
Matematik Tarihi için haz rlad  ders notlar n  verdi. Bu not

lar n giri  k sm nda, bana uçakta kümelerle anlatt  evreni, Allah , sistematik 
olarak kuruyor. Vard  sonucu, ben, öyle özetleyebilirim : ‘ nsan n motivas
yonlar , koruma ilkesiyle ba lant l d r. Ama insan ayn  zamanda tümevar m il- 
kesinin de güdümündedir. Böylece ölümlü oldu unun bilincine eri ir. Bu iki il
ke aras ndaki çeli kiden bir gerilim do ar ve insan, bundan kurtulmak için ben



li i ile özde le tirdi i soyut bir kavram yarat r. Buna ruh der ve ölümsüz oldu
unu dü ünür. S n rl l k ile s n rs zl k, ayr ca sonsuzluk kavramlar  da bu yönde 

yarat lm  kavramlard r. Bunlar, ruh kavram ndan da nesneseldir. Ruh kavram  
din duygular n  yönlendirir, oysa s n rs zl k kavram  matemati in güzellik ve 
yarat  duygusunun temelindedir. Bunlar n hepsi, ölümsüzlük bilincinden kur
tulma çabas na ba lan r.’

Goethe zaman nda ya am  Alman yazar  Novalis (1772 1801), ‘en yüksek 
hayat, matematiktir.Gerçek matematikçi ona tutkulu oland r, tutkusuz matema- 
tik olmaz. lahlar n hayat  matematiktir. Bütün ilahi elçiler herhalde matema-
tikçi olmal yd , s rfi matematik bir dindir.’ diyen sözlerini sonradan ünlü mate
matikçi Blaschke’nin ‘Bir Geometricinin Konu malar  ve Seyahatleri (Reden 
und Reisen eines Geometers)’adl  kitab nda okudu umda Cahit Arf ‘  adeta 
ilahla t rmam z n nedenini aç klayabiliyordum kendimce. Prof.Blaschke Fen 
Fakültesinde misafir kald  sürece, Cahit Hoca O’nun etraf nda geometrici 
genç leri toplayarak yeni ara t rmalar yap lmas n  sa lam t r. 

Blaschke’nin, .T.Ü.’de Matematik ve Hayat üzerine verece i bir konferansa 
rahmetli Azra Erhat’  davet etmi tim. A abeyimin Yaz  ler Müdürü oldu u 
Yeni stanbul gazetesinde, Blaschke’nin bu konferans  üzerine, Azra Erhat’ n 
yazd  yaz y  gösterdi imde,

r s r verece im. Cahit Arf, Mainz Bilimler Aka
demisi’ne seçildi ; kimse bir ey yazmad . A abeyine söyle, bunu gazetesinde 
yazs n.

Ertesi gün, hoca için bu haber yay nland .”
Selma Soysal Hoca’m z n bu makalesi dolu dolu o eski günlere k tutark

nihayet ac l  sonu anlatan sat rlara geliveriyoruz. Bu sat rlarla da, Cahit Arf ‘ n 
son zamanlar na ait an lara yönelmi  oluyoruz.

“ Cahit Hoca ile en son 1995 y l nda, kendisinin 85. ya günü için, .T.Ü.
lerinde yap lan toplant da beraber olmu tum. Belle i iyice zay flam , eski ya
k n arkada lar n  tan m yor ; O.D.T.Ü.’den kendisiyle doktora yapt klar n  söyle
yen matematikçilere ‘hat rlam yorum’ diyordu. Beni ve Japon matematikçi 
Ikeda’y  hat rlam t . Toplant  boyunca yan nda oturuyordum, hastal n n iler
ledi ini söyledi, k z  Fato ’u ve torunlar n  anlatt . Bir ara Mümtaz’  sordu ba
na. Hala ak l erdiremedi im bir husus, Bilkent Üniversitesi’nden bir matema

(*)    Selma Soysal’ n .T.Ü.’deki lakab  Kara Selma’d r. Blaschke bunu O’nun gerçek ad  sa
n p, Selma Soysal’a  ‘Cara Selma’ diye hitap etmektedir. Bu hitap daha sonra yayg nla
m t r. ‘Cara’ talyanca’da bir bayan ad d r.  Tan m  oldu um ve zaman zaman görü
tü üm sevgili Soysal Hocam za rahmetler diliyorum.   



tikçi Cahit Bey’in bir çal mas  üzerine yapt  ara t rmay  anlat rken, hoca bir
den sesini yükselterek tart ma ortam  yaratt  ve baz  eyleri aç klad . Bunu bir 
doktor arkada ma sordum sonradan ; ‘Beyinde baz  çok i lenmi  kanallar i le
meye devam eder’ gibi bir aç klamada bulundu. Yine O’nun ö rencisi olmu  
bir arkada ma bundan söz etti imde, 

O’nun kafas  zaten hep matemati e çal r !
dedi. Ben aksini dü ünüyorum,O’nun kafas  her eye çal t  ve her eyi matema
tik netli i ile görmek istedi. 

Hocam n rahats zl n n artt n  duyuyor, daha da rahats z etmemek için zi
yaretine gidemiyordum. Gitmem için arkada lar m beni zorluyordu, gideme
dim bir türlü, beni frenleyen tuhaf bir duygu vard  ama hepimiz 30 Aral k 1997 
günü stanbul Üniversitesi merkez binas  ve Levent camiinde onun etraf nda 
bulu mu tuk. Üniversite avlusunda tabutu ba nda çok konu uldu ; bana göre 
baz  yanl  anlat mlar oldu, hastayd m, konu acak halim yoktu. Bayra a sar l  

tunun içindeki, meslek hayat mda, dolay s yla özel hayat mda büyük etkisi 
olan, matematik tarihimizin bir devi idi. Kendisiyle yapt m doktora tezi son- 
suz boyutlu Hilbert uzaylar  üzerineydi. O gün hocay  sonsuza u urluyorduk. “

Kendi ya am kesitinden yola ç karak, Cahit Arf ’  bizlere bilmedi imiz baz  
yönleriyle tan tt  için te ekkürler Selma Soysal… 

Prof. Dr. Mithat deman Anlat yor :
“ Matemati i bende bir tutku haline getiren eski, büyük matematikçilerde 

gözledi im, daha do rusu, gözledi imi sand m ortak nitelik, onlar n, mate
mati in yan  s ra di er do al bilimlerde ve felsefi konularda da etkinlik göster
mi  olmalar  ve birbirinin ö rencisi eklinde bir zincir olu turmalar d r. Ben, 
Cahit Arf’  bu zincirin Türk toplumu içindeki bir halkas  olarak dü ünürüm. 

Arf’ n matemati e katt klar  tarihe malolmu tur ve sin., cos., log gibi üç harf
le yaz lan ad  formüllerin içinde yüzy llar boyunca ya ay p gidecektir. Burada 
bunlar n üzerinde durmak, üphesiz, hem gereksiz hem de imkans zd r. Ben bu
rada say n Arf’ n, bilimsel çal malara tutkusu olan gençlere dal ve yöre fark  
gözetmeden ve ki isel yarar beklemeden, sahip ç kmakta gösterdi i, e ine az 
rastlan r ba ar s na dikkat çekmek istiyorum. Bunda, Osmanl  mparatorlu u’ 
nun çöktü ü ve Atatürk Türkiyesi’nin kuruldu u imdi bize çok uzakm  gibi 
gelen o s k nt l  günleri ya am  olmas n n yaratt  karma k hislerin etkisi bü
yük olmu tur san r m. Okumu  ve sorumluluklar yüklenmi  di er insanlar m z 
da ayn  yüce duygulara sahip olsalard , bugün biz uluslararas  ortamda daha o
nurlu bir yerde olurduk. Cahit Arf’a bu yönüyle de derin bir hayranl k, sonsuz 
sayg  duyuyorum ve herkesin Arf '  örnek almas n  diliyorum. “ 

Bir ba ka yerde Mithat deman’ n O’nun hakk ndaki görü leri de ilgi çekici. 



Bu dergide, Cahit Hoca hakk nda unlar  yazm  : 
“ Cahit Arf, temelde bir Cebir ve Say lar Teorisi uzman  idi. Bunun yan  s ra 

Analiz, Elastisite ve Geometri’de de çok özgün ve önemli eserler vermi ti.Bun
tanr , din, e itim, ö retim, ahlak vb. konularda da kendine özgü 

dü ünceleri vard . Bunlar  yasalardan veya ç kar  bozulacak ah slardan kork
madan, aç kça söylerdi…

O’nda, bilim adaml n n yan  s ra medeni cesaretin, alçakgönüllü olman n, 
her eyi ki isel ç kar na göre düzenlememenin, ahlakl  olman n ve yalan söyle
memenin de, e ine az rastlan r bir örne ini gördük.

… O, bir ba kayd … “ 
Bu görü  ve duygular n  bizlerle payla t  için Mithat deman’e te ekkürler.

Seni unutmayaca z ; unutturmayaca z, sevgili hocam ! 

Seni her de i ik görü  ve anlay nla tan tmak çabas nday z. Bu nedenle se
nin olan, ancak ba l n n sana ait olmad n  söyledi in bir makalen var ki bu
nu kitab m za aynen almakla, çok farkl  görü lerini okuyucular m za sunmu  o
labilece iz. Hocam z n, Matemati in iir Yönü ba l n  ta yan bu makalesi, 
Matematik Dünyas  Dergisi’nin 1993 y l  Ekim ay  say s nda, tam metin olarak 
yay mlanm t r. Makalenin ilk yay m  ise 1960 y l n Nisan ay nda Meydan Der
gisi’nde gerçekle mi tir. Buradaki al nt  yapt m z yaz , Bilim ve Teknik 
Dergisi’nin, k salt larak yay mlam  oldu u metindir. 

09. 04. 07. Matemati in iir Yönü
“ yi bak ld  zaman matematik sadece do ruyu de il yüksek bir  

                    güzelli i de içerir. So uk ve muhte em bir güzellik ; heykellerde- 
                    ki gibi,  do am z n zay f taraflar na hitabetmeyen , resmin veya  
                    müzi in süslü taraflar na sahip olmayan, fakat yüce bir safiyeti 
                    olan en büyük sanat n eri ebilece i en büyük kusursuzlu a eri e- 
                    bilen bir güzellik. “   Bertrand Russell 
                                                                                      

Bir matematikçinin, matematikçi olmayanlara matematikten bahsetmesi ge
rekti i zaman akl na gelen ey, ço unlukla kendi anlad na göre, matemati in 
ve matematikçinin ne oldu unu, günlük konu ma diliyle anlatma giri iminde 
bulunmak olur. Bu e ilimin muhtemel bir sebebi olarak unu söyleyebiliriz : 

(*)   D.ÇOKER, Ustaya Sayg  : Cahit Arf (1910 - ), Matematik Dünyas  Dergisi, Cilt 7,
Say  1, 1998 Ocak, Antalya, s. 10

Matemati in iir Yönü, Bilim ve Teknik Dergisi, 1994 



‘Matematik toplum hayat n n geli mesinde çok etkili olan bir kültür kolu ol
makla beraber, edebiyat, müzik, di er güzel sanatlar, hatta ilimler gibi etkisini 
do rudan do ruya icra edemez. Fakat kapsam  geni leyen ve s n rl  bir zümre 
içinde de olsa yay lan matematik ; kültür, tabii ilimler ve onlar n uygulamala
r nda gözlenen geli meyi do urmakta, bu geli me de bir taraftan sosyal hayat n 
maddi artlar n  tayin etmekte, bir taraftan da insan n do as ndaki mevkiinin 
er gün biraz daha iyi bilinmesini sa lamaktad r. Amatörlerinin say s  pek k

s tl  olan ve kendine özgü olan dili ancak matematikçiler ve onu uygulayanlar 
taraf ndan bilinen matematikten, matematikçi olmayanlara ancak çok genel o

u da matemati in ne oldu u hakk nda bir fikir vermeye 
giri mek olur.’

Matematik oyunlar ve acaiplikler hakk nda herkesin anlayabilece i kitaplar 
vard r. Fakat bu kitaplar n zorunlu olarak kulland klar  stil matematik hakk nda 
yanl  bir fikir verebilir ve matemati in bir bilmece kolleksiyonu oldu u san s
n  uyand rabilir. Halbuki matemati in bunun tam z dd  oldu unu, yani insan n 
kar la t  muammalardan kurtulmak, daha do rusu bunlar  muamma olmak
tan ç karmak için harcad  gayretlerin ürünü olan bir zihin terbiyesi oldu unu 
söyleyebiliriz. Mesela me hur Fermat hipotezini ispata te ebbüs eden binlerce 
amatörün varl na kar l k en büyük matematik dehas  kabul edilen Gauss’un 
bu problemle u ra may  reddetmesi, buna bir delil olarak gösterilebilir. 
hin terbiyesi olmak bak m ndan matemati i, matematikçi olan insandan ay r
man n do ru olamayaca n  zannediyorum.

Matematikçinin böyle bir yaz  konusunu seçmekteki e iliminde ikinci bir et
ken u olabilir : ‘ kendinden bahsetmek arzusu…’ Buradaki sözlerimde böyle 
bir e ilim sezilirse, tamamen insani olan bu zaaf n ho görü ile kar lanmas n  

Müzi in ilk unsurlar  basit seslerdir ; edebiyat n ilk unsurlar  kelimeler, daha 
do rusu bunlar n temsil ettikleri duygulan mlard r ; resim sanat n n ilk unsurla
r  renklerdir, vs….diyebilece imiz gibi, matemati in ilk unsurlar n n do al sa
y lar ve nokta, do ru, düzlem gibi basit geometrik ekiller olduklar n  söyleye
biliriz. Hemen hepimiz bu kavramlarla, ayn  ya larda ve ayn  artlar alt
n maktay z. Bunun için, hatta okula bile gitmi  olmam za gerek yoktur. Ba
lang çta bizi ilgilendiren e yaya ba l  olarak kar la t m z bu kavramlar, za
manla bu arac lardan s yr larak, soyut kavramlar haline gelirler. Mesela 3 ce
viz, 3 f nd k, 3 elma, 3 adam, 3 ku , 3 a aç vs…gibi unsurlar sonunda bunlar n 
ortak unsuru olan soyut kavram n  do ururlar. Matemati in ilk unsurlar n n 
olu umu esnas nda uuralt m zda cereyan eden bu soyutlama olay , daha ileri 
a amalarda uurüstüne ç kar ve bir belirtme tekni i olarak kullan l r. 

Matemati in ilk unsurlar  olarak kabul etti imiz kavramlar n olu umu s ra



s nda cereyan etti ini dü ündü ümüz bu soyutlama süreci, matemati in her se
viyesinde belki de en önemli vas tay  te kil eder. 
ram daha do rusu e itim, uuralt nda cereyan eden ve çok yava  ilerleyen bu 
soyutlama olay n  tahrik amac yla yap lmaktad r. ki er iki er, üçer üçer, tersi
ne saymak ; toplamalar, çarpmalar, ç karmalar, bölmeler yapmak ve bunlar n 
bitmez, tükenmez tekrar  san yorum ki hep bu amaçlad r. Bu keyfiyet birçok 
kimselerde matematik ve matematikçi hakk nda u yanl  san y  uyand rmakta
d r : ‘matematik, say lar üzerindeki dört i lemden ibarettir ; matematikçi de bu 
dört i lemi çabuk, düzenli ve hatas z bir ekilde yapabilen bir adam, yani bir 
tür hesap makinas d r. Bu adam iirden, resimden, güzel eylerden anlamayan, 
yaln z sayan bir otomatt r. Halbuki matematikçiler genellikle kara cümle bak
m ndan orta halliden biraz a a da s n fland r labilecek kimselerdir.

Bununla birlikte gerek orta e itim, gerekse lise e itimi s ras nda, matematik 
kültürünün daha ileri bir a amas  ile, basit sillojizm zincirleri anlamak ve bun
lardan baz lar n  bizzat in a etmek eklinde kar la r z. Bir kümesteki ba lar n 
ve ayaklar n say lar ndan kümesteki ku  ve tav anlar n say lar n n ç kar lmas , 
benim ya ma karde imin ya n n yar s n  ilave edersem amcam n ya ndan be  
fazlas  ç kar, gibi garip hesap problemlerinin elde etmek istedikleri ey, hep i
te k saca muhakeme (ak l) yürütmek dedi imiz sillojizm zincirleri ile tan kl k 
kurmakt r. Bu arada matematikçinin bir hesap makinesi oldu u hakk ndaki san  
biraz de i ir ama matematikçi yine de esas itibariyle bir otomat olur. Hissiz bir 

kikaten öyle mi ? Bence hay r. Belki bu hay r, matematikçi
lerin kendilerini avutmak için arad klar  bir teselli olabilir ama, sadece bu tesel
liyi aramak bile matematikçinin bir otomat olmad n  göstermez mi ?

Meslekleri dolay s yla daha yüksek matematik kültürü ile temas etmi  olan 
mühendis, fizikçi gibi kimselerin bile matematikçiye bu gözle bakt klar n n a
hidi oldum. Son zamanlarda çok geli en hesap makineleri, elektronik beyinler 
nedeniyle, yak nda matematikçilere i  kalmayaca n  söylediler.
gözünde matematikçi bir otomat olmasa bile, bir kundurac dan pek farkl  bir 
ey de ildir. Kundurac  haz r smarlama kundura yapt  gibi matematikçi de 

fizikçi ve mühendisin kullanabilece i formülleri haz r veya smarlama olarak 
haz rlar. 

Kanaatimce matematikçilerin büyük ço unlu u matemati e, genel olarak ya
y lm  olan san n n aksine, bir güzel sanat gözü ile bakarlar. Matematik her ey
den önce t pk  resim, müzik, mimari vs…gibi bir güzel sanatt r. Ve bunlardan 
özellikle müzikle kar la t r labilir. öyle ki : müzik, onun unsurlar  olan basit 
bir tak m seslerin süperpozisyonu ve birbirlerini takip etmelerinden olu an 
cümlelerden ibarettir diyebiliriz. Fakat böyle cümleler her zaman müzik ola
maz. Genellikle kaotik gürültüler olurlar. Gürültü olmaktan kurtulmalar  için 



bunlar n baz  kurallara uygun olarak te kil edilmi  olmalar  gerekir. Bu kurallar 
matematikte mant k kurallar na kar l k gelirler ve bu kurallara uygun olarak 
te kil edilen ses cümleleri matemati in sillojizm zincirleri gibidir. Bunlara art k 
gürültü denmese bile henüz müzik de denemez. Böyle ses cümlelerinin müzik 
olabilmesi, hiç bir kritere mutlak olarak ba l  olmayan estetik unsuru içerme
leri ile mümkün olur. Ayn  ey u ekilde, matematik için de do rud
say lar, geometrik ekiller yard m yla olu turulan sillojizm zincirlerinin hepsi
ne matematik, hiç de ilse güzel matematik denemez. Böyle olmas  için ses 
cümlelerinde oldu u gibi, sillojizm zincirlerinin de kesin olarak tarif edileme

unsuru içermeleri gerekir. Matemati in müzi e k yasla zay f 
taraf , müzikal bir parçan n esasl  bir müzik e itimi olmayan kimseler taraf n
dan da nispeten anla labilmesine, yani içerdi i estetik unsurun, fark na var l
madan sezilebilmesine kar l k, mat
nun bütün sillojizm zincirlerini takip edebilmesi zorunlulu u vard r. Ancak 
teoriyi anlayabilmesi için yeterli de ildir. Bunun için fazla olarak müzikte ol
du u gibi, yukar da bahsetti imiz o estetik unsuru da seze
tedir.’

Bence matematikte anlamak denilen ey co kuyu içeren bir ruh halidir ; o ruh  
haline eri mek, dinledi imiz veya okudu umuz teoremin estetik unsurunu sez
mek demektir. unu da ilave edeyim ki burada bahsetti im co kuyu bir tür b
ar  sevinci ile kar t rmamak gerekir. Bir matematik teorideki bütün sillojizm

lerin hepsi adi manada anla ld klar  halde, teorinin imdi söyeledi im manada 
anla lmam  bulundu unu gerek kendim gerekse ba kalar nda gözledi im ol
mu tur. 

i in de müzik gibi kompozitörleri, virtüözleri vard r. Kompozitörler 
teorileri kuranlar, virtüözler de teorileri söyledi im manada anlayarak, hissede

Matematikçi gözünde matemati in, önemsiz olmasa bile hiç de ilse ikinci de
recede önemli gözü ile bakt  cephesi do a ilimi cephesidir. Bu bak mdan ma
tematik do adan ald m z izlenimleri tasnif etmeye ve gerekti i zaman bunlar  
tekrar bulmak konusunda kolayl k sa lamaya yarar. Bu itibarla matematikten 
do a ilmi olarak bahsetmek belki de hatal  olur. Daha do ru olan bir ifade tarz  
matemati in tabiat ilimleri için bir tür kartotek hizmetini gördü ü olabilir. Fa
kat mesela fizik için bu kartotek o kadar önemlidir ki bunsuz bir fizik tasavvur 
etmek pek güç veya imkans z olur. Do an n müzik kompozisyonlar  için ilham 
kayna  olu u gibi yine do a, fizik vas tas yla bir çok matematik kompozisyon
lar için ilham kayna  olmu tur. 

Biraz önce bir güzel sanat oldu unu iddia etti imiz matemati in ‘Güzel Sa
Akademisi’nde veya konservatuarda de il de Fen Fakültesi’nde ö retil



esinin bir hikmeti de belki budur. Matemati in bir güzel sanat oldu unu ve 
mesela bir senfoni ile kar la t rabilece imiz bir matematik teoride önemli un

iyette oldu unu söyledik. Bunu muhtemel olarak safdilane ol
makla beraber, beni imdilik tatmin eden u ekilde anl yorum : ‘Kan mca gü
zellik kavram  bir saadet hissinin ifadesidir ; yani kendimizi mutlu hissetti i
mizde benli imizi i gal eden izlenim kompleksini yaratan veya yaratt n  zan
netti imiz eye güzel deriz. Di er taraftan saadet hissine bir tür kudret hissi ve 
hatta s n rs z bir kudret hissi gözü ile bakabiliriz. Bizi mutlu eden ey, arzular
m z n tatmini de il, tatmin edebilme kudret ve serbestisine sahip oldu umuzu 
zannetmemizdir. Bu itibarla bizde güzellik hissini yaratan izlenim kompleksleri 
bizde s n rs zl k hissini yaratanlard r. Güzel, insana içinde ç rp nd  aciz çem
berini unutturan ; ona bir tür s n rs zl k, serbesti ve kudret hissini verebilen ey

tulmak ve s n rs zl k illüzyonundan ibaret oldu unu zannediyorum. Fakat unu 
da ilave edebiliriz ki, bütün güzel sanatlarda oldu u gibi, bu s n rs zl k illüzyo
nu kesin bir his de ildir ve ancak tecrübe ile ne oldu u hakk nda bir fikir edini
lebilir. Bu illüzyon reel bir kudret ve serbesti hissinden de farkl d r ; zira reel 
bir kudret ve serbesti hissi hiç bir zaman s n rs zl , sonsuzlu u ta maz. Di e
taraftan belirli bir matematik teori ile uzun ve devaml  bir beraberlik, bazen bu 
illüzyonun reel bir kudret hissine dönü mesiyle sonuçlan r ve o zaman do al o
larak estetik unsur da kaybolur. Ayn  halin di er güzel sanatlarda gerçekle ip 
gerçekle medi ini tabii bilmiyorum.’ 

Matemati in, üzerinde bu kadar durdu um estetik cephesine kar l k acaba 
do a ilimlerinde de estetik bir an yok mudur ? E er varsa, matemati e güzel 
sanat gözü ile bakt m gibi, mesela fizi e de ayn  gözle bakamaz m y m ? 

 gözleyen bu ilimlerde de böyle bir unsur herhalde mevcuttur, fakat on
lar n kar la t klar , do an n güzellikleri ; rolleri de bu güzellikleri gözlemek ve 
hissetmektir. Halbuki ressam, mimar, air, besteci, matematikçi, güzel eseri 
yarat rlar ; hiç de ilse öyle zannederler. Bu bak mdan fizikçiyi, konular n  seç
mesini iyi bilen bir foto rafç ya, matematikçiyi de reeli de il, duygulan mlar n  

Matematikte olsun di er güzel sanatlarda olsun bize bu bahsetti im hudutsu
luk illüzyonunu veren ey nedir ? San yorum ki bu ey, intellektin otomatik o
larak i leyen soyutlama mekanizmas  ile özellikle indüksiyon mekanizmas d r. 
Soyutlama mekanizmas n n ne oldu unu biraz önce gördük. ndüksiyon meka
nizmas , uurumuzda cereyan eden ve bir kaç defa tekrar eden baz  olaylar n, 
uuralt m zda sonsuza kadar tekrar d r. Güzel bir senfoni, Süleymaniye camii, 

böyle indüksiyonlar  tahrik ederler.       



in biraz tuhaf taraf , matematikçinin uuralt nda cereyan eden indüksiyon
lar  uurüstüne ç karmaya u ra mas d r. Bu suretle olur da s n rs zl k illüzyonu       
kaybolursa da, bir taraftan bu illüzyonun en kuvvetli oldu u anlar n, indüksi
yonlar n uuralt ndan uurüstüne geçi  anlar  olmalar , bir taraftan da uuralt n
da cereyan eden ve uurüstüne nakledilen her indüksiyona kar l k, genellikle 
yeni uuralt  indüksiyonlar n do mas  nedeniyle, estetik bak mdan bir ey kay
bedilmi  olmaz ve matematik de hiç bir zaman bitmez.  

09. 04. 10.  Naz m Terzio lu  (19
Türkiye’nin yeti tirmi  oldu u ve ad  en önde gelenler aras nda say labilece

i matematikçilerden biri de Naz m Terzio lu’dur. Naz m Terzio lu’nun 1933
1944 ku a  içinde, daha farkl  bir misyonu vard r. Bu da a a da aç klanm  o
lacakt r.

Naz m Terzio lu 1912 y l nda Kayseri’de do mu tur. Çocuklu u, ilk ve orta 
ö retim gördü ü y llar  hep orada geçmi tir. Lise okuma ça na geldi i zaman, 
bu amaçla önce stanbul’a gelecek ve sonra niçin gerekli olduysa zmir’e gide
rek orada zmir Lisesi’nin ö rencisi olacakt r. Bu liseden, 1930 y l nda mezun 
olmu tur. Tam o y llarda, Türkiye Cumhuriyeti’nde ardarda devrimlerin ya a
ma geçirildi i heyecan dolu günler ya anmaktad r. Atatürk devrimleri özellikle 
gençlere, inan lmaz özgüven ve heyecan vermektedir. Bütün gençler kendi an
lay  ve yetenekleri do rultusunda buna katk da bulunmak istemektedir. te bu 
zaman n genç insan  Naz m Terzio lu da bu hislerle bir eyler yapmak isteyen
lerden biridir. Tam bu s rada, önüne ç kan bir f rsat O’nu yönlendire

Daha önce çe itli vesilelerle belirtildi i gibi, gelece in bilim insanlar n  bu
günden haz rlayabilmek için, ya ama geçirilen bir proje gere ince yurt d na 
ö renci gönderilecektir. Bunu Cahit Arf, Kerim Erim, Ratip Berker vb.gibi bi

sanlar m z n biyografileri s ras nda da ifade etmi tik. Ayn  ekilde Naz m 
Terzio lu da böyle bir burs kazanarak, yüksekö renim görmek üzere Almanya’ 
ya gitme ans n  bulabilecektir. 

Almanya’da önce Göttingen Üniversitesi’ne ve daha sonra da Münih Üniv
sitesi’ne giderek yüksekö renimini tamamlayacakt r. O, art k bir matematikçi
dir. Pe inden doktora çal malar  ba lam t r. Doktora hocas , dünyaca ünlü bir 
matematikçi olan Constantin Carathéodory’dir. Aslen rum olan bu bilim adam  
Edirne, stanbul ve zmir’de ya am , kökeni itibariyle Anadolu’lu olan bir in
sand r.Türkleri tan maktad r ve bütün bunlar biraraya gelince Naz m Terzio lu’ 
na özel bir ilgi duymu  ve doktora hocal n  bu ekilde kabul etmi tir.

Naz m Terzio lu doktoras n  1937 y l nda tamamlam  ve hemen ülkesine 
dönmü tür. O, henüz kurulu unun üzerinden dört y l geçmi  olan stanbul Üni
versitesi’nde Matematik Enstitüsü’nde ilk görevine ba layacakt r. 



Matematik Asistan  olarak ba lad  bu görevini ba ar yla sürdürerek, 1942 
y l nda  Doçent olacakt r.

13.6.1946 günlü 4936 say l  yasa yürürlü e girdi inde, Türk üniversiteleri 
yeni baz  statülere kavu mu lard r. Üniversite özerkli i gibi kavramlar ilk kez 
bu yasayla birlikte telaffuz edilmeye ba lanacakt r. O t
Milli E itim Vekaleti (Bakanl )’nce yönetilen stanbul Üniversitesi ve iki y l 
önce kurulmu  olan stanbul Teknik Üniversitesi art k özerk birer kurulu  ola
rak Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ayr cal kl  kurumu haline gelecektir. Bu 
ayr ca bir mu tu içermektedir : Ankara’da üçüncü üniversite kurulmaktad r ve 
ad  da beklenildi i gibi Ankara Üniversitesi olacakt r.

Kurulu  a amas ndaki bu üniversitenin Fakültelerinin baz lar  için önceden 
baz  haz rl klar yap lm t r. Ancak henüz Fen Fakültesi için yap lm  bir haz r
l k yoktur. te bu Fakültenin kurulu  çal malar n  yapmak üzere stanbul’dan 
iki önemli insan, Dr.T.Okyay Kabakç o lu ve Dr.Naz m Terzio lu görevlendi
rilmi lerdir.   

O’nun art k yeni bir görevi vard r ve O art k Ankara’dad r. Bütün gücüyle bu 
Fakültenin kurulu  çal malar na katk da bulunacakt r. 1943 y l nda ba lam  
oldu u bu görevini ba ar yla tamamlayarak iki y l sonra ve üstelik Profesör un
van n  alm  olarak Ankara’dan, ilk yuvas ndaki i ine yeniden dönecektir. 

Ankara’daki çal malar O’na büyük deneyimler kazand rm t r. Yap c  ve uy
gulay c  karakteri, O’nun daima üretken bir ki i olmas n  sa lam t r. Bu O’nun 
özelliklerinin ba nda gelmi tir. Nitekim bu çal kanl  ve üretkenli idir ki O’ 

n yöneticilikteki ba ar s n n da bir i aretidir. O’nun çok önemli yönetim gö
revleri ald  herkesin bilgisi dahilindedir. Matematik Enstitüsü Ba kanl  d

nda daha önemli görevler, Fen Fakültesi Dekanl  ve iki dönem üstüste sür
dürdü ü stanbul Üniversitesi Rektörlü ü’dür.1950 1952 y llar  aras ndaki  De
kanl k görevini, Türkiye’nin en kar k y llar n  ya ad , 1969 ve 1971 li y l
lardaki stanbul Üniversitesi Rektörlü ü görevleri izlemi tir.  

Bu tür yönetsel görevlerde bulunmak ve elindeki yetki ve olanaklar  iyi de
erlendirmek suretiyle ülkemize ve stanbul Üniversitesi’ne pek çok tesis ka

zand rm  ve bunlar n herbiri farkl  akademik ortamlar  içermesi bak m ndan,  
bu üniversitemizin kalitesinin yükselmesine katk da bulunmu tur. O’nun 
bul Üniversitesi’ne kazand rd  tesislerin bir listesi a a ya ç kar lm t r :  

.Ü.Jeofizik Enstitüsü,

.Ü.(Baltaliman ) Hidrobiyoloji Enstitüsü,

.Ü.(Bursa,Uluda ) Kozmik ua Enstitüsü,
Karadeniz Teknik Üniversitesi [Kurucu Rektör]
.Ü.( stanbul,Silivri) Matematik Ara t rma Enstitüsü,



Bunlar n d nda, Rektörlü ü s ras nda, Avc lar Kampüsü’nün kazan lmas  ve 
kurulmas  a amalar ndaki hizmeti ve eme i unutulamaz. Avc lar Kampüsü’nün 
aç l nda, zaman n Cumhurba kan  Cevdet Sunay da bulunmu tur.   

O’nun ‘te kilatç  ruhu’ sadece bu tür etkinliklerle s n rl  de ildir.O ayn  ekil
de bu kuruculuk yetene ini iki önemli Derne in kurulmas nda da kullanm  ve 

Türkiye S rfi ve Tatbiki Matematik Derne i di eri ise Balkan Matematikçi-
leri Birli i (Derne i) [Union Balkanique des Mathematiciens] adlar nda iki ku
rulu un ya ama geçirilmesini sa lam t r. Bunlardan ilki günümüzde Türk Ma- 
tematik Derne i ad yla etkinliklerini devam ettirmektedir. 

z m Terzio lu bu derne in kurucusu oldu u gibi, tam 20 y l süreyle ba
kanl n  da yapm t r. Balkan Matematikçiler Derne i’nin de, iki dönem ba
kanl n  yapm t r (1966 1971). Ayr ca ülkemizin, Uluslararas  Matematikçi-
ler Birli i [International Mathematical Union]’ne üye olmas n  sa layan da yi
ne Naz m Terzio lu’dur. 

Terzio lu bu i leri yaparken bir yandan Matematik Enstitüsü’ndeki asli gö
revini ve akademik çal malar n  devam ettirmektedir. Bu çal malar ndan ba
l calar  öyle s ralanabilec

Über Finslersche Raeume 
Fonksiyonlar Teorisine Ba lang ç : Fonksiyonlar Teorisi Cilt 2 
(K.Knopp’tan çeviri), 1939
Finsler Uzay nda Gauss-Bonnet Teoremi,   
Lise Fen Kolu çin Modern Geometri : Konikler 
Diferansiel ve ntegral Hesap (E.Landau’dan çeviri), 1961
Analiz Problemleri 

Yaz l  eserleri bunlar olmakla birlikte O’nun Türk Bilim Tarihi’ne ve Mate
matik Tarihi’ne katk lar , göz ard  edilemeyecek çal malar d r. O sadece bir 
alana tak l p kalmam , yöneticili in verdi i deneyimlerle çok de i ik konulara 
yönelebilmi tir. Belki biraz da yöneticilik görevleri O’nu yönlendirmi  olabilir. 

1924 y l nda, Atatürk’ün bir emriyle kurulmu  olan bir kitapl k çok köhne 
bir binaya yerle tirilmi tir. Bu kitapl k daha sonra, stanbul Üniversitesi kurul
du unda bu kuruma devredilecektir. Buraya Y ld z Saray ndan çok nadide, pa
ha biçilmez el yazmas  eserler de gelmi tir. Bunlar aras nda resim, harita ve fo
to raflar da bulunmaktad r. Bunlar n korunmas  ve s n fland r lmas  büyük so
run olmu tur. Bu i lerden anlayan uzman ki iler o tarihlerde henüz yoktur.  

Naz m Terzio lu bu konuyu i  edinmi  ve bu eserlerin korunmas  ve sonra 

(*  ) Prof.Dr.Hulya enkon’un an lar nda sözünü etti i ve bir süre ba kanl n  Ord.Prof.Dr.
Cahit Arf’ n sürdürdü ü dernek burada sözü edilen Türk Matematik Derne i’dir. 
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kullan ma sunusu için çal malar ba latm t r. Bu eserlere durmadan yenileri 
kat ld kça, çok eski bir bina olan Medresetü’l Kuzat, neredeyse çökme noktas
na gelmi tir. Terzio lu bunu görerek, yeni bir binaya gereksinme oldu u fikrini 
ilk ortaya atan ki i olmu tur. Yeni bir bina için Beyaz t’ta yer bulunmu , ancak 
arsas  nedeniyle Belediye ile anla mazl k ç kmas  üzerine, in aat n ba lamas  
bir süre gecikmi tir. Nihayet sorunlar çözümlenmi  ve 14 Ekim 1970 günü bu 
binan n temeli at labilmi tir. Bina iki y l içinde tamamlanm  ve böylece Üni
versite ça da  bir kitapl a kavu mu , hem de çökmek üzere olan binadaki bü
tün eserler kurtar labilmi tir. Bütün bunlar  rahmetli hocam za borçluyuz.   

Bilim Tarihi alan ndaki çal malar  daha çok, ‘ slam Bilim Literatürü’nün a
ra t r lmas  yönünde olmu tur. Ayr ca ‘Antik Ça ’da matematik konular na 
ili kin eserleri bulmaya ve güncelle tirmeye çal m t r. Bunlar aras nda Perge’ 
li Apollonius’un ünlü Conica adl  eserinin Manisa’da bulunmas  üzerine, bunu 
geçici bir süre alarak, Almanca çevirisini yapm t r. Bu eser Türk Matematik 
Derne i taraf ndan yay mlanm t r. 

Bunlardan ilki Apollonius’un Konikler (Conica) adl  eserinin Beni Musa Bin 
akir taraf ndan kaleme al nm  ve Mecmuatür-risail ad  ile yap lm  olan

rapça çevirisinin önsözüdür. Bu önsözde, bu eserin slam dünyas na nas l geç
ti i aç k bir ekilde anlat lmaktad r.  

Di er bir eser ise bn i Heysem taraf ndan Conica adl  eserin kay p 8.kitab
n n ba ka kaynaklardan yararlanmak suretiyle yeniden yazm  oldu u nüshas
n n t pk  bak s d r. Kitab n orijinal ad  : Das Achte Buch zu den Conica des A- 
pollonius von Perge’dir. O’nun gayretleriyle bu ünlü eserin ilk 7 kitab  yay ma 
haz r hale getirilmi tir. Ancak ne yaz k ki O, bu eser yay mlanmadan vef
mi tir. 

O’nun Bilim Tarihimiz ile ilgili bir önemli çal mas  da, büyük matematikçi
lerimizden, biyografisi kitab m zda yer alm  olan, Salih Zeki ile ilgilidir. Daha 
çok O’nun Asar  Bakiye adl  eseriyle ilgilenmi tir. Bu eserin ilk cildinin Türk
çe’ye çevirilerek bas lmas  iste iyle ba latm  oldu u bir çal mas  vard r. Bu 
çal may  Prof.Dr.Hüsnü Hamit Sayman tamamlam sa da yay mlanmas  bir 
türlü gerçekle tirilememi tir. 

Bu seçkin ve de erli insan, bir zaman ortaya ç kmas nda büyük emek verdi i 
Silivride’ki ‘Matematik Ara t rma Enstitüsü’nde gerçekle tirilecek bir sempoz
yum düzenlemi tir. 20 25 Eylül 1976 günleri aras nda uluslararas  düzeyde bir 
toplant ya ev sahipli i yapacak Enstitü’de yurt d ndan gelen bir çok ünlü ma
tematikçi a rlanmaktad r. Uluslararas  Rolf Nevanlinna Sempozyumu ad  ve
rilmi  olan bu akademik çal man n ba lamas na, neredeyse dakikalar kald  
bir s rada ani bir kalp krizi geçiren Naz m Terzio lu, orac kta ecele teslim ola
cakt r. Bütün çabalara ra men kurtar lamam t r. Herkes ok içinde, üzgün ve 



a k nd r. Yabanc  konuklar da ku kusuz ayn  duygular içindedirler. Toplant ya 
iki gün ara verilir.

Prof.Dr.Naz m Terzio lu, 22 Eylül 1976 günü stanbul Üniversitesi’nde ya
p lan bir tören sonras nda, eller üstünde ve hazin bir ekilde son istirahatgah na 
u urlanacakt r. 

Yukar da sözü edilen sempozyum, iki gün sonra, yani Terzio lu’nun cenaze 
töreninin ertesi günü ba layacak ve buruk bir ekilde sona erecektir. 

Prof.Dr.Naz m Terzio lu hakk ndaki biyografi çal mas n  bitirirken, kendi
sinin ö rencisi olmak onurunu ya am  olan bir ki i olarak bir iki an m  anlat
mam n anlay la kar lanaca n  ummaktay m. Bütün bunlardan amaç, bu in
sanlar  bütün farkl  yönleriyle çok daha iyi ve yak ndan tan makt r. 

stanbul Üniversitesi Matematik Enstitüsü’nden s k s k söz edildi i son say
falar dikkate al n rsa, burada bir seminer gelene i’nin var oldu u anla lmakta
d r. Bu seminerler ya s ra ile kürsülerce yap l r ya da o y l iki kürsü iki ayr  se
miner düzenler ; ö retim elemanlar  ve son s n f ö rencileri bunlardan seçtikle
rine kat labilmektedir. Benim de son s n fta oldu um y llarda, Naz m Terzio lu 
hocam z n ba kan  oldu u Analiz Kürsüsü bir seminer program  ba latm t r. 

Anadal  matematik olan ö rencilerin bu seminerlerden birini yapmas  mezu
niyet için zorunludur. Ben de ilgi duydu um alan olarak, Analiz Kürsüsü’ne 
yönelmi tim. Akademik anlamdaki seminerde, o y l için seçilmi  bir eser izlen
mekte ve son y llar n güncelle mekte olan yeni konular  üzerinde çal lmakta
d r. Seminerin bu k sm n  ö retim üyeleri kendi aralar nda payla arak haz rla
n p, bir program dahilinde sunulmaktad r. O zaman bu seminere kat lan ö re
tim üyeleri ise (haf zam yan ltm yorsa) kürsü ba kan  Naz m Terzio lu yan nda 
Dr.Suzan Kahramaner, Dr.Nam k O uztöreli, Dr.Bediz Asral, Asis.Haldun a
hinci’den ibarettir ; bir de bizler… Bizlerin yapt m z çal malar ise, kürsü ta
raf ndan verilen (hemen hepsi yabanc  dilde) parçalardan olu an ve daha çok 

ale tipi konulard r. Bugün gibi an ms yorum, bana s ra geldi inde, ders bi
timinde Naz m hoca ile birlikte Matematik Kütüphanesine gidip, peryodiklerin 
oldu u yere geldik. Bana elindeki ka ttan okuyarak, 

Bul bakal m ! Comte Rendu, cilt (bilmem kaç)…  
Arad k, bulduk. Koca, kal n bir cilt… .Ü.Matematik kitapl  bu bak mdan 

çok zengin bir kitapl kt r. Esasen bu kitapl kta geçen yakla k üç y ll k memu

dar iyi tan yan kimse bulunamazd . 
Sayfa numaras  u ve kar m zda Hardy’nin yüzy l n ba lar nda yay mlanm  

Kuvazi-Konform Tasvir ile ilgili, yakla k büyük boy 10
sayfal k bir makale. Benim seminer konum. Beni çok u ra t rd . Tamam n  za

anlay p anlatmaya olanak yok. Konumum itibariyle de hocam zla herkesten 



çok daha rahat görü mek ans na sahibim. S k s k yan na gidip, tak ld m nok
talarda O’ndan yard m istedi imi an ms yorum. Bunu bazen di er ö retim ele
manlar ndan istedi im de olmu tur. O semineri güç bela haz rlayabilmi  ve an
latabilmi tim. Sonuçta ba ar l  olmu tum.

O’nu tan yan herkes bilir ; O’nun en keyifli zamanlar , halen de mevcut olan 
Matematik Bölümü üst kat koridorunda, elinde sigaras  ve a z nda bir K
türküsü ile yürüyü  yapt  s ralard r. O’nun ile i i olan herkes böyle bir 
zaman  bekler ve bu keyifli haliyle herkesin ‘dert babas ’ Naz m Terzio lu 
hocam z, hademesinden, profesörüne kadar herkesin sorununu dinlerdi. 

Nurlar içinde yat, sevgili hocam z… Senden çok eyler ö rendik…
 

09. 05. BU BÖLÜMÜ B T R RKEN [SON SÖZLER]

Böylece 9.Bölümün de sonuna geldik. Gerçekte bu bitiri  sadece bu bölümün 
de il, kitab m z n da biti i anlam na gelmektedir. 

huriyetimizin ilk matematikçilerini tan tmakla yetindi imiz bu bölümde, 
gerçekte, bu büyüklerimizin ahs nda, tüm zamanlar n Türk Matematikçileri’ni 
selamlad m  dü ünüyorum. Onlar ki, ister orta ö retim kurumlar nda, ister 
yüksekö retim kurumlar nda bu görevlerini yapm  olsunlar, gerçekte ayn  a
maca hizmet eden bir idealin pe indedirler. Bu ideal, ad  konmasa da, dünya ile 
ayn  düzeyde matematik yapmak, sesini uluslararas  bilim dünyas nda duyura
cak bilim adamlar  ve de matematikçiler yeti tirmek olarak özetlenebilir. Bunu 
sa layan ise önce sa l kl  bir e itim , akademik çal malar ve yay nlard r. 

öyle dü ünelim…Liselerimizden matematik konular nda çok iyi yeti mi  
gençlerimiz olmasa ve bu gibi gençler matematik gibi çetin bir bilim alan na 
do ru yönlendirilmezse ya da yönelmezlerse, gelece in matematikçilerinin 
kayna  ba ka ne olabilir ? Demek ki, Fen Liselerinin ve Anadolu Liselerinin 
bu konuda duyarl  ve seçici olmas n n önemi büyüktür ve buradaki özellikle 
matematik ö retmenlerine dü en görevlerden biri de, bu yönlendirme için ge
rekli olan heyecan  yaratmalar d r. 

Gelece in matematikçileri bugünün gençleri aras ndan ç kacakt r. Bizler bu 
tür kitaplar  yazarken, sadece bilinenleri bir kez daha ka da dökmek amac yla 
yola ç km yoruz. Böyle büyük çapl  çal malar n yorucu ve sab r isteyen yükü
ne kar n, ara t rmac l k nitelikleriyle bir bütünlü ü olu tururken, bir yandan 
da çe itli yerlerde, çe itli mesajlar verilmektedir. Bizim insanlar m z, bu seçkin 
matematikçiler bize örnek olabilirse, O’nlar n ya am öykülerinden esinlene
rek, kendimize uygun ya am hedefleri belirlemek olana  vard r. Unutmayal m 
ki O insanlar, sevgili hocalar m z, günümüz e itim ve bilgi birikiminden çok 
çok yoksun ko ullarda bunlar  ba ard lar. 



gili meslekta lar m ; matematik ö retmenleri ! Gençlere matemati i sev
diriniz ; içlerinde matematik yetene i olan gençlerle özel olarak ilgileniniz.

Matematik Tarihi’nin içinde baz  ayr nt lar vard r ki dikkat çekmelidir. Gauss 
ve Déscartes gibi bilim insanlar n n yeti meleri s ras nda, henüz gencecik ö
renci olduklar  y llarda, onlardaki yetene i görüp ya da sezip bu insanlarla özel 
olarak ilgilenen birileri olmasayd  acaba bu büyük bilginler var olabilir miydi ?  
Bu ilgilenenlerin ilk s ras nda onlar n ö retmenleri gelmektedir. te gelece e 
dönük en önemli kazan mlar böyle sa lanabilmektedir. Kitab m zda adlar  ge
çen çok önemli iki Türk matematikçi aras ndaki ö retmen ö renci ili kisi dik
katinizden kaçmamal d r. Ö retmen Mehmet Nadir, ö rencisi Sal
zun oluncaya kadar, s rf bu nedenle okuldaki görevine devam etmi tir. O’nun 
yeti mesine son ana kadar destek olmu tur. Ama sonuçta ortaya, büyük bir 
matematikçi, büyük bir bilim insan  ç km t r. Bu kitaplardaki insan öyküleri
nin sat r aralar nda daha nice benzer ili kiler bulunabilecektir. te yukar da  
sözünü etti im mesajlar bu gibi anlat mlar içinde yer alm lard r. Okuyucum 
bu gibi ayr nt lara dikkat etmeli, bunlardan yola ç karak kendi yorumunu yap
mal , yapabilmelidir.      

gençler ! Matemati i seviniz ; ondan korkmay n z. Onu anlamaya ça
l n z. K sa bir süre sonra onun da sizi sevdi ini göreceksiniz   
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