






İstanbul’da gerçekleştirdik. Üçüncü ortak sempozyumun 2018 yılı-
nın ilk yarısında Kore’de yapılması hususunda da mutabık kaldık. 
TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Prog-
ramı (GEBİP) kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim 
insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendiril-
mesi ile bilim insanları ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini 
geliştirmeyi amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplan-
tısı'nı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğiyle 22-24 Eylül tarihleri ara-
sında Erzurum’da gerçekleştirdik. 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından Antalya’da gerçekleştirilen; 
Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) ve TİKA tarafından des-
teklenen Uluslararası Onkoloji Çalışmaları Kongresi’nde ise “TÜBA 
Oturumu” düzenlendi.

Bu arada yayınlarımız da devam ediyor: Andreas Tietze’nin Tarihi 
ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin ilk dört cildinin ardından 
Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında altı 
eseri de yayımlayarak bilim dünyasına kazandırdık. Türkiye Türk-
çesi Lugati’nin 5. cildi ile TİBKM projesi kapsamında tamamlanma 
aşamasında olan eserleri ve çeşitli sempozyum raporlarımızı da önü-
müzdeki aylarda yayımlamayı öngörüyoruz. TÜBA, İslâm Dünya-
sı Bilimler Akademisi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)iş 
birliğiyle "Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, Teknoloji ve Yenilik" 
konulu Uluslararası Konferansı 8-11 Ekim tarihleri arasında Kon-
ya’da gerçekleştireceğiz. 12-14 Ekim’de ise TÜBA-Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu ve Kanser Çalışma Grubu’nca düzenlenen “Gıda 
Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık” konulu bilim-
sel toplantıyı da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğiyle Malatya’da 
gerçekleştireceğiz.

6-7 Kasım tarihlerinde ise, TÜBA, Akdeniz Ülkeleri Akademileri Ağı 
(EMAN) iş birliği ve TİKA desteğiyle “Exploring the Commonalities 
of the Mediterranean Region/Akdeniz Bölgesi Müştereklerinin Keş-
fi" konulu uluslararası sempozyumu İstanbul’da gerçekleştireceğiz. 
Ayrıca, TDUBAB Genel Kurulu ve bilimsel toplantısını Kasım veya 
Aralık’ta yapmayı planlıyoruz. Uluslararası ikili ve çoklu ilişkilerimiz 
bağlamında önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek etkinliklere katı-
lım ve katkı sağlamaya da devam edeceğiz.

TÜBA Ödülleri Töreni’ni sonuçların ilanını takiben Cumhurbaş-
kanlığı’nca verilecek tarihte; Akademi Genel Kurulu’muzu da 16 
Aralık’ta gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Bunların yanı sıra, kurumsal gelişimimiz doğrultusunda e-belge 
yönetimi, Akademi web sitesinin yenilenmesi ile iş ve süreç tanım-
larının güncellenmesi ve düzenlenmesine ilişkin çalışmalarımız da 
devam ediyor. 

Bilindiği gibi, ulusal akademilerin uygun bina ve tesisler ile mevzuata 
sahip olmaları, akademilerin saygınlık ve etkinliği yanında ülkede bi-
lime verilen değeri göstermek bakımından da büyük önem taşımak-
tadır. İlk Türk akademisinin 166., TÜBA’nın 24. kuruluş yılında; 
TÜBA’nın görev, konum ve önemine uygun bina-tesis ve yasa ihti-
yaçlarının karşılanması, hala gündemimizdeki yerini korumaktadır. 
Bu konuda devam eden çabalarımızın olumlu sonuçlar vermesi ve 
bina ile yasa ihtiyaçlarımızın karşılanması, Akademi’mizin etkinlik 
ve saygınlığına katkı yanında ülkemizde bilime verilen önemi göster-
mek bakımından da tarihî adımlar olacaktır.

TÜBA ve GEBİP üyelerimiz ile Çalışma Grubu üyelerimizin başarı-
larına dair haberleri bu sayıda da memnuniyetle paylaşıyoruz. Ulusal 
ve uluslararası başarılarıyla temayüz eden tüm bilim insanlarımızı iç-
tenlikle kutluyor, katkı ve başarılarının devamını diliyoruz. Prof. Dr. 
Ersan Aslan, altı yılı aşkın süredir yürüttüğü Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini 25 Eylül’de Dr. Mehmet Veysel 
Yayan’a devretti. Prof. Aslan’a hizmetleri için teşekkür ediyor, her iki 
müsteşarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

29 Ekim’de 93. yılını idrak edeceğimiz Cumhuriyet Bayramı’mızı 
kutluyorum. Vefat eden üyelerimiz ile ülkemizin her alanda gelişimi 
için hayatlarını adayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla 
yadediyor, yarınlarımızın bugünden daha iyi olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı

Değerli bilim dostları,

TÜBA, üyelerimiz ve bilim 
dünyasıyla ilgili haber ve yazıla-
rı içeren TÜBA-Günce’nin 55. 
sayısını takdim ederken hepini-
zi en iyi dileklerimle ve saygıyla 
selamlıyorum.

17 Haziran'da 51. Akademi 
Genel Kurulu’muzu gerçekleş-
tirdik. Şeref Üyemiz Prof. Dr. 
İsenbike Togan’ın “Biz ve Öte-
kiler: Türklerin Tarihinde Çev-
re Faktörü” konulu Akademi 

Konferansı’nı takiben gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul’da, Akademi 
ve Konsey Üyeliği seçimleri de yapıldı. 2016 Akademi Ödülleri’mizi 
de kazanan iki değerli bilim insanımız Prof. Dr. Şerif Mardin ile Ord. 
Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi Akademi Üyesi seçildiler. Yükse-
köğretim Kurulu’nca seçilen üyelerimiz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, 
Prof. Dr. Nazım Ekren, Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Prof. Dr. Özcan 
Erel, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. 
Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. Ayşegül 
Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Prof. Dr. Feza Korkusuz ve Prof. Dr. Meh-
med Özkan da Genel Kurul’a takdim edildiler. Ayrıca, Genel Kurul-
ca Asli Üyelerimiz Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. İzzet Öztürk ve 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin ikinci, Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel ve 
Prof. Dr. Mustafa Solak ise ilk kez Akademi Konsey Üyesi seçildiler. 
Yeni seçilen Akademi ve Konsey Üyelerimizi tebrik ediyoruz.

Eylül, Akademi camiamız için hüzünlü bir ay oldu. 6 Eylül’de Şeref 
Üyelerimiz Prof. Dr. Şerif Mardin ve Prof. Dr. Bahattin Baysal vefat 
etti. Haziran Genel Kurulu’muzda Şeref Üyesi seçerek hakkını gecik-
meli olarak da olsa teslim ettiğimiz Şerif Hoca’yı 7 Eylül’de, Bahattin 
Hoca’yı da 8 Eylül’de ebediyete uğurladık. 17 Eylül’de ise “A. Tietze, 
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati” projemizin yürütücü-
lüğünü yapan Prof. Dr. Semih Tezcan’ı son yolculuğuna uğurladık. 
Hocalarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve bilim camiamıza başsağ-
lığı diliyorum. 

TÜBA’nın esas olarak üyelerimiz ve bilim insanlarımızın gönüllü 
katkılarıyla gerçekleştirilen faaliyetleri bu dönemde de devam etti. 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’muzca ODTÜ’de 6 Temmuz’da “Te-
miz Kömür Teknolojileri”, 7 Temmuz’da da “Güneş Enerjisi Tekno-
lojileri” konulu ilgili paydaşlarca büyük ilgi gören iki çalıştay ve panel 
düzenlendi. 17-21 Temmuz tarihlerinde TÜBA-Rabi Medrese’de 
“Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” konulu Türk Dünyası 
Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB)-TÜBA Yaz Okulu’nu 
gerçekleştirdik. "2017 Türk Dili Yılı" münasebetiyle, 21 Ağustos’ta 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde “Bilim ve Eğitim-Öğre-
tim Dili Türkçe” konulu konferans ve paneli gerçekleştirdik. YÖK 
üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu (AKDTYK) Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil 
Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin’in de katıldığı 
toplantıda Şeref Üyemiz Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı ilgiyle izlenen 
bir konferans verdi. Konferans ve panellerde, bilim ve eğitim dili ola-
rak Türkçe’nin kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin 
hayati önem taşıdığı vurgulandı. Başkan Yardımcımız Prof. Ahmet 
Nuri Yurdusev ile birlikte, 4-6 Eylül 2017’de Budapeşte'de Macar 
Bilimler Akademisi'nin ev sahipliğiyle düzenlenen Avrupa Akade-
mileri Birliği (ALLEA) Genel Kurul Toplantısı'na ve ALLEA-Avru-
pa Akademisi (AE) ve Avrupa Genç Akademisi (YAE) tarafından 
düzenlenen “Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık” konulu konferansa 
katıldık. Konferansa AE Üyesi de olan TÜBA Asli Üyesi ve YÖK 
Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal da katılarak bir konuşma 
yaptı. MEB-TÜBA 6. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu’nu 11-15 
Eylül tarihlerinde OMÜ ev sahipliğiyle Samsun’da gerçekleştirdik. 
15 ilden 165 öğretmenin katıldığı bu kursumuz da oldukça başarı-
lı geçti. 20 Eylül’de “Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları” 
konulu TÜBA-KAST (Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi) ortak 
sempozyumlarından ikincisini Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğiyle 

başkandan...başkandan...
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TÜBA 51. GENEL KURULU
Akademi üyelerinin katılımıyla 17 Haziran 2017 tarihinde

 Ankara’da gerçekleştirilen TÜBA 51. Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu Prof. Dr. Şerif Mardin 
Akademi Şeref Üyesi, Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ise Akademi Asli Üyesi seçildi.

Ankara'da düzenlenen TÜBA 51. Genel Kurul, Akademi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın konuşmasıyla baş-
ladı. Aralık 2016’da gerçekleştirilen 50. Genel Kurul’dan bu 
yana Akademi’nin faaliyetleri, plan ve projelerinden bah-
seden Prof. Acar, TÜBA kanunun çıkması ve Akademi’ye 
bina tahsisi ile ilgili çalışmaların devam ettiğinin altını çiz-
di ve üyelik süresi sona eren üyelerin yanı sıra yeni üyelik 
için önerilen bilim insanları hakkında bilgi verdi. 

Prof. Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü “Maalesef Türkiye 
olağanüstü koşullar altında bir dönemden geçiyor. Türki-
ye Cumhuriyeti resmen bir savaş ile karşı karşıya ancak bu 
savaş geleneksel savaşlar gibi değil,  vekâlet savaşı denen 
unsurları içerisinde ziyadesiyle barındıran melez bir sa-
vaş. Artık savaş ilan eden ülkeler hedef ülke ve bölgelere, 
doğrudan silahlı kuvvetlerini yığmıyorlar. Halkları birbi-
rine kırdırma yoluna gidiyorlar. İslam dünyası olarak biz 
de bu oyuna geliyoruz. Olağanüstü dönemler, olağanüstü 
koşullar ve sonuçlar da ortaya çıkarıyor. Biz bu dönemde de 
milli bilim akademisi olma sorumluluğumuza riayet ettik. 
Bu olağanüstü dönem öncesinde de ifade ettiğimiz, yerli ve 
milli yaklaşımımızı her zaman savunduk. En başından beri 
Türk devletinin ve milletinin birliğine, bütünlüğüne, 
bağımsızlık ve bekasına karşı sadakati yerlilik ve milli-
liğin asgari şartı olarak görüyoruz. Çizgimiz bu yönde 
devam edecektir.” dedi.

Yeni Konsey ve Akademi Üyeleri seçildi. 
Siyaset Bilimi ve Sosyoloji alanında çalışma konuları 
bakımından yenilikçi ve öncü olan, Türk düşünce ta-
rihi, sivil toplum, din-siyaset ilişkisi çalışmalarında 
tabu sayılan hususları “ilk” ele alan isimlerden 2016 yılı 
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi ve İstan-

bul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mar-
din, TÜBA Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda 
TÜBA Şeref Üyesi seçildi.

Prof. Mardin, temel kaynaklara dayanan araştırmalarında 
her zaman “nedenlerin arkasındaki nedenleri” araştırarak, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Cumhuriyet Türkiye’sinin 
tarihsel, sosyal ve siyasal dinamiklerinin daha sağlıklı bir 

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
Türk devletinin ve milletinin 

birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlık 
ve bekasına karşı sadakati yerlilik 

ve milliliğin asgari şartı olarak 
görüyoruz. 

““
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi Prof. Dr. Şerif Mardin
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şekilde anlaşılmasına ciddi katkılarda bulundu. Prof. Mar-
din, çalışmalarına uluslararası alanda en çok atıf yapılan 
sosyal bilimciler arasında yer alıyor.

2015 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi ve 
Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi de yine Akademi 
Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda TÜBA Asli 
Üyesi seçildi. 

Prof. Sarıçiftçi, 1992 yılında Science dergisinde Prof. Dr. 
Alan Hegeer ile birlikte yayımlanan makalesi ile organik 
fotovoltaik malzemeler konusunda bir çığır açtı, daha son-
ra bu malzemeleri geliştirerek standart güneş pillerine göre 
çok daha ucuz olan katlanabilir plastik güneş pillerinin 
gelişmesinde öncü oldu. Kurucusu ve yöneticisi olduğu 
Avusturya Linz’deki enstitü, yenilenebilir enerji kaynağı 
olarak güneş enerjisinin etkin bir şekilde kullanılmasının 
sağlanmasında dünya çapında bir merkez haline geldi. 

Prof. Dr. Mesut Güner

Prof. Dr. Gülfettin Çelik Prof. Dr. Nazım Ekren

Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin

Prof. Dr. Özcan Erel

Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu Çıtıpıtoğlu Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu

Prof. Dr. Feza Korkusuz Prof. Dr. Mehmed Özkan

Prof. Dr. Naci Gündoğan
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Toplantıda Yükseköğretim Kurulu tarafından Akademi Asli 
üyeliğine seçilen; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nazım Ekren, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Elmas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. 
Özcan Erel, Yalova Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Hati-
boğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo-
ğan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Güner, 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, İs-
tanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu Çıtıpı-
tıoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feza Korkusuz ve 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan Genel 
Kurul'a takdim edildi. 

Genel Kurul'da ayrıca Akademi Konsey üyeliği için seçim ya-
pıldı. Oylama sonucunda  TÜBA Asli Üyeleri; Prof. Dr. Reşat 
Apak, Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve   Prof. Dr. İzzet Öztürk  ikin-
ci kez, Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel ve Prof. Dr. Mustafa So-
lak ilk kez Akademi Konsey Üyesi seçildi.TÜBA Başkanı Prof. 
Acar, yeni seçilen Akademi ve Konsey üyelerini tebrik ederek 
başarılar diledi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike To-
gan’dan Genel Kurul Konferansı: “Biz ve Öte-
kiler Türklerin Tarihinde Çevre Faktörü”   
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan tarafından verilen 
“Biz ve Ötekiler Türklerin Tarihinde Çevre Faktörü” başlıklı 
Genel Kurul Konferansı, Akademi üyeleri tarafından ilgiyle 
takip edildi. Prof. Togan, bir saati aşan konuşmasında “insa-
nın, kişinin gelişimi ve kendisini algılamasında çevre faktörü 
ve tarihte odak noktaları” üzerinde durdu. “Türklerin Avrasya 
içinde farklı zamanlarda, çok değişik coğrafyalarda varlık gös-
termiş oldukları göz önüne alınınca, Türklerin tarihini çev-
releri ve komşularıyla beraber öğrenmek bizi dünya tarihi ile 
tanıştırır.” diyen Prof. Togan, dünya tarihi ve Türklerin tarihi 
hakkında konuştu. Konferansın ardından Prof. Acar, Prof. To-
gan’a teşekkür plaketi takdim etti.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan

Prof. Dr. Fikrettin ŞahinProf. Dr. Reşat Apak

Prof. Dr. Mustafa Solak

Prof. Dr. İzzet ÖztürK Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel
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PROF. DR. HALIL INALCIK’IN 100. DOĞUM 
GÜNÜ ve PROF. INALCIK KÜTÜPHANESI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen ve TÜBA Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de katıldığı törenle Prof. Dr. Halil Inalcık’ın 

doğumunun 100. yıldönümü kutlandı ve adı fakülte kütüphanesine verildi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi'nde (D.T.C.F.) 7 Eylül günü düzenlenen ve TÜBA 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de 
katıldığı törenle “Tarihçilerin Kutbu”nun 100. doğum 
günü kutlandı ve Prof. Halil İnalcık’ın adı fakülte kütüp-
hanesine verildi. 

Farabi Salonu’nda gerçekleşen törene; TÜBA Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Atatürk, Kültür Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanı Prof.Dr. Derya Örs, 
TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Atalar, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Bülent Arı, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Evgeni R. Radushev ile AÜ Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Kaya Kılıç ve bazı bürok-
ratlar ile akademisyenler katıldı.

Halil İnalcık’ın eserleri hakkında bilgi veren Er-
dem, bazı eserlerinin yayımlanmasının 50 yılı bul-
duğunu, bu eserlerin ideolojik saplantı ve bağnaz-
lıktan uzak, tarafsız bir gözle yazıldığını söyledi. 
Konuşmasında “İnalcık’ın titizliği ile ele aldığı konu-
ları çalışırken gösterdiği sabrı, sadece Osmanlı dö-
nemini değil beylikler ve Bizans dönemini de ay-
dınlatmıştır. Fetret devrine kadar karmakarışık olan 
ihtilaflı olaylar silsilesini belli bir düzene oturtmuş, 
kronolojiyi sağlıklı bir sıraya dizmiştir.” değerlendirme-
sini yapan Erdem, tarihçinin ününün tüm dünyada du-
yulmasının çalışmalarına bağlı olduğunu dile getirdi. 
 
AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, hayatın doğum ile 
ölüm arasında bir süreç şeklinde değerlendirildiği-
ni ama en önemlisinin hayatı kaliteli ve çalışarak, er-

demli bir şekilde doldurabilmek olduğunu söyledi. 
Prof. İbiş, Osmanlı’da doğmuş, Atatürk ile büyümüş, 
Cumhuriyet ile olgunlaşmış Halil İnalcık’ı Ankara Üniver-
sitesi'nde anmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu belir-
terek “Tarih disiplinine yön vermiş, kendi metodolojisini, 
eğitimde ve tarihçiliğin geliştirilmesinde kullanmış ve ka-
bul etmiş büyük insanı anmaktan gurur duyuyoruz.” dedi. 
 
AÜ  D.T.C.F. Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek de, fa-
kültenin Halil İnalcık ile özdeşleştiğini belir-
terek, fakülte kütüphanesine adının verilme-
sinden dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. 
İnalcık’ın arşive ve vesikalara dayanarak çalışmalar yap-
tığını hatırlatan Prof. Çiçek, ünlü bilim insanı ve iyi bir 
tarihçinin sosyoloji, coğrafya, ekonomi, kültür ve diğer 
sosyal bilimleri de bilmeye önem verdiğini vurguladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Tu-
ran ise D.T.C.F.'de hocayı anmanın hem mut-
luluk hem de hüzün verdiğini vurguladı. 
Prof. Turan, kendisinin de 1974’te mezun oldu-
ğu D.T.C.F.'ye  bakarken gurur duyduğunu ve tö-
renin gerçekleştiği binanın mimari yapısı itibarıy-
la tarihin önemli yapılarından biri olduğunu söyledi. 
“Bu değerli binada dönemin önemli hocalarından ders 
almak çok önemliydi. Mehmet Altan Köylü, Bahat-
tin Ögel, Afet İnan ve çok sayıda hocadan dersler al-
dık. Kendileri olmasa da isimlerini hep duyduğumuz 
hocalar vardı, Halil İnalcık gibi. ABD’de olmasından 
dolayı kendisinden ders alamadım ama onun bilim 
dünyasına dahil oldum.” ifadesini kullanan Turan, İnal-
cık’ın tüm dünyada kendini ispat ettiğini ve dünya üni-
versitelerinde kitaplarının okutulduğunu dile getirdi. 
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II. TÜBA-KAST ORTAK SEMPOZYUMU 
“BIYOTEKNOLOJI ve BIYOTEKNOLOJI 

UYGULAMALARI”
TÜBA ve Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi (The Korean Academy of Science and Technology-

KAST) iş birliğiyle düzenlenen “Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları” konulu II. TÜBA-
KAST Ortak Sempozyumu 20 Eylül 2017’de Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Her iki ülkenin bilim akademileri arasında imzalanan 
ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde düzenlenen II. TÜ-
BA-KAST Ortak Sempozyumu “Biyoteknoloji ve Biyotek-
noloji Uygulamaları” Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği ve 
katkılarıyla gerçekleştirildi.

Üniversite’nin 26 Ağustos Kampüsü’nde TÜBA Konsey 
Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin’in bilimsel koordinatör-
lüğünde düzenlenen Sempozyum; tıbbi ve endüstriyel 
biyoteknoloji, biyoproses ve protein mühendisliği, iş ge-
liştirme, stratejik ortaklıklar, ürün fırsatları, büyüme iş 
modelleri ve stratejileri, farmasötik biyoteknoloji alanın-
da lisanslama, biyolojik iyileştirme, bitki ve çevre tekno-
lojileri, transgenik bitki ve hayvanlar ile tüm bunların etik 
ve toplumsal kaygıları konusunda gerçekleştirilen araştır-
maların sonuçları açıklandı. Araştırmacılar ve karar veri-
ciler biyoteknolojideki en son bulgularını sundu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar “Bu sempozyumun, bilimsel iş bir-
liği açısından iki ülkenin attığı adımla-
ra büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” 
Prof. Acar, TÜBA-KAST Ortak Sempozyumu için Tür-
kiye’ye gelen KAST heyetine, sempozyum organizasyo-
nuna ev sahipliği yaptığı için Yeditepe Üniversitesi’ne ve 
desteklerinden dolayı Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yun-
soo’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü: “Kore Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki diplomatik ilişkilerin ku-
rulmasının 60. yıl dönümünü kutlu-
yoruz. TÜBA ve KAST olarak her iki 
ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin 
ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde 
çalışıyoruz. Bu sempozyumun, bilim-
sel iş birliği açısından iki ülkenin attı-
ğı adımlara büyük katkı sağlayacağına 
inanıyorum.”

Kore Savaşı’ndan bu yana 60 yıl 
geçtiğini hatırlatan Prof. Acar, 
“Türkiye, 1950’den 1953’e kadar 
yaklaşık 15.000 askerini Kore’ye gön-
derdi. Bizim kan kardeşliğimiz çok 
eski bir tarihe dayanıyor. Bu yüzden 
ülkemize gelen Koreliler turist de-
ğil bizim misafirlerimizdir.” dedi. 
 
Sempozyum'la birlikte, çeşitli sorun-
ların çözümüne ışık tutulduğunu ve 
konu hakkındaki bilim ve araştırma 
kurumlarının durumunun incelendi-
ğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, “Akademilerimiz ve ülkelerimiz 
arasındaki ikili ve çok taraflı iş birliği 
daha da gelişti, gerçekleştireceğimiz 
bilimsel iş birliklerinin önünü bir kez 
daha açıldı.” dedi.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

TÜBA ve KAST olarak her iki ülke 

arasındaki bilimsel iş birliğinin ve 

ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde 

çalışıyoruz.

““



9EYLÜL 2017   TÜBA GÜNCE

KAST Başkanı Myung-Chul Lee “Kore halkı, Türki-
ye’nin paha biçilmez yardımını asla unutmayacak.” 
TÜBA ve KAST’ın ortaklaşa düzenlediği “Biyoteknoloji 
ve Uygulamaları” konulu II. TÜBA-KAST Ortak Sem-
pozyumu’nun gerçekleştirilmesi dolayısıyla büyük mutlu-
luk ve gurur duyduğunu dile getiren KAST Başkanı Prof. 
Dr. Myung-Chul Lee, TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat 
Acar’a ve Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yun-soo Cho’ya 
teşekkürlerini sundu.

Prof. Lee ayrıca “Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 60. yıl dönümünü kutlamak için her iki Aka-
demi, birer sempozyum düzenlemek konusunda fikir bir-
liğine varmış ve ilki KAST tarafından “Kore ile Türkiye 
arasındaki Bilimsel İş Birliği” başlığı altında Nisan ayında 
Seul’de gerçekleştirilmişti. Bilindiği gibi, Kore ile Türki-
ye arasındaki ilişkinin tarihi 60 yılı aşkın bir geçmişe da-
yanıyor. Kore Savaşı’nın ortasında, Türkiye’den bir grup 

KAST Başkanı 

Myung-Chul Lee 

Ortak Sempozyumu’un gerçekleştirilmesi 

dolayısıyla büyük gurur duyuyorum.
““ TÜBA Konsey Üyesi 

Prof. Dr. Fikrettin Şahin

Kendi teknolojilerimizle birlikte Kore ile 

iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.
““
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genç, Kore halkının özgürlüğüne kavuşması ve Kore Ya-
rımadası’nda barışı korumak için uluslararası toplumun 
çağrısına yanıt verdi. Cesur ve gururlu Türkler, Kore’ye, 
hiç bilmedikleri bir ülkeye geldiler. Türk askerlerinin de 
başarıları sayesinde Kore, Asya’nın önde gelen demokrasi 
ülkesi oldu ve bugün dünyanın en dinamik ekonomik güç 
merkezlerinden biri haline geldi. Kore halkı, Türkiye’nin 
paha biçilemeyen yardımını asla unutmayacak.” dedi.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin “Kore 
ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. “
“Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları Sempoz-
yumu”nun bilimsel koordinatörü de olan TÜBA Konsey 
Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin ise toplantının, biyotek-
noloji alanındaki yenilikçi teknolojilerin, bilimsel iş bir-
liğinin geliştirilmesi için önemli bir platform sağladığını 
söyledi. Türkiye’nin, biyoteknolojinin bazı alanlarında 
dünyanın önünde olduğuna dikkati çeken Prof. Şahin, 
"Tarım biyoteknolojisi konusunda geliştirdiğimiz bazı 
ürünler, dünyada ilk ve tek. Ticarileşen bu ürünler, kom-
şu ülkelerde pazara sunuldu ve uluslararası pazara da su-
nulmaya hazır durumda. Türkiye malzeme konusunda da 
Japonya ve Amerika'nın önünde." şeklinde konuştu.

Prof. Şahin, biyoteknolojinin özellikle sağlık alanındaki 
uygulamalarının ülkelere çok ciddi yük getirdiğine işaret 

ederek, bu noktada kendi ilacını geliştiremeyen ülkele-
rin dışa bağımlı kaldığını ve bunun da stratejik riskleri 
beraberinde getirdiğini belirtti. İlaç sektörünün sentetik 
teknolojiden, biyoteknolojiye kaydığını dile getiren Prof. 
Şahin, "Kore, sağlık biyoteknolojisinde dünyanın rekabet-
çi ülkelerinden biri haline geldi. Bazı teknolojileri bağım-
sız geliştirebilirsiniz ama bazılarında iş birliği yapmanız 
gerekir. Onun için kendi teknolojilerimizle birlikte Kore 
ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Sempozyum çerçevesinde Kore’den gelen bilim insanları-
nın kök hücre, gen tedavisi, sensörler, biyotek ilaç ve te-
daviler konusunda hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği 
hakkında bilgi verdiklerini aktaran Prof. Şahin, Koreli 
akademisyenlerin iş birliği önerileri olduğunu ve bundan 
sonraki süreçte önerilerin çalışılacağını kaydetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin “İlişkilerin 
gelişmesinde TÜBA ve Kore’nin Ankara Büyükel-
çisi Yun-soo Cho’nun çok büyük katkıları oldu.”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de söz konusu 
etkinlikle TÜBA ile Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi 
arasında “el sıkma” gerçekleştiğini söyledi. İlişkilerin ge-
lişmesinde Kore’nin Ankara Büyükelçisi Yun-soo Cho ve 
TÜBA'nın çok büyük katkıları olduğunu anlatan Prof. Er-
gin, TÜBİTAK olarak Ekim ayında da Kore’ye bir ziyaret 
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gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi. Kore’nin Ankara 
Büyükelçisi Cho ile görüşmelerinde, Türkiye ve Kore’nin 
bilimsel iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurguladık-
larını aktaran Prof. Ergin “TÜBİTAK açısından söylüyo-
rum, geçtiğimiz beş yıl içinde yaklaşık 13 projeyi ortak 
desteklemişiz, bu sayının daha da artırılması gerekiyor. 
Bugün burada olmamın sebebi, akademiler arasındaki iş 
birliğini TÜBİTAK ve Koreli muadillerimizle de sağla-
mak. TÜBİTAK olarak biz, Koreli muadillerimizle birlikte 
yapılacak araştırmalara fon ayırmak istiyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Prof. Ergin, gelecek yıl Türkiye ve Kore arasındaki ilişkile-
rin daha da yakınlaşacağını düşündüğünü dile getirerek, 
bu doğrultuda iki ülke ortak bilimsel faaliyetlerinin de ar-
tacağını belirtti. 

Prof. Dr. Fikrettin Şahin’in moderatörlüğünde açılan Sem-
pozyum'da ilk olarak TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye 
Arzum Erdem Gürsan “Nanomalzemeler Entegre Elektro-
kimyasal Biyosensör Teknolojileri ve Uygulamaları” adlı 
sunumunu yaptı ve ilk panelde ise KAST-Biyolojik Bilim 
Bölümü’nden Prof. Dr. Yong-Mahn Han “Uyarılmış Pluri-
potent Kök Hücreler Kullanarak İnsan Genetik Hastalıkla-
rının Modellenmesi” hakkında konuştu. Panel KAST Bio-
medikal Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. In-San Kim’in 

“Kanser Aşılaması” konuşmasıyla devam etti ve TÜBA 
Konsey Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in “Türkiye’de Tıb-
bi Genetik ve Genetik Tıp: Yaşam Bilimlerinde Yeni Bir 
Çağda Parlak Bir Gelecek” adlı sunumuyla sona erdi.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumun moderatör-
lüğünü TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
yürüttü. Kore Üniversitesi’nden Prof. Hyun Jin Park “Ko-
re’de Gıda Endüstrisinin Teknoloji Anlamda Gelişimi Du-
rum ve Geleceği”, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin 
“Beslenme Laboratuvarının Altyapısı ve Yenilik Arayışı”, 
TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ercü-
ment Ovalı “Terapide Yeni Bir Kavram: Yaşayan Bir İlaç” 
ve Prof. Dr. Fikrettin Şahin ise “Türkiye’de Bitki Üretimi 
ve Korunması İçin Ticari Biyolojik Gübre ve Biyolojik Zi-
rai Mücadele İlaçlarının Geliştirilmesi” üzerine konuştu. 

Sempozyumun üçüncü paneli olan “Bilim Kurumlarının 
Yönetimi Paneli ve Araştırma Merkezleri”nin moderatör-
lüğünü Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev üstlendi. Panel’de 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, KAST Başkan 
Yardımcısı Prof. Ook Joon Yoo, Türkiye Sağlık Enstitü-
sü Başkan Yardımcısı (TÜSEB) Prof. Ahmet Çarhan ve 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras konuştu. 

II. TÜBA-KAST Ortak Sempozyumu, katılımcılar için 
boğazda düzenlenen tekne gezisiyle sona erdi.
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TÜBA & IAS & NEÜ'DEN “KÜRESEL BARIŞ ve 
REFAH IÇIN BILIM, TEKNOLOJI ve YENILIK” 

KONFERANSI
TÜBA, Islam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 

(NEÜ) ortaklaşa düzenlediği “Küresel Barış ve Refah için Bilim, Teknoloji ve Yenilik” konulu 
Uluslararası Konferans 8-11 Ekim 2017 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.

Konya Dedeman Otel'de 8 Ekim günü başlayacak konferans-
ta; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve IAS Başkanı Prof. Dr. Abdel 
Salam Majali’nin açılış konuşmalarını takiben Açılış Progra-
mı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’in “Türkiye’nin 
Yenilik Gündemi” başlıklı konuşmasıyla sürecek. IAS’e bir 
önceki genel kurulda katılan yeni üyelerin tanıtımının da 
yapılacağı konferansta; IAS içerisinde kendi alanlarında bi-
limsel başarı göstermiş isimlere “IAS-COMSTECH İbrahim 
Anma Ödülü”nün de takdimi yapılacak. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 21. kez gerçek-
leştirilen uluslararası konferansta pek çok İslam ülkesinden 
çok sayıda bilim insanının yer alacağını söyledi ve “Türki-
ye, Azerbaycan, Ürdün, İran, Filistin, Tunus, Bangladeş, 
Kazakistan, Mısır, Tunus, Malezya, Pakistan gibi İslam ül-
kelerinden gelen katılımcıların yanı sıra Rusya, Avrupa ve 
Amerika’da bilimsel çalışmalarını yürüten bilim adamları 
da konferansa katılacak. Dört gün sürecek olan konferans-
ta; “üniversitelerin dönüşen rolü, İslam dünyasında sosyal 
bilimler, tıp eğitiminin geleceği, Ortadoğu’da ar-ge, tek-
noloji ve yenilikçilik, bilim kültürü, Mevlana” gibi birçok 
konu altı oturum ve iki atölye çalışmasında ele alınacak. 11 
Ekim günü yapılacak kapanış oturumunda ise konferan-
sın sonuçları hakkında bilgi aktarılacak. Konferansın hem 
İslam ülkeleri ve bilim insanları ve kuruluşları arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi bakımından hem de Türkiye’de yapıl-
masının önemli olduğunu ve yararlı sonuçlar vereceğini 

düşünüyorum ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ediyorum” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, İslam dünyasın-
da ve bölgemizde barış ve refahın ciddi şekilde bozulduğu ve 
İslam ülkeleri arasında her alanda ilişki ve iş birliğinin gelişti-
rilmesine ihtiyaç olan bir süreçte bu konferansın Mevlana’nın 
barış ve hoşgörü anlayışının merkezi Konya’da ve ülkemizde 
düzenlenmesinin anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Prof. 
Şeker, “Konferansta diğer konular yanında Mevlana ile ilgili 
bir oturum da yer alıyor. Ayrıca, katılımcılar, Konya’nın tarih 
ve kültür zenginliklerini yerinde görme imkânı da bulacak-
lar.” dedi. 

Konferansın “Celâleddin-i Rûmî’nin Gölgesinde” adlı ilk otu-
rumunu TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev ve Azerbaycan’dan Prof. Dr. Hamlet Isaxanli yönetecek. 
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rumi Medeniyetler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuş-
pınar “İslam Düşüncesi ve Kültürüne Celâleddin-i Rûmî’nin 
Son Etkisi”, TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) İla-
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz “Çeşit-
liliklerin Barış içinde Bir Birlikte Yaşamasının Temeli Olarak 
Dinlerin Altın Kuralları” ve Ibn Haldun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Recep Şentürk “Fikri Bağımlılık: Müslüman Dünya-
da Sosyal Bilimler” üzerine konuşacak. Toplam altı oturum 
ve iki atölye çalışmasının gerçekleşeceği konferansta 9 Ekim 
günü düzenlenecek olan ikinci oturumunun başkanlığını Ür-
dün’den Prof. Abdel Salam Majali ve Prof. Dr. Talip Alp üst-
lenecek. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Konferansın Islam ülkeleri bilim 

insanları ve kuruluşları arasındaki 

ilişkilerin gelişmesi bakımından yararlı 

sonuçlar vereceğini düşünüyorum.

““
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Dr. Jackie Ying “Enerji ve Biyomedikal Uygulamalar için Na-
noyapılı Malzemeler”, Ürdün Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adnan Badran “Ortadoğu›da Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilikte 
Dünyaya Karşı Yükselme ve Düşüş” ve Pakistan’dan COMS-
TECH Genel Koordinatörü Dr. Shaukat Hameed Khan “İİT 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Yol Haritası; Modern Ekonomide 
Teknoloji Yönetimi” hakkında konuşacak ve İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ensar Gül ise “Yenilik Konuma 
(Coğrafyaya) Bağlı mı?” sorusunu masaya yatıracak. 

Aynı gün düzenlenen “Üniversitelerin Dönüşen Rolü” başlık-
lı üçüncü oturumun yöneticiliğini ise Prof. Dr. Adnan Bad-
ran ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin yerine getire-
cek. Malezya’dan UCSI Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Khalid Yusoff “Tıp Eğitiminin Geleceği”, Pakistan Karachi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammad Ajmal Khan “Mega 
Şehirlerde Mega Üniversiteler: Nexus Etkisi”, Kazakistan Sha-
karim Üniversitesi Rektörü Dr. Meir Yeskendirov “Üniversi-
telerin Dönüşen Rolü”, NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Kemal Argon 
“Çağdaş Türk ve Müslüman Alimler ve Başarılı Temsiliyetin 
Yönleri” ve yine aynı üniversiteden Dr. Tarık M. Quadir “İs-
lami Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin Gerekliliğini Dü-
şünmek” üzerine sunumlarını yapacaklar. 

Programın ikinci günü “Niceliksel ve Niteliksel Faktörler” 
üzerine düzenlenecek olan atölye çalışmalarının ardından 
sona erecek. 10 Ekim günü gerçekleşecek “Sürdürülebilir 
Kalkınma” başlıklı dördüncü oturum Prof. Dr. Şinasi Gündüz 
ve Prof. Zabta Shinwari tarafından yönetilecek. Oturumun 
ilk konuşmasını Ege Üniversitesi’nden Prof. Münir Öztürk 
“Biyolojik İzleme: İİT Ülkeleri İçin Önerilen Bir Şablon” üze-
rine yapacak. “Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim, Teknoloji 
ve Uluslararası İş Birliği” konulu sunum ABD Ulusal Bilim-
ler Akademisi’nden Dr. Dalal Najib, “Sürdürülebilir Biyolojik 
Çeşitlilik: İİT Ülkeleri için Görünüm” Putra Malaysia (UPM) 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faridah Ibrahim, “Üniversitelerin 
Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşması 
Üzerindeki Rolü ve Etkileri” TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mu-
ammer Koç ve “Gıda Katkı Maddelerinin Güvenlik Kaygısı” 
adlı sunumu ise yine TÜBA Asli Üyesi olan Prof. Fatih Gül-
tekin yapacak.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Muzaffer Şeker ve Tataristan’dan 
Prof. Gulnar Vagapova ise beşinci oturumu yönetecek. 
ABD’den PharmaCore Başkanı Dr. Adnan Mjalli Hon “Küre-

sel Unmet Tıbbi İhtiyaçların Tedavisi İçin Yenilikçi Bilimlerin 
İlaçlara Dönüştürülmesi”, Pakistan Islamia Üniversitesi’nden 
Prof. Shazia Anjum “Pakistan Koreli Çölü’ndeki Anti-diyabe-
tik Tıbbi Bitkilerin Kanıta Dayalı Arama ve Standardizasyo-
nu”, Tahran Üniversitesi’nden Prof. Ali A. Moosavi-Movahe-
di “Serbest Radikaller: Diyabet Komplikasyonları”, Almanya 
Juelich Araştırma Merkezi’nden Prof. Syed M. Qaim “Yeni 
Hızlandırıcının Ürettiği Radyonüklidlerin Tıpta Kullanımı”, 
Yıldırım Beyazit Üniversitesi’nden ise Dr. M. Nedim Ayte-
kin ve Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan Dr. 
Furkan Erol Karabekmez “IAS Tıp Dergisi: Dün, Bugün ve 
Gelecek” hakkında konuşacak. Konferansın altıncı ve son 
oturumu “Yenilik Hikayeleri” başlığı altında iki ayrı oturum 
şeklinde düzenlenecek; toplam 10 ayrı sunumun gerçekleşe-
ceği oturumlara ilk olarak Prof. Münir Öztürk ve Prof. Syed 
M. Qaim ile Prof. Khatijah Yusoff ve Prof. Khalid Yusoff baş-
kanlık edecek. 

Konferans 11 Ekim günü “İslam Dünyasında Bilim Kültürü” 
başlıklı ikinci atölye çalışmasının ardından kapanış oturumu 
ile sona erecek. 

TÜBA KonseyÜyesi ve NEÜ Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

Islam ülkeleri arasında her alanda ilişki 

ve iş birliğinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duyduğumuz bir süreçteyiz.

““
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ALLEA 2017 GENEL KURUL TOPLANTISI 
4-6 Eylül 2017 tarihleri arasında Budapeşte’de gerçekleştirilen Avrupa Akademileri 
Birliği (All European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı ve “Sürdürülebilirlik 

ve Dayanıklılık” konulu konferansa TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar ve 
Başkan Yardımcısı Prof. Ahmet Nuri Yurdusev katıldı.

4-6 Eylül 2017 tarihlerinde Budapeşte’de Macar Bilimler 
Akademisi’nin (Hungarian Academy of Sciences) ev sa-
hipliğiyle düzenlenen Avrupa Akademileri Birliği (All 
European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı’na 
ve ALLEA-Avrupa Akademisi (Academy of Europe-AE) 
ve Avrupa Genç Akademisi (Young Academy of Euro-
pe-YAE) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilirlik ve Da-
yanıklılık” konulu konferansa TÜBA Başkanı Prof. Ahmet 
Cevat Acar ve Başkan Yardımcısı Prof. Ahmet Nuri Yurdu-
sev katıldı. Konferansa AE Üyesi de olan TÜBA Asli Üyesi 
ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal da katılarak 
bir konuşma yaptı.

Macar Bilimler Akademisi Başkanı Prof. László Lovász, 
AE Başkanı Prof. Sierd Cloetingh, ALLEA Başkanı Prof. 
Günter Stock ve YAE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mar-
cel Swart’ın açılış konuşmalarını takiben gerçekleştirilen 
Genel Kurulda Prof. Antonio Loprieno, 2018-2021 döne-
mi ALLEA Başkanı seçildi. Loprieno, Mayıs 2018’de Sof-
ya’da düzenlenecek olan Genel Kurul’un ardından Prof. 
Stock’tan görevi devralacak.

5-6 Eylül’de ayrıca ALLEA, AE, YAE iş birliğiyle ve Macar 
Bilimler Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürü-
lebilirlik ve Dayanıklılık” konulu uluslararası bilimsel kon-

ferans gerçekleştirildi. Konferansta, “Sürdürülebilirlik ve 
Dayanıklılık” başlığı altında Avrupa bilimsel ve araştırma 
alanı, miras, sosyal sistem, sağlık, ekonomi ve iklim gibi 
konularda sunumlar gerçekleştirildi. Türkiye’den AE Üye-
leri Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. Murat Çizakça’nın 
da katıldığı konferansta, Prof. Dr. Hasan Mandal, “Grain 
Boundary Engineering for Improved Mechanical Proper-
ties in SiAION Ceramics” başlıklı bir konuşma yaptı.

Etkinlikler kapsamında ALLEA, AE ve YAE Ödülleri de 
sahiplerini buldu: ALLEA 2017 yılı Madame de Staël Ödü-
lü, Avrupa hukuku ve Avrupa yargı sistemi konusundaki 
akademik çalışmaları dolayısıyla Prof. Koen Lenaerts’a 
verildi. Katholieke Universiteit Leuven’de Avrupa Hukuku 
Profesörü ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkanı Prof. 
Lenaerts ise, 20.000 Euro tutarındaki ALLEA Ödülü’ne la-
yık görülen dördüncü bilim insanı oldu.

AE Ödülü’nü “Avrupa biliminin gelişimine katkısı” dola-
yısıyla Helga Nowotny alırken, Avrupa Akademisi 2017 
Erasmus Madalyası “ekonomi bilimine yaptığı uzun sü-
reli katkıları” sebebiyle Andreu Mas-Colell’in oldu, Allan 
Downie ise “bitki bilimleri alanındaki öncü araştırmala-
rı” ile Adam Kondorosi Ödülü’nün sahibi oldu. YAE’nin 
Birincilik Ödülü ise bilimsel çalışmalar içerisinde genç 

2017 ALLEA Genel Kurulu ALLEA Üyesi Akademilerin Temsilcileri
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ALLEA Üyesi Akademilerin Temsilcileri

araştırmacıların ve kadınların da yer alması için ortaya 
koyduğu çaba dolayısıyla Maastricht Üniversitesi Rektörü 
Rianne Letschert’e verildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ayrıca, T.C.   Bu-
dapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı’yı da 5 Eylül günü ziyaret 
etti.

2018-2021 ALLEA Başkanı Prof. Antonio Loprieno ALLEA 2017 Madame de Staël Ödülü Sahibi Prof. Koen Lenaerts

TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar ve T.C. Budapeşte B.Elçisi Şakir Fakılı

TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar, T.C. Budapeşte B.Elçisi Şakir Fakılı
 ve TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

Prof. Dr. Murat Çizakça, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Ahmet Nuri Yurdusev ve TÜBA Asli 
Üyesi ve YÖK başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal



16 TÜBA GÜNCE   EYLÜL 2017

TÜBA’DAN “GIDA GÜVENLIĞI SEMPOZYUMU:
ORGANIK ÜRÜNLER ve SAĞLIK”

TÜBA tarafından 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Gıda Güvenliği Sempozyumu: 
Organik Ürünler ve Sağlık” Malatya Inönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ve Kanser Ça-
lışma Grubu’nun 12-14 Ekim tarihleri arasında ortakla-
şa düzenlediği “Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik 
Ürünler ve Sağlık”, Malatya İnönü Üniversitesi ev sahip-
liğinde, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek.

Günümüzde yaşanan gıda kaynaklı zehirlenmelerin “gıda 
güvenliği ve halk sağlığı” ile ilgili konulara çok daha fazla 
odaklanmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu dile geti-
ren TÜBA Başkanı Prof. Acar, bu doğrultuda dünyada gi-
derek daha popüler hale gelen “çiftlikten çatala” konsepti-
nin her geçen gün önem kazandığının altını çizdi ve gıda 
ile insan ilişkisi devam ettiği sürece “gıda güvenliği”nin 
her zaman ön planda kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Akademi Başkanı Prof. Acar: “Toplumda yerleşmiş 
yanlış algıların önüne geçecek, “organik ürün” tanı-
mını gerçek anlamda insanların bilgisine sunacağız.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, konuyla ilgi-
li yaptığı açıklamada organik tarımın toprak, ekosistem 
ve insan sağlığını sürdüren bir üretim sistemi olduğunu 
söyledi ve “Sistem, olumsuz etkisi olan girdilerin kulla-
nımı yerine; ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yerel 
koşullara uyum sağlamış döngülere dayanır. Organik ta-
rım, içinde bulunduğumuz çevreye fayda sağlamak, adil 
ilişkiyi ve tüm ilgili taraflar için iyi bir yaşam kalitesini 
yaygınlaştırmak adına gelenek, yenilikler ve bilimi bir 
araya getirir. Ancak, organik gıda üretimi ve doğal gıda 
üretiminin aynı iş ve işlem olmadığı, organik üretim için 
bazı koşulların sağlanması ve belgelenmesi gerektiği, bu 
konuda halkı doğru bilgilendirmenin ve bilinçlendir-
menin gerekliliği artık bir mecburiyet olmuştur. TÜBA 

olarak bu sempozyumla birlikte, ülkemizde “gıda gü-
venliği” kavramı ile ilişkili olarak “organik ürün” tanımı 
hakkında detaylı bilgiler vereceğiz, toplumda yerleşmiş 
yanlış algıların önüne geçecek, “organik ürün” tanımını 
gerçek anlamda insanların bilgisine sunacağız. Bu nokta-
da, özellikle üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurumunda çalışan konusunda uzman kişilerin bu Sem-
pozyum sayesinde bir araya gelmesini sağlayacağız. Sem-
pozyum sonunda konusunda uzman kişilerin anlatım ve 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

2018 yılının ilk yarısında da Gıda 

Güvenliği: “Medyanın Rolü” başlıklı bir 

sempozyum planlıyoruz.

““



17EYLÜL 2017   TÜBA GÜNCE

tartışmalarına dayanan nitelikli çıktıların elde edilmesi en 
önemli amacımız.” dedi.

“Gıda güvenliği sempozyumları devam edecek.”
Sempozyum'un seri halde devam edeceği bilgisini de ve-
ren Prof. Acar “Gıda güvenliği, bir gıdanın tüketimden 
önce fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden insan 
sağlığına zararlı olmaması hali olarak tanımlanabilir. Gü-
venli gıda da, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden 
güvenilir kabul edilen gıdalardır. Bu bağlamda ruhsatlan-
dırma, kontrol ve cezalandırmada ön plana çıkan ve son 
zamanlarda da bazı askeri birliklerimizde görülen gıda 
zehirlenmeleri tamamen gıda güvenliği temelli sorun-
lardır. Bu konuların tüm paydaşlarca işlenmesi ve farkın-
dalık yaratılması gerekiyor. Sempozyumun ana konusu 
gıda güvenliğidir. Amaç, ülkemizde önemi giderek daha 
da artan Gıda Güvenliği konseptinin içerdiği alanları de-
taylı biçimde ortaya koymak ve ilişkili olduğu spesifik ve 
önemli olan konuları öne çıkarmak, toplumun detaylı bi-
çimde bilgilendirilmesi ya da daha önce üzerinde yanlış 
anlaşılmalara imkan veren konuların detaylandırılması ve 
katılımcılar ile toplumun doğru bilgilendirilmesine im-
kan sağlayacak doğru bilgilerin elde edilebileceği bilimsel 
ortamı oluşturmaktır. TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma 
Grubu ve Kanser Çalışma Grubu tarafından oluşturulan 
“Gıda Güvenliği” başlıklı seri sempozyumların devam et-
mesini hedefliyoruz. Bu amaçla 2018 yılının ilk yarısında 
Gıda Güvenliği: “Medyanın Rolü” başlıklı Sempozyumu-
nu da planlıyoruz.” dedi.

TÜBA-Gıda Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü 
Prof. Dr. Kazım Şahin: “Türkiye organik ürünler ko-
nusunda yeterli bilinç düzeyine henüz erişemedi.”
Üretici kesimin azalması, tüketici kesimin artışı, köyden 
kente göçün artışı, %78'lük nüfusun şehirde yaşaması ve 
büyük çapta üretime gereksinimin ve daha fazla verim ge-
tiren türlerin gerekliliğinin modern tarımı doğurduğunu 
söyleyen Prof. Şahin “Bu tip tarım ürünlerinin tat, koku, 
görünüş ve lezzetinin damak zevkine hitap etmemesi, 
tüketicinin sosyo-ekonomik ve refah seviyesi ile alım 
gücünün artışı, farkındalık vb. organik gıdalara yönelişi 
artırmıştır. Ancak, pazar payının %2’lerde olduğu görülü-
yor yani Türkiye organik ürünler konusunda yeterli bilinç 
düzeyine henüz erişemedi.” dedi.

INÜ’DE “TÜBA-MALATYA TANITIM OFISI” AÇILDI

İnönü Üniversitesi (İNÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın 
desteği ve TÜBA Asosye Üyesi ve Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu katkısıyla 9 Haziran 2017 
tarihinde İNÜ’de TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi açıldı.

Açılış törenine; İNÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,    TÜBA 
Asosye Üyeleri Prof. Hayaloğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi 
Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, İNÜ Elektrik - Elek-
tornik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Nusret 
Tan, İNÜ Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali 
Özer ile akademik ve idari personel katıldı.

TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi hakkında bilgi veren Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ise 
TÜBA’nın Türkiye’de bilimin evrensel düzeyde içselleştiril-
mesi için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği içinde ulusal 
amaç ve stratejilere hizmet etmeyi bir yaklaşım olarak be-
nimseyerek 1993 yılında Ankara’da kurulduğunu anımsata-
rak, “Bu anlamda ülkemizin bilim politikalarına yön vermeyi, 
bilim temelli danışmanlık yapmayı, bilimi, araştırmacılığı, bi-
lim insanını özendirmeyi, bilimde bilimsel düşünceyi benim-
setmeyi, Türkçe’nin bilim dili olması için çalışmayı misyon 
edinmiştir.” şeklinde konuştu.

Hayaloğlu, TÜBA’nın kurumsal tanıtımını yapmak, Türkiye 
bilimine katkılarıyla faaliyetleri hakkında topluma bilgi ver-

mek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İNÜ'deki TÜBA 
üyeleri tarafından ofis açma fikrinin oluştuğunu belirterek, 
şöyle konuştu: “TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi'nde TÜBA’nın 
süreli yayınları olan TÜBA-GÜNCE, TÜBA-AR ve TÜ-
BA-KED periyodik olarak ofisimize akademi başkanlığı ta-
rafından gönderilmektedir. TÜBA’nın zaman zaman gerçek-
leştirdiği sempozyumların raporlarıyla TÜBA’nın baskısını 
yaptığı kitaplar da ofisimizde yer almaktadır. TÜBA yayın-
larına ulaşmak isteyen okurlarımız ofisin bitişindeki güven-
lik bürosundan kapının açılmasını rica ederek ilgi duyduğu 
kaynağı alabilirler.” dedi.

TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Hakan Parlakpınar, Doç. Dr. Ali Özer, 
Prof. Dr. Nusret Tan, İNÜ Rektörü Prof. Ahmet Kızılay, TÜBA Asos-
ye Üyesi Prof. Adnan Hayaloğlu 
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TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. YURDUSEV “IAP 
ULUSLARARASI BILIM EĞITIMI FORUMU”NA KATILDI 

IAP (Inter-Academy Partnership) Bilim Eğitimi Programı 
(IAP SEP), Çin Bilim ve Teknoloji Kurumu ve İktisadi İş 
Birliği Teşkilatı Bilim Vakfı (ECOSF) tarafından düzenle-
nen Uluslararası Bilim Eğitimi Forumu 3-4 Temmuz 2017 
tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de 
gerçekleştirildi.

Forum’da 11 farklı ülkeden 30’un üzerinde bilim insanı 
bilim eğitimi sorunlarını tartıştı. Ayrıca Forum’un bi-
rinci günü düzenlenen sabah oturumuna ev sahibi Çin 
Çocuklar için Bilim Eğitmenleri Kurumu Üyeleri ve se-
çilmiş öğretmenleri de katıldı.Pekin Forumu’nun ana te-
ması “Bilim Eğitimi Tarihi ve Medeniyetlerin Etkileşimi 
ve İş Birliği” için müfredat önerileri oluşturulmasıydı. Bu 
çerçevede Çin’in “Tek Kuşak Tek Yol” temasının önerilere 

arka plan oluşturması üzerinde uzlaşıldı. Forum’da konu-
şan Prof. Yurdusev müfredat önerisinin hangi seviyede 
oluşturulacağının önemine dikkat çekerek, eğer temel 
eğitim seviyesi düşünülüyorsa temel hayati ihtiyaçlar ve 
bunların farklı toplum ve medeniyetlerde nasıl cevaplan-
dığı gibi somut olgulardan hareket edilmesi gerektiğini ve 
seviye yükseldikçe soyut kavramların dâhil edilebileceği-
ni ifade etti. Yurdusev ayrıca, medeniyetler arası etkileşim 
ve iş birliği için müfredat önerilerinin, medeniyetlerin ve 
kültürlerin moral eşitliğini temel almasının olmazsa ol-
maz olduğunu vurguladı.

Forum’un sonunda önerilerin somutlaştırılması için Prof. 
Yurdusev’in de dâhil olduğu bir çalışma grubu oluşturuldu.

ÇIN BILIMLER AKADEMISI’NDEN TÜBA’YA ZIYARET

Çin Bilimler Akademisi Bilim ve Kalkınma Enstitüsü’n-
den altı kişilik heyet, 24 Ağustos 2017 tarihinde TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti. 

Enstitü Başkanı Pan Jiaofeng, Başkan Yardımcısı Zhang 
Feng, Yönetim Birim Başkanı Yang Hui, İş Birliği ve İleti-

şim Müdürü Guo Jianfeng, Uluslararası İlişkiler Birimi’n-
den Wang Huizhong ve Prof. Chen Shaofeng ile TÜBA 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ve 
Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Kaya’nın da yer aldı-
ğı görüşmede; Çin Bilimler Akademisi ve TÜBA arasında 
yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda görüşüldü.
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"TÜBA-İnsan ve Hayvan 

Sağlığında Akılcı Antibiyotik 

Kullanımı ve Antibiyotik 

Dirençlilik Raporu" ile 

"TÜBA-Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin 

Ruhsatlandırılması 

Sempozyumu Raporu" 

Akademi’nin mevcutları 

geliştirerek sürdürmesinin 

yanında yeni program, 

proje ve faaliyetleri devreye 

sokma ve danışmanlık 

işlevini geliştirme politikasının 

ürünleridir.

TÜBA - İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞINDA 
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve 
ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK RAPORU

TÜBA - GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP 
ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI 
SEMPOZYUMU RAPORU
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TÜBA&EMAN IŞ BIRLIĞI ile “AKDENIZ 
HAVZASI MÜŞTEREKLERININ  KEŞFI” 

SEMPOZYUMU
TÜBA, Akdeniz Ülkeleri Akademileri Ağı (Network of the Academies of Mediterranean Countries - 

GIDEMAN) iş birliğiyle 6-7 Kasım 2017 tarihleri arasında Istanbul'da "Exploring the Commonalities of the 
Mediterranean Region" başlıklı sempozyum düzenliyor. 

TÜBA, EMAN iş birliği ve Türk İşbirliği ve Koordia-
nasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle 6-7 Kasım tarihleri 
arasında İstanbul Sura Hagia Sophia Hotel’de “Explo-
ring the Commonalities of the Mediterranean Region/
Akdeniz Havzası Müştereklerinin Keşfi” başlıklı sem-
pozyum düzenliyor. 

Ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve eğitim alanla-
rında kalkınma için Sempozyum’un verimli bir ze-
min oluşturduğunu söyleyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar konu ile ilgili şu şekilde konuştu: 
“Akdeniz bölgesi ülkeleri tarafından yaygın olarak 
paylaşılan bu unsurların kapsamlı bir analizi, bölgesel 
iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak. EMAN, 
üyesi olan ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
Akdeniz etrafındaki ülkelerin Bilim Akademileri ile 
iletişimi ve ortak çalışmaları teşvik ediyor. TÜBA’nın 
gerçekleştireceği bu Sempozyum ise; EMAN üyeleri-
nin temsilcilerini ve diğer akademisyenleri bir araya 
getirerek Akdeniz bölgesinin müştereklerini tartışma-
yı amaçlıyor. Farklı konu başlıklarında toplam beş pa-
nel düzenlenecek.” dedi.

Karadağ, Cezayir, Hırvatistan, Bosna, İsrail, Makedon-
ya ve Türkiye’den katılımcıların yer alacağı Sempoz-
yum’un açılışı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev ve EMAN Başkanı Prof. Dr. Pavao Rudan 
tarafından yapılacak. İbn Haldun Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Halil Berktay ise «Akdeniz’in Avrupa-Mer-
kezcilik, Doğu-Batı Bölünmesi ve Tarihin Dönemlere 
Ayrılması Üzerindeki Etkisi” üzerine konuşacak. 

Sempozyum beş panel ve beş farklı başlıktan 
oluşuyor. 
“Yazı ve Edebiyat” başlıklı Sempozyum’un ilk pane-
linin moderatörlüğünü Romanya Bilimler Akademi-
si Güney Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. 
Viorel Panaite üstleniyor. Bosna Hersek Bilimler ve 
Sanatlar Akademisi’nden (ANUBİH) Prof. Dr. Esad 
Durakovic’in katılamıyor olması dolayısıyla kendisini 
temsilen Dr. Mirza Sarajkić “Milletlerüstü Bir Şiirsel 
Sistem Olarak Arapça, Farsça ve Türkçe Dillerinde 
Klasik Edebiyat” başlıklı, Hırvatistan Bilimler Akade-
misi’nden Dr. Tatjana Paić-Vukić ise “Herman Dalma-
tin ve Ortaçağ’da Akdeniz’de Bilgi Transferi” adlı su-
numlarını gerçekleştirecekler.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Akdeniz bölgesi ülkelerinin 

sempozyumda yapılacak kapsamlı 

analizi, bölgesel iş birliğinin 

geliştirilmesine yardımcı olacak. 

““
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Sempozyumun “Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika” 
başlıklı ikinci paneli 
“Bölgesel Ortaklıklar, 
Riskler ve İş Birliği” 
üzerine düzenlenecek. 
Makedonya Bilimler 
ve Sanatlar Akademisi 
Üyesi Prof. Katica Ku-
lavkova’nın moderatör-
lüğünü yapacağı panel-
de; Karadağ Bilimler ve 
Sanatlar Akademisi’n-
den Dr. Gojko Čelebić, 
“Bölgesel ve Coğrafi 
Ortaklıklar: Akdeniz ve 
Kıyıları”, Cezayir Bilim 
ve Teknoloji Akademisi 
Üyesi (AAST) Prof. Dr. 
Djillali Benouar “Akde-
niz Havzasındaki Gele-
neksel Deprem Riskini 
Azaltma Önlemleri: Bir 
vaka çalışması - Ceza-
yir’in Casbah’ı” ve yine 
AAST Üyesi Prof. Dr. 
Abdelkader Khelladi 
ise “Yöneylem Araştır-
ması ve İş Birliği En-
tegrasyon Aracı: Ceza-
yir’den Örnek” başlıklı 
konuşmalarını yapacaklar.

Üçüncü panel Hırvatistan Bilimler ve Sanatlar Aka-
demisi’nden Prof. Dr. Nenad Moačanin başkanlığında 
yürütülecek. Panelde; Bar Ilan Üniversitesi’nden Dr. 
Jonathan Rubin “Tarihte Ortadoğu: Bizans dönemin-
den Osmanlı fetihlerine”, İsrail Bilimler Akademisi’n-
den Dr. Jonathan Rubin ise “Ortadoğu’da Dinsel Çeşit-
lilik?” başlıkları üzerine konuşacak. 

“Osmanlı İmparatorluğu ve Akdeniz” başlıklı dördün-
cü panelin moderatörlüğünü TÜBA Başkan Danışma-
nı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. İbra-
him Kaya üstlenecek. 
Hırvatistan Bilimler 
ve Sanatlar Akademi-
si’nden Prof. Dr. Ne-
nad Moačanin “16. 
Yüzyılda Osmanlıların 
Avrupa’daki Nüfusu: 
Braudel’in Heyecanı”, 
Romanya Bilimler Aka-
demisi Güney Doğu 
Çalışmaları Enstitü-
sü’nden Prof. Viorel Pa-
naite ise “Doğu ve Batı 
karşılaşır. Batılı Tüc-
carlar, Kapitülasyonlar 
Ve Osmanlı Akdeni-
zi’nde İslam Hukuku 
(16. ve 17. Yüzyıllar)” 
hakkında çalışmalarını 
sunacaklar. 

“Kimlik, Kültür ve Sis-
tem” başlıklı son pane-
lin oturum başkanlığını 
Cezayir Bilim ve Tek-
noloji Akademisi Baş-
kanı Prof. Dr. Malika 
Allab Yaker yürütecek. 
Panelde; TÜBA Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 

Ahmet Nuri Yurdusev “Geç Ortaçağ ve Erken Modern 
Çağda Akdeniz Uluslararası Sistemi”, Makedonya Bi-
limler ve Sanatlar Akademisi Üyesi Prof. Dr. Katica 
Kulavkova “Akdeniz Kültürlerine Yeni Yorumlayıcı 
Yaklaşım” ve TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Ser-
dar Palabıyık ise “Türk ve İtalyan Kimlik Oluşumunda 
“Akdenizlilik “ Tartışmaları (1860-1960)” başlıklı ko-
nuşmalarını yapacaklar. 

Sempozyum, 7 Kasım günü öğleden sonra gerçekle-
şecek genel değerlendirme ve ardından düzenlenecek 
şehir turu ile sona erecek. 

TÜBA-NEWSLETTER'IN 5. SAYISI ÇIKTI! 

TÜBA’nın çalışmaları ve uluslararası ilişkilerine 
dair 5. sayısı hazırlanan “TÜBA-Newsletter” ya-
yımlandı.

TÜBA-Newsletter; Akademi’nin gerçekleştirdiği 
ulusal ve uluslararası organizasyonları, projeleri, 
yayınları, planlanan çalışmaları ve TÜBA Üyele-
ri’nin yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarı-
ları içeriyor.

TÜBA-Newsletter’ın 5. sayısına  ulaşmak için: 
www.tuba.gov.tr
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TIBKM KAPSAMINDA YAYIMLANAN ALTI 
ESER DAHA OKURUYLA BULUŞTU

TÜBA, Türk-Islâm Bilim Kültür Mirası (TIBKM) Projesi kapsamında Bursalı Mehmed Tâhir'in “Osmanlı 
Müellifleri” ve Ebheri’nin “Isaguci Mantığa Giriş” eserlerinin ardından hazırlanan Kitâb-ı Nûr-u Hadakat 

el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca Dehhânî Divanı, Enisü'l-Celis, Şeyhülislam Arzları ve Padişah 
Iradeleri (1845-1878), Şehzâde Dîvânı Defterleri: Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı (1544-1594) ve 

Şemseddin Sami'nin Resimli Kâmûs-ı Fransevî eserlerinin de yayınını gerçekleştirdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA’nın, 
görevleri ile bilim ve Türkiye'nin kültür mirasına verdiği 
önem doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı'nın mali deste-
ğiyle başlattığı TİBKM Projesi’nin, Türk-İslâm medeniyeti 
havzasında üretilmiş Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, 
diğer Türk Lehçeleri gibi dillerdeki telif, tercüme ve şerh 
eserlerin yayımlanmasını amaçladığını söyledi ve “Bu 
çerçevede geçmiş ve geleceğimize ışık tutacak eserlerin 
transliterasyon, tıpkıbasım, çeviri ve tahkiklerinin yapıl-
ması suretiyle eserlerin ulusal ve uluslararası bilim dünya-
sına kazandırılması, kütüphanelerdeki atıl durumlarından 
kurtarılarak bilim ve kültür insanları ile gelecek kuşakla-
rın istifadesine sunulması sağlanacaktır. Projenin, bilim 
tarihimizin öğrenilmesi, bilim insanlarımızın ve eserle-
rinin tanınması ve onların bilim ve kültür tarihine olan 
katkılarının gün yüzüne çıkarılması, ülkemizin bilimsel ve 
topyekûn kalkınması için gerekli özgüven ve motivasyona 
katkı bakımından tarihi bir öneme sahip olduğunu düşü-
nüyoruz.” dedi.Proje kapsamında son yayımlanan eserler 
hakkında da bilgi veren Prof. Acar, Türk Edebiyat Tarihi 

bakımından çok değerli bir eser olan “Hoca Dehhânî Di-
vanı”nın ilk defa yayımlandığını ifade etti ve “Kitabın içe-
riğinde geniş bir inceleme kısmı ile eserin günümüz harf-
lerine kazandırılmış hali bulunuyor. Hoca Dehhânî’nin 
hayatı ve eserleri hakkında çok az bilgi olmasına rağmen 
kendisi edebiyat ve tarihle ilgili araştırmalarda sıklıkla 
sözü edilen önemli bir şahsiyettir. Dehhânî hakkındaki 
öncü araştırmalar Ord. Prof. Fuat Köprülü tarafından ya-
pılmış ve ilim alemine kazandırılmıştır. Doç. Dr. Ersen Er-
soy ve Yrd. Doç.Dr. Ümran Ay tarafından bilim dünyasına 
kazandırılan bu çalışma ile önceki çalışmalara kaynaklık 
eden sınırlı sayıdaki bazı manzum parçaların kaynağı sa-
yılabilecek olan Hoca Dehhânî’nin divanı, ilgililerle buluş-
turulmuştur.” şeklinde konuştu. 

Türk-İslam geleneğinin önemli ürünlerinden olan siya-
setnamelerin genellikle padişahlara, üst düzey yöneti-
cilere devlet yönetimi ve adabı hakkında bilgi vermek, 
tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek ve aksaklıkları dile 
getirip öneriler sunmak üzere kaleme alınmış olduğunu 
dile getiren Prof. Acar “Siyasetnamelerde; hükümdar ve 
yöneticilerde bulunması gereken nitelikler, devlet yöne-
timinin esasları, devlet görevlilerinin sorumlulukları ve 
halka nasıl davranmaları gerektiği gibi konular işlenmiştir. 
“Enîsü’l-Celîs” bu siyasetnamelerin önemli örneklerinden 
biridir. Osmanlı Sultanı II. Murad Hüdavendigar’ın isteği 
üzerine Farsçadan Türkçeye çevrilen Enîsü’l-Celîs, Sul-
tan’a öğütler içeren önemli bir siyasetnamedir. Prof. Dr. 
Azmi Bilgin tarafından yayına hazırlanan kitabın sonuna 
eserin tıpkıbasımı da eklenmiştir." dedi.

Orijinal adı “Kitâbu Nûri Hadakati el-Ebsâr ve Nûri Hadî-
kati el-Enzâr” olan ve Işığın Niteliği ve Görmenin Oluşu-
mu ile ilgili eser ise Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir ta-
rafından yayına hazırlandı, eserin 16. yüzyılda İstanbul’da 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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yaşamış ünlü bilgin Takîyüddîn İbn Ma‘ruf ’un ışığın kay-
nağı, doğası, yayılımı, yansıması, kırılması ve renklerin 
oluşumu gibi pek çok optik olguyu deneysel ve matema-
tiksel olarak inceleyerek elde ettiği sonuçları kaleme aldı-
ğı bir çalışma olduğunu belirten Prof. Acar,  “Optik tarihi 
açısından bu kitap iki bakımdan büyük önem taşıyor. İlk 
olarak içeriği, kuramsal çerçevesi ve anlatım zenginli-
ği bakımlarından dikkate alındığında, Osmanlı Devleti 
tarihinde optik konusunda, küçük çaplı birkaç makale 
dışında, yazılmış hacimli tek bilimsel çalışmadır. İkinci 
olaraksa bu eserde, İslâm dünyasında VIII.-XII. yüzyılları 
arasında yapılan deneysel araştırmaların sonuçlarına geniş 
ölçüde yer veriliyor ve ayrıca eser Takîyüddîn’in deneysel 
ve matematiksel incelemelerle elde ettiği özgün sonuçları 
içeriyor. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan bilim-
sel çalışmaların genel yapısı ve niteliği konusunda aydın-
latıcı bir fikir veren bu özgün çalışma, okuyucuya optik 
konusunda İslâm dünyasında başlatılan başarılı çalışma-
ların daha sonraki dönemlerde ne şekilde devam ettiğini 
ve hangi düzeye ulaştığını öğrenebilme imkânı sunmanın 
yanı sıra elde edilen birikimin Osmanlı’ya nasıl aktarıldığı 
hususunda da bilgi vermektedir.” dedi. 

Doç. Dr. İlhami Yurdakul tarafından yayına hazırlanan 
“Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri (1845-1878)” 
eserinin de Türk Modernleşme tarihine ışık tutacak ni-
telikte ayrıntılar içerdiğini söyleyen Prof. Acar “Osmanlı 
modernleşme tarihi tartışmaları, III. Selim ve II. Mahmud 
devrinden kalan Tanzimat süreci üzerinde yoğunlaşıyor. 
Bu tartışmalar içerisinde en ciddi problemin şer’î ve dinî 
işler konusu olduğu görülüyor. Modernleşme tartışmala-
rını doğru anlayabilmek için gerekli olan temel kaynaklar-
dan biri de şeyhülislamların yazdığı arzlar ve padişahların 
bunlara verdiği cevaplar, yani arz ve iradelerdir. Kitapta 
şeyhülislamların arzları ve padişahların kararları üzerin-
den Tanzimat sürecinde din-devlet ilişkileri, eğitim, yargı, 
bürokratik yenileşme ile dil ve zihniyet gibi pek çok konu-
da yeni bilgiye ulaşılabiliyor. Özellikle bu kaynak, Tanzi-
mat devri üst düzey uleması ile şer’î ve dinî işler hakkında 
araştırma yapacak yerli ve yabancı araştırmacıların temel 
başvuru kaynağı olacak. Şeyhülislam Arzları ve Padişah 
İradeleri (1845-1878) adlı bu öncü çalışmada Şeyhülislam 
Ârif Hikmet Beyefendi, Meşrebzade Mehmed Ârif Efendi, 
Mehmed Saadeddin Efendi, Hasan Fehmi Efendi, Ahmed 
Muhtar Beyefendi, Kethudazâde Ahmed Muhtar Bey ve 
Hasan Hayrullah Efendi’nin şeyhülislamlıkları sırasında 
yazdıkları arzlar ve devrin padişahları tarafından verilen 
iradeler yer alıyor.” dedi.

“Şehzâde Dîvânı Defterleri: Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı 
(1544-1594)” adlı eserin Osmanlı idare tarihi açısından ol-
dukça önemli bir kaynak olduğunun da altını çizen Prof. 
Acar eserin, TÜBA Aslî Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, 
Doç. Dr. Zekai Mete ve Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından ya-
yına hazırlandığı bilgisini verdi.

Osmanlı idare tarihi hakkında yapılan çalışmaların şu an 
için henüz teorik genellemelere olanak sağlayacak genişlik 
ve zenginlikte olmadığını söyleyen Acar, sebebinin ise; Os-
manlı arşivlerindeki belge ve defter serilerinin çok büyük 

bir toplamı bulması ve bu malzemenin araştırıcılara ko-
laylık sağlayacak anlamda ince tasniflerinin tam anlamıyla 
yapılmamış olmasından kaynaklandığını vurguladı. Acar 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tesadüflere bağlı da olsa 
rastlanılan ve yeniden tanımlanan defter serileri idare tari-
hinin belirli bir yönüne ışık tutacak zengin verileri ortaya 
koyabilecektir. 16. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı şeh-
zadeleri, belli bir yaşa geldiklerinde önceden belirlenmiş 
bölgelere idareci olarak yollanıyor, ileride muhtemel sal-
tanatları için bir çeşit “staj” yapıyorlardı. TÜBA tarafından 
yayımlanan bu eser de; Osmanlı şehzadelerinin idarecilik 
yıllarına ait bulunan ve Osmanlı arşivinde tespit edilen, 
benzersiz sayılabilecek defterlerin yayınını ve genel an-
lamda değerlendirmesini içeriyor. Osmanlı Sultanları II. 
Selim ve III. Mehmed’in şehzadelikleri sırasında tutulan 
kayıtlar bu kitabın içeriğini oluşturuyor. Büyük emek veri-
len bu kitap, özellikle devlet idaresi ve taşra yönetimi açı-
sından vazgeçilmez kaynak eserlerden bir olacak. Kitapla 
birlikte sunulan CD ekinde, yayınlanan arşiv defterlerinin 
tamamının görüntüleri de verilmiştir.”

TÜBA’nın proje kapsamında yayımlandığı bir diğer çalış-
ma ise Şemseddin Sami’nin en önemli eserlerinden olan 
Fransızca-Osmanlı Türkçesi lügat “Resimli Kâmûs-ı Fran-
sevî (I. Cilt)”, Dr. Şerif Eskin tarafından yayına hazırlandı.

Farklı türlerde pek çok eser vermiş olsa da daha çok söz-
lük-ansiklopedi yazar ve derleyiciliğiyle öne çıkan Şem-
seddin Sami’nin bu alandaki yayınlarıyla Türk bilim-kül-
tür tarihinde haklı ve önemli bir yer edindiğini ifade eden 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yazarın son dönemde çoğun-
lukla Kâmûs-ı Türkî ile anıldığını fakat onu asıl ayrıcalıklı 
kılan çalışmalarının başında Resimli Kâmûs-ı Fransevî’nin 
yer aldığını dile getirdi.

“Yayımlandığı dönem itibarıyla eserin iddiası, sıradan bir 
yabancı dil kaynağı olmanın ötesinde modern bilim dilini 
kuşatmak ve kapsamlı bir başvuru kaynağı hâline gelmek-
ti. Kâmûs-ı Fransevî, alanında ilk ve en önemli örnekler 
arasındadır. Şemseddin Sami’nin bu yâdigârı özellikleri 
dolayısıyla bir döneme damgasını vurmuş olmakla birlikte 
hâlâ güncelliğini de koruyan bir klasik olarak düşünülebi-
lir” diyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yayına hazırlanan 
eserin ikinci cildinin de ilgililerle buluşturulacağını, proje 
kapsamında hazırlanan diğer eserlerin de tamamlandıkça 
yayımlanacağını ve TÜBA’nın TİBKM Projesi kapsamında 
100 eseri yayımlamayı hedeflediğini söyledi.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Genel Koordinatörü Mete Kurt



"TÜBA-Kök Hücre 

Araştırmaları ve Biyoetik 

Sempozyumu Raporu" ile 

"TÜBA-Gıda, Beslenme 

ve Kanserin Önlenmesi 

Sempozyumu Raporu" 

Akademi’nin mevcutları 

geliştirerek sürdürmesinin 

yanında yeni program, 

proje ve faaliyetleri devreye 

sokma ve danışmanlık 

işlevini geliştirme politikasının 

ürünleridir.

TÜBA - KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI ve 
BİYOETİK SEMPOZYUMU RAPORU

TÜBA - GIDA, BESLENME ve KANSERİN 
ÖNLENMESİ SEMPOZYUMU RAPORU
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TÜBA'DAN 
"BILIM ve EĞITIM-ÖĞRETIM DILI TÜRKÇE 

KONFERANS ve PANELI "
"TÜBA-Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe" başlıklı konferans ve panel Akademi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın da katılımıyla  Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

TÜBA tarafından düzenlenen “Bilim ve Eğitim-Öğre-
tim Dili Türkçe” başlıklı konferans ve panel, 21 Ağustos 
2017 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin 
(KMÜ) ev sahipliği ve Necmettin Erbakan Üniversite-
si’nin (NEÜ) katkı ve desteği, Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu (AKDTYK) ile Türk Dil Kurumu’nun 
(TDK) katkılarıyla, Karaman’da gerçekleştirildi.

Programa; Karaman Valisi Fahri Meral, Yükseköğretim 
Kurumu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şişman, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, AK-
DTYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TÜBA Asli Üyesi ve 
TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, TÜBA Konsey 
Üyeleri NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Solak ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Aksaray 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve Çağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay’ın yanı sıra akademisyen-
ler ve davetliler katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Türkçenin 
ihya edilmesi açısından yabancı dil öğretimi ile ilgili 
gerekli çözümleri ivedilikle üretmek  zorundayız. ”
2017’nin Türk Dili Yılı ilan edilmesi konusundaki des-
tekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve paydaş kurumlara teşekkür ederek konuş-
masına başlayan ve “Şu anda Türk milleti ve devleti İslam 
dünyasını oluşturan diğer devletlerle birlikte, hukuk ve 
ahlak dışı her türlü yöntemin kullanıldığı bir savaşla kar-
şı karşıyadır.” diyen Prof. Acar, özellikle devletin bekası 
için her alanda böylesi bir saldırı ile karşı karşıya olduğu 
bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Acar; 
“Türkçe, milli kimliğimizin oluşumunda birinci faktör ve 
böyle giderse ilerleyen yıllarda belki de bugünkü biçimiy-
le bir Türkçe bile bulamayacağız. Bu bakımdan maalesef 
Türkiye’de en önemli tehditlerden birincisi yaygın şekilde 
yabancı dille öğretim yapılmasıdır. Bu, etkili olmayan bir 
yoldur. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ana dilin dışın-

da yapılan bir öğretim ana dille yapılan gibi olmamakta-
dır. Türkiye’nin bir medeniyet iddiası olacaksa esas olarak 
bilim, eğitim ve öğretim dili Türkçe olmak zorundadır. 
Eğer en iyi okullardaki, en seçme beyinlerinize yabancı 
dille eğitim veriyorsanız o medeniyet iddiasını destek-
lemiyorsunuz demektir. Ülkemizde yabancı dille öğreti-
min en önemli gerekçesi, "Başka türlü yabancı dil öğre-
temiyoruz ki." şeklinde ifade edilmektedir. Bu bakımdan, 
Türkçe’nin ihya edilmesi açısından yabancı dil öğretimi 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Türkiye’nin bir medeniyet iddiası varsa 

eğitim-öğretim ve bilim dili Türkçe 

olmalıdır.

““
2017 TÜRK DİLİ YILI

2017 TÜRK DİLİ YILI 

 Dilimiz Kim
liğim izdir
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ile ilgili gerekli çözümleri ivedilikle üretmek zorundayız. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Türk milletinin 
milli bekası için dilin sandığımızdan önemli olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin bir medeniyet iddiası 
var ve olacaksa eğitim, öğretim ve bilim dilinin Türkçe 
olması gerektiğini tekrar söylemek istiyorum.” diye ko-
nuştu.

AKDTYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs “Türkçe hiç 
kimsenin insafına terk edilemeyecek kadar önemli 
bir husustur.”
Prof. Örs ise dilini yitiren toplumların beraberinde kim-
liklerini de kaybedebileceğini ifade etti. Türkçenin yaban-
cı dillerin tehdit ve tehlikesi altında olduğunu dile getiren 
Prof. Örs, “Kimilerince bu küçük görülmekte, önemsiz 
sayılmakta veya ‘Aman ne olacak’ denmektedir. Biz elbette 
Türkçe sevdalıları, Türkçeye değer veren insanlar olarak 
Türkçemizi böyle bir başıboşluğa, böyle bir yok oluşa terk 
edemeyiz. Türkçe hiç kimsenin insafına terk edilemeye-
cek kadar önemli bir husustur.” dedi. 

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin “Dil bir be-
yin faaliyetidir.”
“Kriz, sıkıntı anlarında her şey o sıkıntıya cevap vermeye 
yönelik olur. Sıkıntı bittikten sonra ‘Biz asıl işimizi unut-
tuk ve kaçırdık’ dememek için her zaman dilimizle ilgi-
lenmemiz lazım.” ifadelerini kullanan Prof. Kaçalin, şöyle 
devam etti: “Çöpler toplanmadığı zaman katı atıklar çok 
mühimdir. Elektrik kesildiği zaman enerji çok mühimdir. 
Kıtlık olduğu zaman gıda çok mühimdir. Ama her şey var 

ve rahatsak o zaman sağlığın ve bilimin, sanatın devam 
etmesi mühimdir. Sağlık yoksa bir şeyler üretemeyiz. Biz 
de kendi istikametimizde, öbürlerini küçük görmeden 
ama kendi çizgimizde ‘Bizimki birinci noktadadır, birinci 
derecededir’ demek için buradayız.”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, böyle bir et-
kinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu oldukla-
rını ifade etti. Akgül, dilin insanı diğer varlıklardan ayıran 
en büyük özellik olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle 
devam etti: “Dil, insanın dünyayı anlamlandırmasının 
en önemli aracıdır ve insanı diğer varlıklardan ayıran en 
büyük özelliktir. İnsan toplumlarının gelişimi ve bilimin 
varoluşu dil sayesindedir. İnsan zihni kendini en çok dille 
ifade eder. Dil, toplumla birlikte gelişen canlı bir organiz-
madır. Aynı zamanda milletleri ayakta tutan, varlıklarını 
ve devamlılıklarını sağlayan, bir millete dünya milletleri 
arasında ayrı bir kimlik veren en önemli unsurdur.”

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı “Hayatta 
dil ile inanç düzeninden daha önemli hiçbir husus 
yoktur.”
Açılış konuşmalarının ardından Program, İbn-i Haldun 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Du-
ralı’nın konferansı ile başladı; akıl, din, dil gibi kavramla-
rın önemine değinildi.

İnsanın anlam inşa eden bir varlık olduğunu kaydeden 
Prof. Duralı şöyle devam etti: “İnsan, evrende bir 
mucizedir, eşsizdir. Dünya üzerinde hiçbir varlık 

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KaçalinAKDTYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs
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anlam vermek suretiyle yaşamıyor. Ancak insan her ne 
olursa olsun anlam vermek zorundadır. Anlam verme 
kabiliyetini yitiren yaşayamaz. Hayatın dayandığı temel 
anlamlandırmadır.”

“Hayatta dil ile inanç düzeninden daha önemli hiçbir hu-
sus yoktur.” diyen Prof. Dr. Teoman Duralı, bizi oluşturan 
bir biyolojik, bir de biyolojik olmayan yanımız olduğunu 
söyledi. İnsanı meydana getiren işleyişler bütününün kül-
tür olduğunu kaydeden Duralı; “Kültür ve medeniyetleri 
oluşturan dindir. 17. yüzyılla birlikte dinin yerini felsefe 
almıştır. Dinin anlamlandırma işlevi felsefede de devam 
etmiştir. İnançsız ve dilsiz insan düşünülemez. İnanç yal-
nızca dünya ötesi varlık ile insan arasındaki bağlantıyı 
kurmamaktadır; her köşe bucağı belirlemektedir.” dedi.

Prof. Dr. Teoman Duralı; “Din ile dil ortadan kalkarsa o 
millet ölür. Bizim milli varlığımıza en önemli tehdit, di-
limizin elimizden gidişidir. Bir milletin düşünme yetisi 
neyse dilinin gücü de odur. Akılla dilin gücü koşuttur. 
Dolayısıyla dilimiz yetersiz demek, akılsızız demektir, 
milletimize hakarettir.” diye konuştu. Türkçe’nin de öne-
mine değinen Prof. Dr. Teoman Duralı, yabancı ve yerli 
sözcükleri doğru ayırt etmek gerektiğini kaydetti. Uzun 
süreden beri dilimize geçmiş olan Arapça sözleri içleştir-
diğimizi kaydeden Duralı, benzeri bir durumun Farsça 
ile olduğunu da belirtti. Dile en önemli zararı İngilizce ve 
Fransızcanın verdiğini söyleyen Prof. Dr. Teoman Duralı; 
“İngilizce bize sözlerini yedirerek emperyalist tasarılarını 
da aşılamaktadır. İngilizceyi Türkçe’nin yerine koyarak 
yaptığımız iş bir intihardır. Emperyalizmin en baş aracı 
eğitim-öğretimdir. Unutmayın 19. Yüzyılın başlarında 
Amerikan Kolejleri açılmıştır. Neden? Sermayeci zihni-
yeti aşılamak üzere.” dedi. Karaman Valisi Fahri Meral’ın 
Prof. Dr. Teoman Duralı’ya konuşmasının ardından pla-
ket takdim etti.

Programın ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Meh-
met Şişman yürüttü; oturumda Prof. Dr. Mustafa S. Ka-
çalin, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cengiz Çakmak, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Firdevs Karahan ve KMÜ Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İdris Nebi Uysal yer aldı.

Prof. Dr. Derya Örs’ün başkanlığını üstlendiği ikinci otu-
rumda ise: Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gü-
rer Gülsevin, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Çakır ve Pamukkale Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Derya Yaylı sunumlarıyla yer aldılar.

Karaman Valisi ve Belediye Başkanını ziyaret.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, “Bilim ve 
Eğitim-Öğretim Dili Türkçe” konulu konferans ve panel 
programı dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte Kara-
man Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Ertuğrul Ça-
lışkan’ı ziyaret etti.

KMÜ ev sahipliğinde, NEÜ desteği, AKDTYK ve TDK 
katkılarıyla düzenlenen konferans ve panel dolayısıyla 
Karaman’da bulunan Prof. Acar ile YÖK Yürütme Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Akademi Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, AKDTYK 
Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TÜBA Konsey Üyeleri NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve AKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Solak, TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Ka-
çalin ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafın-
dan gerçekleştirilen ziyarette 2017 yılının ‘Türk Dili Yılı’ 
olarak ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen “Bilim ve Eği-
tim-Öğretim Dili Türkçe” konulu etkinliğin önemi üze-
rinde duruldu ve Karaman’ın Türk dilinin başkenti olması 
hakkında görüşüldü.

TÜBA Şeref Üyesi

Prof. Dr. Teoman Duralı 
Bizim milli varlığımıza en önemli tehdit, 

dilimizin elimizden gidişidir.““



28 TÜBA GÜNCE   EYLÜL 2017

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'DAN KKÜ ve 
BOZOK ÜNIVERSITESI’NDE AÇILIŞ DERSI

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nin (KKÜ) “2017-2018 
akademik yılı”nın ilk dersini verdi. 

Bozok Üniversitesi’nde 20 Eylül günü konuşan Prof. 
Acar, Türkiye'de bilim ve kalkınmanın tarihi gelişimi-
ne ve mevcut duruma ilişkin veriler eşliğinde akademik 
camiada Türkiye'de ve dünyada saygın bilim insanları ve 
bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Bilimsel 
çalışmaların bilgiye dönüştürülüp teknoloji ile birlikte 
ülke kalkınmasına yönelik öneminden söz etti. Yalnızca 
diploma odaklı eğitim ile gelişme ve kalkınmanın gerçek-
leştirilemeyeceğini ifade eden Prof. Acar, kişisel gelişim 
boyutunda öğrencilerin kendilerini iyi tanımalarını, han-
gi konuya, mesleğe daha çok ilgi duyuyorlarsa o alanda 
ilerlemelerinin gelecek yaşamda başarının anahtarı oldu-
ğunu belirtti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise 
Bozok Üniversitesi’nin tarihsel geçmişinden kısaca bah-
sederek, üniversitenin gelişim sürecini, eğitim-öğretim 
anlayışını, bilimsel faaliyetlerini ve geleceğe dönük hedef-
lerini anlattı.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Baş-
bakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar’a verdikleri değerli katkılardan do-
layı teşekkür plaketi verdi.

Kırıkkale Üniversitesi’nin (KKÜ) 27 Eylül günü düzenle-
nen “2017-2018 akademik yılı açılışı ve 25. yıl buluşması” 
törenine de katılan Prof. Acar “Eğitim, Bilim ve Kalkınma” 
başlıklı dersini verdi. 

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı ve üniversitenin kurucu rektörü de olan Prof. Be-
şir Atalay, uluslararası yarışın artık iyi yetişmiş beyinler ve 
insan yetiştirme yarışı olduğunun altını çizdi ve üniversi-
tede kalitenin önemine değindi. 

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ın ise üniversitenin 
fiziksel özellikleri hakkında bilgi verdiği konuşmasının ar-
dından tören, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
ve Prof. Beşir Atalay’a tablo hediye etmesiyle son buldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar / Bozok Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve KKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Yıldız

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey
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ULUSLARARASI KONGRE'DE “TÜBA OTURUMU”

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (Turkish Society of Medical 
Oncology-TSM) tarafından 27 Eylül-1 Ekim tarihleri ara-
sında Antalya’da gerçekleştirilen; Uluslararası Kanser Kont-
rol Birliği (Union for International Cancer Control – UICC) 
ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından desteklenen Uluslararası Onkoloji Çalışmaları 
Kongresi’nde “TÜBA Oturumu” düzenlendi. 250 katılım-
cının yer aldığı kongreye 15 farklı ülkeden; Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri, orta doğu ve balkan ülkeleri ve komşu ülke-
lerden kanser uzmanları katıldı.  İlk kez düzenlenen ulusla-
rarası kongredeki "Bireyselleştirilmiş Tedaviye Yönelik Baskı-
ların Arttığı Bir Dönemde Değer Temelli Bakım Modelinin 
Sürdürülmesi» başlıklı TÜBA Oturumu’nun moderatörlüğü-
nü; TÜBA Konsey Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demi-
rer ile UICC önceki başkanı Hacette-
pe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk yaptı.

TÜBA, TSM ve UICC ortak oturu-
munda; İsviçre UICC Ceos’su Cary 
Adams “Ulusal stratejileri şekillen-
diren küresel çerçeve”, King’s College 
Kanser Politikaları Enstitüsü’nden 
Richard Sullivan “Kanser Tespiti, tanı, 

Tedavi ve Bakıma Erişimi Optimize Etmek için Ulusal Ça-
balar ile Bakış Açısı ve Öğrenme” ve İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Yeşim Eralp ise “Değer 
Temelli Kanser Bakımı: Uygulayan onkolog görüşleri” hak-
kında konuştu. TÜBA oturumunda Kazakistan, İran, İsrail, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den katılan bölgesel temsil-
cilerle fikir alışverişinin yanı sıra soru ve cevaplarla tartışma 
ortamı sağlandı. Toplantı sonucunda özellikle ilgili bölge ül-
keleri arasında Türkiye önderliğinde bilimsel çalışma yapıl-
ması, kanser politikalarının belirlenmesi, yenilikçi tedaviler 
ile biyobenzer ilaçların kullanımları ve görüş alışverişinde 
bulunulması için ülkemizin yöneteceği ortak bir ağ kurularak 
kısa zamanda hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. 

TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. BERKER’DEN “ARTIRILMIŞ MEKANIK DERSI” 

TÜBA Şeref Üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nihat Berker, 3-14 Temmuz tarih-
leri arasında 75 liseden 252 öğrenciye “Artırılmış Mekanik” dersi verdi.
2008 yılından bu yana liselilere Artırılmış Mekanik ve Kuantum Meka-
nik gibi dersler veren, “Üniversitede Liselilere Yaz Dersleri” program-
larını Türkiye’ye getiren Prof. Berker, 2017 yılında da yoğun programlı 
ve geniş kapsamlı “Artırılmış Mekanik” ücretsiz dersini, Kadir Has Üni-
versitesi’nin Cibali Yerleşkesi’nde sürdürdü. Derinleştirilmiş üniversite 
birinci sınıf mekaniği ve bir miktar kuantum mekanik ve özel görelilik 
kuramını içeren programın sonunda başarılı olan öğrencilere başarı 
ve üstün başarı sertifikaları, üniversite tavsiye mektupları ve araştırma 
projeleri verildi.

SETA ve KASTAMONU MILLETVEKILI ACAR ’DAN TÜBA’YA ZIYARET

16. ve 20. dönem Kastamonu Milletvekili Fethi Acar 26 
Temmuz tarihinde, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştır-
maları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bur-
hanettin Duran ile Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktö-

rü Prof. Dr. Atilla Arkan ise 11 Temmuz 2017 tarihinde 
Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret 
etti.Acar ve SETA'nın yaptığı nezaket ziyaretinde bilgi ve 
fikir alışverişinde bulunuldu.
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TÜBA-GEBIP YILLIK DEĞERLENDIRME 
TOPLANTISI

TÜBA-GEBİP kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı 
genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunul-
ması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları ve kuruluş-
ları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 
TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Atatürk 
Üniversitesi ev sahipliğiyle 22-24 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Dr. Ahmet Cevat Acar toplantı öncesi 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay ile birlikte; Erzurum Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Prof. 
Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Sekmen’e ziyarette bulunarak TÜBA yayın-
larından armağan etti.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, toplantı hakkında bilgi verdi ve ayrıca 
TÜBA-GEBİP Ödül Programı'nı özenle sürdürdüklerinin 
altını çizdi.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Özellikle içerisinde 
bulunduğumuz bu zor dönemde bilim insanları-
mıza düşen görev çok büyük.”
Türkiye’de çalışma koşulu getiren GEBİP Ödülü’nün hem 
Türkiye temelli çalışmaları artırmak hem de seçkin bilim 
insanlarını maddi ve bilimsel olarak desteklemek bakı-
mından Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde benzeri 
olmayan bir ödül olduğunu ifade eden Prof. Acar “Özel-
likle danışman hocalarımıza teşekkür ediyorum. TÜ-
BA’ya iş ilişkisi ile bağlı bilim insanları değiller, Akademi 
program ve projelerini kendilerinin gönüllülük esasıyla 

gerçekleştiriyoruz. Ben bu gönüllü katkının göstergesi 
olarak fiilen buraya kadar gelen üyelerimiz ve bilim in-
sanlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

TÜBA’nın yasa ve bina ihtiyaçlarının devam ettiğini anım-
satan Prof. Acar, “Başkanlık dönemim sona ermeden bu iki 
ihtiyacı gidermek için elimden gelen her şeyi yapmaya de-
vam edeceğim. En azından yasa konusunu çözüme kavuş-
turduğumuzda gözüm arkada kalmayacaktır. Akademi’nin 
kurumsallaşması ve daha iyi işlev görmesi bakımından bu 
iki hususun önemli olduğunu sürekli vurguluyoruz. Siyasi 
muhataplarımızla konu hakkında mutabıkız fakat sürecin 
biraz daha hızlı işlemesi gerekiyor. Bir an önce neticeye 
ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim Insanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBIP) Yıllık 
Değerlendirme Toplantısı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğiyle 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında  

Erzurum'da gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
Türkiye’nin varlığını, birliğini, bütünlüğünü, 
bağımsızlığını dert edinen bütün Türk va-
tandaşlarının, ortak paydaları esas alarak 

ülkemizin bekası için müşterek hareket 
etmesi artık bir zorunluluktur. 

““



Beş yıl önce görevine başlarken farklılıkları çatışma ne-
deni değil de zenginlik olarak değerlendirmek konusun-
da topluma örnek olmayı bir hedef olarak koyduğunu ve 
elinden geldiğince bu doğrultuda çalıştığını söyleyen Prof. 
Acar, şu şekilde devam etti “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti 
ve bizim coğrafyamız açık bir emperyalist saldırı altında-
dır. FETÖ hain darbe girişimi, bunun en travmatik, çarpı-
cı ve tarihte eşi az görülür örneklerinden bir tanesidir. Bu 
savaş, bu saldırı devam ediyor. Bugün bu koşullarda Tür-
kiye’nin varlığını, birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını 
dert edinen bütün Türk vatandaşlarının, ortak paydaları 
esas alarak  ülkemizin bekası için müşterek hareket etme-
si artık bir zorunluluktur. Özellikle bilim insanlarının da 

bu noktada görevinin büyük olduğunu düşünüyoruz. Her 
yol ve yöntemin mubah görüldüğü melez bir savaşla kar-
şı karşıyayız. Fakat ben, ülkemizin bu tablodan yüzünün 
akıyla çıkacağına, gelecek kuşakların daha güçlü ve müref-
feh bir ülkede yaşayacağına inanıyorum.”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ço-
maklı “Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversitelere bü-
yük sorumluluklar düşüyor.” 
Erzurum'un bin yıllık bir bilim ve eğitim merkezi oldu-
ğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Prof. Çomaklı şu 
şekilde konuştu: “TÜBA’nın Türk-İslam Bilim Kültür 
Mirası Projesiyle bilim, kültür ve sanat tarihi eserlerimizi 

Atatürk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ömer Çomaklı 
Kendi bilim ve teknoloji potansiyelimizi 
dünyanın çağdaş anlayışına uygun hale 

getirmeliyiz.

““ Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mehmet Sekmen 
Girişimci, fikir üreten ve bu fikirleri 

hayata geçirmek için çalışacak bilim 
insanlarına ihtiyacımız var. 

““
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yeni nesillerle buluşturması bizim için heyecan verici bir 
çalışmadır. İlk matbaayı bulan Uygurlar olmuşken, kâğıt 
dünyaya Semerkant’tan gitmişken bugün teknolojiyi sa-
tın alıyor olmamız oldukça düşündürücüdür. Ali Kuşçu, 
Şerif Mardin ve Aziz Sancarları yetiştiren bir medeniye-
tin mensupları olarak bilim ve teknolojideki kaybımızı 
süratli bir şekilde gidermeliyiz. Kendi bilim ve teknoloji 
potansiyelimizi dünyanın çağdaş anlayışına uygun hale 
getirmeliyiz. Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversitelere bü-
yük sorumluluklar düşmektedir.” dedi. 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Sekmen “Ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğini 
geliştirmek zorundayız.” 
Marifet iltifata tabidir diyen ve bunun gereği olarak da; 
genç, akademik çalışma yapan, bilgi üreten gençlerin 
ödüllendirilmesinin hizmetlerin en büyüğü olduğunu 
söyleyen Sekmen: “Gençlerin teşvik edilmesi gerekiyor, 
biz bin yıllık tarihi olan bir milletiz buna rağmen yarıştan 
bir miktar geri kaldığımız görülüyor. Tekrar bu devletler 
yarışında yerimizi almamız mutlaka ilime bilime, verece-
ğimiz önemle orantılı. Ülkemiz üzerinde oynanan oyun-
ları hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Parasını verdiğimiz 
silahları alamıyorsak, demek ki biz de önce düşüneceğiz 
sonra üreteceğiz. Şehrimize gelen yatırımcılar üniversi-
telerimizin laboratuvarları, Ar-Ge çalışmaları hakkın-
da bilgi almak istiyorlar. Ülkemizde üniversite-sanayi iş 
birliğini geliştirmek zorundayız. TÜBA’yı tebrik etmek 
istiyorum; girişimci, fikir üreten ve bu fikirleri hayata 
geçirmek için çalışacak bilim insanlarına ihtiyacımız var. 
Gençlerimizin çalışmalarının ödüllendirilmesi, takdir 
edilmesi çok önemli. ” dedi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay ise GEBİP Yıllık 
Toplantılarına mutlaka katılmaya çalıştığını; bilim ve dü-
şünce faaliyetinden asla vazgeçemediğini söyledi ve “Bir 
TÜBA üyesi olarak üzerime düşen sorumluluğu bir aşk ve 
şevkle daima yerine getirmeye çalışacağım.” dedi.

Konuşmaların ardından TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Ener-
ji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 
“Sürdürülebilir Bir Gelecek için Akıllı Enerji Çözümleri” 
konulu GEBİP Konferansı’nı verdi. Konferans, TÜBA ve 
GEBİP üyelerinin yanı sıra tüm akademisyen ve öğrenci-
lere açık şekilde gerçekleştirildi.

23 Eylül Cumartesi günü Nene Hatun Kültür Merkezi’nde 
GEBİP Ödülü sahipleri gün boyunca Fen Bilimleri-Kim-
ya ve Fizik-Matematik, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Mühen-
dislik Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler’den oluşan altı ayrı 
eş zamanlı oturumda; alanlarındaki bilimsel projelerine 
ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunum-
larını ve değerlendirmelerini Akademi Üyeleri ve katılım-
cı GEBİP Ödül sahipleri karşısında gerçekleştirdiler. İste-
yen tüm bilim insanlarının katılımına açık olan sunumlar, 
tüm grupların katılımıyla düzenlenen “Genel Değerlen-
dirme Toplantısı” ile sona erdi. Gün sonunda  ayrıca katı-
lımcılar için Botanik Park gezisi düzenlendi.

Yıllık Toplantı, 24 Eylül Pazar günü Erzurum ve çevresin-
de yapılan ziyaretlerle sona erdi.
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TÜBA-KÖK HÜCRE ÇALIŞMA GRUBU ÜYESI 
PROF. OVALI ve EKIBINDEN BÜYÜK BAŞARI

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi ve Acıbadem 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve 
ekibi “Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi”ne imza 
attı.

Kök hücre ve hücresel tedavi alanında çalışmalarıyla bili-
nen Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve Acıbadem Labcell 
Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı 
ile ekibinin uzun süredir üzerinde çalıştıkları, kan ve kök 
hücreden üretilen “Yapay Deri” diğer adıyla “Dermoplas-
tik” sayesinde yanık tedavisinde yeni bir dönem başlıyor.

Prof. Ovalı projenin aşamalarını şu şekilde anlattı “Kök 
hücreyle yanık tedavisi amacıyla yola çıktık. Standart bir 
pıhtının yapısı oldukça gevşektir. Bu yapının içerisine 
aradaki çapraz bağı güçlendiricilerin yanı sıra  erimenin 
engellenmesini sağlayan bir madde de katıyoruz. Ardın-
dan yağ kök hücrelerini alıyor ve ekiyoruz. Bir süre sonra 
alt tabakada yağ kaynaklı kök hücreler artıyor ve üzerine 
deriden alınan hücreler yerleştiriliyor ve böylece çoğaltıp 
iki katmanlı doku elde ediyoruz. Steril hava akımı da ve-
riyoruz ve üstte üçüncü bir katmanın oluşmasını sağlıyo-
ruz.” dedi.

Ürünü kısa sürede DermoTürk adıyla hastaların hizme-
tine sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ercü-
ment Ovalı, çalışmanın iki özelliği olduğunu söyledi ve 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birincisi insan kanının 
taşıyıcı iskele olarak kullanılması, ikincisi ise yağ kök 
hücreleri ile deri hücrelerinin bir arada organize edilme-
si. Bu çalışmanın sonucu bize gösterdi ki, böyle güçlü bir 
birliktelik; taşıyıcı iskele, yağ kök hücreleri ve deri hüc-

relerinden oluşan bu yapı fareler üzerinde yara iyileşme-
sinde son derece etkin. Dolayısıyla bu kliniği hızlıca test 
edilebilir bir ürün. O yüzden de şu anda ikinci yani insan 
testleri başlamış durumda. İlk uygulama önümüzdeki ay 
içerisinde bir çalışma kapsamında insanlara küçük bir 
grupta denenmeye başlanacak, yanık hastalarında küçük 
bir alanda denenecek. Ve bunun sonuçları da fare sonuç-
ları gibi olursa, özellikle yanıklar ya da büyük deri kayıp-
larında hastalar için çok önemli bir çözüm sunabilir.”

Çalışmanın bir ekip işi olduğunun özellikle altını çizen 
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Prof. Dr. Ethem Güneren'in 
tez danışmanı olduğu bu çalışma Dr. Mustafa Aykut Öz-
pür'ün tezidir ve çalışmada Prof. Dr. Halil İbrahim Can-
ter, Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, Prof. Dr. Süleyman 
Kaplan, Dr. Fatma Nilay Yoğun ve Dr. Emre Gönenç Bay-
göl bu başarıya ortak imza atan, her biri birbirinden de-
ğerli ekip arkadaşlarımızdır.” dedi.

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR, IÜ ULAŞTIRMA ve 
LOJISTIK FAKÜLTESI MEZUNIYET TÖRENI’NE KATILDI

İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) 7 Haziran 2017'de düzenle-
nen 2016-2017 Akademik yılı İÜ Ulaştıma ve Lojistik Fa-
kültesi mezuniyet törenine katılan Akademi Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar, öğrencilere diplomalarını takdim 
etti.Törende konuşan Prof. Acar, mezun olan öğrencilere 

hayatlarının bundan sonraki döneminde başarı dilekleri-
ni iletti.Prof. Acar ayrıca İÜ Ulaştıma ve Lojistik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş'a ve İÜ İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir’e de nezaket 
ziyaretinde bulundu.
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OMÜ’DE “MEB-TÜBA VI. UYGULAMALI 
BILIM EĞITIMI KURSU”

TÜBA-Bilim Eğitimi Programı kapsamında düzenlenen “MEB -TÜBA VI. Uygulamalı Bilim 
Eğitimi Kursu” 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ)  

gerçekleştirildi.

TÜBA-Bilim Eğitimi Programı kapsamında; 2015 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan iş birliği pro-
tokolü çerçevesinde temel bilimler öğretmenlerine yöne-
lik “Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” 11-15 Eylül tarihle-
ri arasında düzenlenen OMÜ'de gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Milli 
eğitim konusunda radikal değişiklikler yapılma-
sının zorunlu olduğuna inanıyorum.”
Program’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin özellikle eği-
timde; bina, öğretmen ve öğrenci sayısı, okullaşma oranı, 
ayrılan fonlar, bütçe büyüklüğü vb. bakımdan çok ciddi 
büyüme kaydettiğini söyleyen Prof. Acar “Ne yazık ki eği-
timin etkinliği ve çıktıların niteliği bakımından aynı bü-
yümeyi ve gelişmeyi gösteremediğimizi düşünüyorum.” 
dedi.

Prof. Acar “Türkiye’nin öğretmen seçimi ve öğretmen-in-
san unsurunun yönetiminden başlamak üzere milli eği-
timde radikal değişiklikler yapmasının zorunlu olduğuna 
inandığını" dile getirdi ve “Türkiye’nin yetiştirdiği çok 
önemli bilim insanlarından TÜBA Şeref Üyemiz Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Hoca'mızın da söylediği gibi “Eğitimde, 
öğretimde, bilimsel gelişme konusunda başarının anah-
tarı öğretmendir.” Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan 
kurumlarına seçilen öğretmenlerin KPSS puanına, dip-
lomaya ve kura sistemine dayalı olarak belirlenmesinin 
en baştan yapılmış bir hata olduğunu söylemek isterim. 
Bu yüzden, öğretmenlerin seçiminden, ücretlendirilmesi, 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
Eğitimde, öğretimde, bilimsel gelişme 

konusunda başarının anahtarı 
öğretmendir.

““
ödüllendirilmesi, performans değerlendirilmesine kadar 
işin gerektirdiği gibi ciddiyetle ele alınmasının önemli 
bir ihtiyaç olduğu açıktır. Tüm yetkililerin konuya gerekli 
önemi vermesi gerektiğini kendime de ilgililere de ha-
tırlatıyorum. Popüler ve tribüne yönelik yaklaşımlardan 
uzak durulmadığı takdirde varılacak sonuçların Türki-
ye’ye maliyeti yüksek olacaktır. Diğer yandan MEB tara-
fından bahsi geçen konular üzerinde ciddi çalışmalar yü-
rütüldüğünü biliyoruz. Bu elbette ki geleceğimiz için çok 
sevindiricidir. Yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını 
ilerleyen süreçte göreceğimizi düşünüyorum.” dedi.
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“Türkiye’nin iddialı bir ülke olma, bir medeniyet 
inşa ya da ihya hedefi var ise eğitim dili esas ola-
rak Türkçe olmak zorundadır.”
“Müfredat tek ya da birincil faktör olmasa da önemli bir 
konudur. Özellikle üniversite, lise düzeyinde yabancı dille 
öğretim meselesine bir çözüm bulmak zorundayız. Türki-
ye’nin iddialı bir ülke olma, bir medeniyet inşa ya da ihya 
hedefi var ise eğitim dili esas olarak Türkçe olmak zorun-
dadır. Bu, Türkiye’nin bekası bakımından oldukça önemli 
bir konudur. Burada önemli olan, öğretim dilini yabancı 
dil yapmadan yabancı dil eğitiminin etkili kılınmasıdır.” 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran “İyi bir 
müfredat kötü bir öğretmeni yeterli kılar mı?”
TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yürütücüsü Prof. Dr. 
Mustafa Safran konuşmasının en başında kendisinin de 
öğretmen kökenli olduğunu ifade etti ve öğretmenliği ve 
mesleğin zorluklarını gayet iyi bildiğinin altını çizdi.

Prof. Safran kursiyer öğretmenlere yönelik konuşması-
nı şu şekilde sürdürdü: “TÜBA-Bilim Eğitimi Programı 
daha önce genellikle özel okul öğretmenlerine yönelik bir 
proje olarak yürütülüyordu. Bizim şu anda 985 bin öğ-
retmenimiz var, neredeyse 1 milyon öğretmen, her bir 
öğretmen eğitimin kilit taşıdır. Dershane, bina, konum 
vb. değildir mesele, esas olan öğretmendir. Diyelim ki çok 
kötü bir müfredat var, karşısında da iyi bir öğretmen var. 
Bu kötü müfredat bu iyi öğretmeni hiçbir şekilde etki-
lemez. Tam tersini düşünelim. İyi bir müfredat kötü bir 
öğretmeni yeterli kılar mı? Ben öğretmenlerin uzaktan 
eğitimle, portallarla desteklenmesinden yanayım. Okul-
lar kapanırken ve açılırken öğretmenlerimiz bulunduk-

ları ilin üniversitelerinde yüz yüze eğitime tabi tutulabi-
lir. Bu Kurs’un okullarda düzenlenen seminerlerden çok 
daha verimli olduğunu düşünüyorum. Problemleri çöz-
mek üzere çok daha rasyonel, reel çözümler üretmeliyiz. 
Öğretmenlerin uygulamalı eğitimden aldıkları bilgileri 
öğrencileriyle doğru bir şekilde paylaşacaklarına inanı-
yorum. Bu eğitimleri devam ettirmeyi düşünüyoruz ve 
siz öğretmenlerimizden özellikle bu konuda talepkâr ol-
manızı bekliyoruz. İstekli öğretmenlerimizden daha fazla 
verim alıyoruz.” dedi.

“Öğrenciye konuyu sevdirmenin yolu öğretmen-
den geçiyor.”
Finlandiya’dan, Amerika’ya dek dünyanın hiçbir yerin-
de eğitimin ve öğretmenin niteliğinin üzerinde olmadı-
ğını söyleyen Prof. Safran, dünya genelinde olduğu gibi 
Türkiye’de de matematik, fizik, kimya ve biyoloji genel 
anlamıyla fen bilgisi eğitiminde ciddi bir sorun olduğu-
nu ve öğrenci ilgisinde ciddi bir motivasyon düşüklüğü 
söz konusu olduğunu vurguladı. “Bu doğrultuda TÜBA 
olarak elimizden geldiğince öğretmenlerle birebir iletişim 
kuralım istedik, çünkü öğrenciye konuyu sevdirmenin 
yolu öğretmenden geçiyor. Sorgulayıcı eğitimi sağlamalı-
yız; öğrenci “Ben bunu niçin öğreniyorum?” diye kendine 
sormalı. Beyinle bilgi arasındaki iletişimi, soyut iletişim-
den uygulamalı bir yönteme doğru geçişi öğretmenleri-
mizle paylaşalım istedik. Bahse konu dersler, teorik bil-
gi yoluyla sevdirilecek ya da öğretilecek dersler değildir. 
Öğrenci ne öğrendiğini dokunarak görmeli. Matematiği, 
fiziği ne için öğrendiğini, hayat içerisinde nasıl ve ne şe-
kilde işine yarayacağını öğrenmeli.” 

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Da-
ire Başkanı İlkay Aydın “Uygulamalı Bilim Eğitimi 
Kursu”na dair öğretmenlerimizden aldığımız dö-
nütler çok olumlu.”
Aydın konuşmasında “Her öğretmenin, hepimizin hedefi 
iyi bir öğrenci; vatanına milletine doğru hizmet edebile-
cek, değerlerimizi koruyacak öğrenciler yetiştirmek. Eği-
tim sistemlerine genel olarak bakarsak eğer şunu görürüz; 
sistem ne isterse istesin ve sistematik olarak ne verirse 
versin, öğretmen kendi istediği ve yaptıklarıyla sınıf içeri-
sinde kendini gösterir. Yani biz öğrencilerimize ne kadar 
temas edebilirsek o kadar iyi bir eğitim veriyoruz. Geliş-
miş eğitim sistemlerinde odak noktası her zaman öğret-
mendir, öğretmenin desteklenmesi konusu birincildir. 
Hemen hemen her yıl merkezi faaliyetle 50 bin, mahalli 

TÜBA Asli Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Safran
Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu'nu de-

vam ettirmeyi düşünüyoruz ve öğ-
retmenlerimizden özellikle bu konuda 

talepkâr olmalarını bekliyoruz.

““



olaraksa 500 binin üzerinde öğretmenimize mesleki geli-
şim konusunda destek veriyoruz. Pek çok kurumla iş bir-
liği içinde mesleki gelişime dair çalışmalar yürütüyoruz. 
TÜBA ile birlikte hazırladığımız “Uygulamalı Bilim Eği-
timi Kursu”nu bu çalışmalar arasında en önemlilerinden 
bir tanesi. Öğretmenlerimizden aldığımız dönütler çok 
olumlu. Teoriden çok pratiğe yönelik, öğrencilerin uygu-
lamalı olarak nasıl eğitileceğini gösteren bir program.”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç " Bir rol model 
olarak öğretmenin duruşu son derece önemli."
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ise konu hakkında şu şekilde konuştu “Eğitime 
önem vermeyen ve eğitimin içerisinde öğretmenler gibi 
çok önemli bir alanın asli unsuruna önem vermeyen hiç-
bir sistem ve toplum kendisini sağlıklı ve güçlü bir şekilde 
taşıyamaz. Öğretmenlerin hepimizin üzerindeki önemini 
ve bıraktıkları kalıcı izleri çok iyi biliyoruz. Bir rol mo-
del olarak öğretmenin duruşu son derece önemli. Şartlar 
ve imkan ne olursa olsun öğretmen, yapabileceğinin en 
iyisini yapmak üzere çalıştığı sürece zaten amacına çok-
tan ulaşmıştır. Toplumumuzu geleceğe güçlü bir şekilde 
taşınmasını sağlayacak eğitim sistemimizi kurmayı başa-

racağız. Biz bunu yapmaz, başaramaz, dünya gerçeklerini 
göz ardı ederek kendi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştir-
mezsek onların bir başka gücün emir kulu veya hizmet eri 
haline gelmesinin önüne geçemeyiz.”

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 

Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme 

ve Projeler Daire Başkanı Ilkay Aydın
Öğretmenlerimizden aldığımız dönütler 
çok olumlu. Teoriden çok pratiğe yöne-
lik, öğrencilerin uygulamalı olarak nasıl 

eğitileceğini gösteren bir program.”

““

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç



15 farklı ilden 165 öğretmen Kurs’ta eğitim aldı.
Bilimin Doğası, Böcek Ekolojisi ve Arazi Çalışması, Di-
namik Matematik, Newton ve Einstein’ın Çekim Yasalarına 
Farklı Bir Bakış, Tarih ve Değerler Eğitimi ve Kimya Eği-
timinde Nanoteknolojik Yaklaşımlar gibi başlıklar altında 
gerçekleştirilen bu yoğun programda öğretmenlerin öğret-
me sürecinde öğrenciyle fizik, kimya, matematik, biyoloji, 
fen bilgisi ve tarih alanlarında çok daha etkin bir iletişim 
kurma ve kanıta dayalı öğretim becerileri geliştirildi.

Kurs’a bu yıl MEB tarafından 15 farklı ilden seçilen 180 öğ-
retmen katıldı. Toplam beş gün süren eğitim programında 
aralarında TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri, 
TÜBA Üyeleri ve GEBİP ödül sahiplerinin de yer aldığı 
alanında uzman 40 akademisyen tarafından temel bilimler 
alanında uygulamalı bilim eğitimi verdi.

TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Adil 
Denizli, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Taşar, Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ar-
Ge ve Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın’dan oluşan TÜBA 
Bilim Eğitimi Programı Çalışma Grubu tarafından yürü-
tülen eğitimin ardından Prof. Dr. Mustafa Safran, Ankara 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürü Nilüfer Yıldırım, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut tarafından öğretmenlere ser-
tifikaları verildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Acar, Samsun Valisi Kaymak’ı 
ve OMÜ Rektörü Prof. Bilgiç’i ziyaret etti.
“VI. Uygulamalı Bilim Eğitim Kursu” dolayısıyla Sam-
sun’da bulunan Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar beraberindeki heyetle birlikte 11 Eylül günü Samsun 
Valisi Osman Kaymak’ı ve OMÜ Rektörü Prof. Sait Bilgiç’i 
de ziyaret etti.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Samsun Valisi Kaymak’a TÜBA 
tarafından yayımlanan TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas 
Tietze’nin 65 yıllık çalışması “Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugati”ni, Prof. Bilgiç’e ise TÜBA-Türk-İslâm Bi-
lim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında Akademi 
tarafından hazırlanan ve baskısı gerçekleştirilen “Kitâbu 

TUBA Başkanı Prof. Dr Ahmet Cevat Acar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ve Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret etti.

Nûri Hadakati el-Ebsâr ve Nûri Hadîkati el-Enzâr, Hoca 
Dehhânî Divanı ve Enisü’l-Celis, Şeyhülislam Arzları ve 
Padişah İradeleri (1845-1878), Şehzâde Dîvânı Defterleri: 
Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı (1544-1594) ve Şemseddin 
Sami, Resimli Kâmûs-ı Fransevî” adlı eserleri armağan etti. 
Prof. Bilgiç, OMÜ olarak Akademi’nin Uygulamalı Bilim 
Eğitim Kursu’na ev sahipliği yapmaktan kıvanç duydukla-
rını ifade etti ve Prof. Acar ile beraberindeki heyete bakır 
cezve armağan etti.
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ANDREAS TIETZE’NIN “TARIHI ve ETIMOLOJIK 
TÜRKIYE TÜRKÇESI LUGATI”NIN DÖRT CILDI 

TÜBA TARAFINDAN YAYIMLANDI 
Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze’nin 65 yıllık çalışmasının ürünü 

olan “Tarihi ve Etmolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın ilk dört cildi okuruyla buluştu.

Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak planladığı Lugat’i 
TÜBA, sekiz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi. A-B, 
C-E, F- J, K-L harflerini içeren dört cilt, daha önce basılan ilk 
iki cildin aksine daha kullanışlı ebatlarda yayımlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konu hakkın-
da yaptığı açıklamada Tietze’nin, bu büyük proje için ancak 
emekli olduktan sonra yoğun biçimde çalışabildiğini ve ölü-
münden kısa bir süre önce Lugat’in A-E harflerini içeren ilk 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
700 yıllık dönemini kapsayan bu büyük 
tarihsel ve etimolojik sözlüğün tama-

mını –belki de- kaybolmaktan kurtara-
rak Türkoloji ve bilim dünyasına kazan-

dırmayı hedefliyoruz.

““

cildini yayımlayabildiğini söyledi. Prof. Acar sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü “2003 yılında Andreas Tietze’nin vefat etme-
sinin ardından öğrencileri ve asistanları Avusturya Bilimler 
Akademisi’nin (ÖAW) sağladığı destekle kısmen hazır olan 
ikinci cilt üzerinde çalıştılar ve F-J harflerini kapsayan cildi 
2009’da yayımladılar.”

Sözlüğün TÜBA tarafından tamamlanıp yayımlanması çalış-
malarının 2014 yılında başladığını belirten Prof. Acar, Aka-
demi’nin, eserin Tietze’ye ait özgün taslak, fiş ve malzeme-
lere dayalı olarak tamamlanıp yayımlanmasını amaçladığını 
söyledi ve “Bu doğrultuda Avusturya Bilimler Akademisi, 
Simurg Kitabevi ve ÖAW’den 1. ve 2. ciltlere ait haklar ile 
Tietze’nin ailesinden tüm ciltlerin telif ve yayın hakları TÜBA 
tarafından alındı. Tietze ailesi ve ÖAW’den 



39EYLÜL 2017   TÜBA GÜNCE

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze

"Projeye 2015 yılında Prof. Dr. Semih Tezcan yöneti-
mindeki ekiple başlandı."
Prof. Tietze’nin hayattayken yapmış olduğu sözlükle ilgili 
taslak, yazı ve belgeler de teslim alındı. Bu vesileyle Tietze 
ailesine, ÖAW’ye ve ilgili yayınevine teşekkürlerimizi ifade 
ediyorum. 2015 yılında Prof. Dr. Semih Tezcan’ın yönetimin-
de Andreas Tietze ile ilk iki cildin çalışmalarında görev almış 
bilim insanlarını da içeren bir ekiple Kalkınma Bakanlığın-
ca desteklenen sözlük projesine başlandı. Proje ile Türkiye 
Türkçesinin yaklaşık 700 yıllık geçmişini kapsayan bu büyük 
tarihsel ve etimolojik sözlüğün tamamını –belki de- kaybol-

maktan kurtararak Türkoloji ve bilim dünyasına kazandır-
mayı hedefliyoruz.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Tarihi ve 
Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nin tamamlanıp 
yayımlanması onurlu bir görev.”
Geçtiğimiz günlerde vefat eden ve bu proje için özveri ile ça-
lışan Prof. Dr. Semih Tezcan ve onun ekibi tarafından daha 
önce büyük boy olarak yayımlanmış iki cildin gözden geçi-
rilerek daha kullanışlı üç cilt halinde yeniden düzenlendiğini 
belirten Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, henüz yayımlanmamış 

olan kısmın malzemesinin de Andreas Tietze’ye ait taslak ve 
malzemelere sadık kalınarak düzenlendiğini ve Lugat’in A-L 
harflerini içeren kısmının dört cilt şeklinde TÜBA tarafından 
yayımlandığını söyledi.

Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin Prof. Tiet-
ze’nin ömrünün büyük kısmını verdiği ve metin tarama 
yöntemiyle 700 yıllık bir döneme ait çok sayıda kitabın in-
celenmesini içeren titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu be-
lirten Acar;sözlerine şöyle devam etti “Lugat, 60 bin civarın-
da maddeyi içeriyor. Çalışma, 14. yüzyıldan başlayarak Eski 
Anadolu ve Rumeli Türkçesi ve 20. yüzyıl sonuna kadar stan-
dart Türkiye Türkçesini kapsıyor; 19. yüzyılda Yunan ve Er-
meni harfleriyle yayımlanmış bazı kitapların ve 20. yüzyılda 
Anadolu’da ve Rumeli’nde derlenmiş diyalekt metinlerdeki 
kelimeler ve argo kelimeleri de içeriyor. Hoca, Sözlük’te “es-
ki-yeni” ve köken ayrımı yapmaksızın bulduğu Türkiye Türk-
çesinde kullanılan tüm kelime ve örneklere yer vermiştir.”

1937’den sonra 1958’e kadar Türkiye’de yaşayan ve İstanbul 
Üniversitesi’nde hocalık da yapan Prof. Tietze’nin bu eserini 
tamamlayıp yayımlamanın Türk bilim ve kültürüne önemli 
bir katkı ve onurlu bir görev olduğunu söyleyen Prof. Acar, 
Lugati Tietze’den kalan özgün taslak ve malzemelere dayalı 
olarak 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini 
ifade etti ve projenin gerçekleşmesine sağladıkları destek ve 
katkı için Tietze ailesi ile Prof. Tezcan ve ekibine, katkı sağla-
yan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini dile getirdi.

Prof. Acar, Türkoloji ve Bilim dünyasında büyük yankı uyan-
dıran Lugat’in yayınlanan ciltlerini ilgilenenlerin https://satis.
tuba.gov.tr adresinden temin edebileceklerini söyledi.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet N. Yurdusev, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Genel Koordinatörü Mete Kurt

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze'nin çalışma fişleri

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Semih 
Tezcan ile "Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati" proje-
sinin yayına hazırlık çalışmalarının yürütücülüğünü üstlenme-
sine dair sözleşme imzalarken / 2015 Ankara
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“GÜNEŞ ENERJISI TEKNOLOJILERI 
ÇALIŞTAYI ve PANELI” 

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli” Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 7 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 
“Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” 7 Tem-
muz  günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ger-
çekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Tür-
kiye güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek 
zorunda.”
Türkiye’nin enerji ihtiyacının %90’ından fazlasının dış kay-
naklardan sağlandığını ifade eden Prof. Acar, Türkiye’nin 
günde ortalama 7.5 saat gün ışığından yararlanabilme po-
tansiyeline sahip olduğunu ve bu potansiyeli değerlendir-
mek mecburiyetinde olduğunu söyledi. Prof. Acar sözle-
rini şu şekilde sürdürdü: “Konu hakkında şimdiye kadar 
pek de yol aldığımız söylenemez. Yatırım maliyetlerini bir 

kenarda tutarsak, minimum işletme maliyetiyle ve çevre 
dostu bir teknolojiyle enerji ihtiyacımızı güneş enerjisi 
teknolojileri sayesinde karşılamamız mümkün. Bu açıdan 
Çalıştay’ımız politika yapıcı ve uygulayıcılara ışık tutacak 
ve performansımızın artırılmasına katkı sunacaktır.” dedi.

Prof. Acar ayrıca, Çalıştay’da enerji alanında Türkiye’de 
lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı eksikliğinin 
gündeme gelmesine karşılık, TÜBA’nın konuyla ilgili 
yayın desteğini sağlamaya hazır olduğu bilgisini verdi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek 
“Teknolojinin yanı sıra enerji politikalarının da 
masaya yatırılması çok önemli.”
Güneş enerjisinin çalışmalarının ODTÜ’de 1980’li yıllara 
dek uzanan bir hikâyesi olduğunu söyleyen Prof. Zeyrek, 

““TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Minimum işletme maliyetiyle ve çevre 

dostu bir teknolojiyle enerji ihtiyacımızı 

güneş enerjisi teknolojileri sayesinde 

karşılamamız mümkün.



konunun 35 yıldır ODTÜ gündeminde yer bulduğunun 
altını çizdi ve “TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun ilk ça-
lışmalarından “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli”nin ODTÜ’de gerçekleştirilmesi bizim açımızdan 
fazlasıyla onur verici. Teknolojinin yanı sıra enerji politi-
kalarının da masaya yatırılması çok önemli.” dedi.

ODTÜ olarak 10 yıldır GÜNAM isimli çok önemli bir 
merkeze sahip olduklarını dile getiren Prof. Dr. Mehmet 
Zeyrek, GÜNAM’ın verimlilik çağında teknolojiye fırsat-
lar sunduğunu vurguladı ve GÜNAM’ın sadece Ar-Ge 
yapmadığını, fotovoltaik konusunda çok önemli tekno-
lojileri yakalamak üzere çalıştığını söyledi. ODTÜ Kıbrıs 
Kampusu’nde son bir buçuk yıldır fotovoltaik teknolojiyle 
çalışan enerji santralinin Kampus’un %20 enerjisini kar-
şıladığını ve Ankara’da da aynı çalışmayı gerçekleştirmeyi 
planladıklarını ifade etti.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer “Bilim ve teknolojide gerekli kat-
kıyı sağlamak ve ülkemize faydalı olabilecek çö-
züm politikaları oluşturmak konusunda TÜBA’nın 
sorumluluğu çok büyük.”
Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin ener-
ji olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Prof. 
Dinçer, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu olarak, düzenle-
nen çalıştaylar konusunda en önemli motivasyonları-
nın konu hakkında sorunlara çözüm üretmek olduğunu 
söyledi ve “Türkiye’nin en büyük cari açığını oluşturan 
kalemlerden biri enerjidir. İthalatımız 307.4 milyar do-
lar ve yaklaşık 70 milyar dolar enerji ve enerji kalemle-
rine gidiyor. Enerji bilim ve teknolojileri boyutunda da 
inanılmaz hızlı değişimler söz konusu; hem bilim ve 
teknolojide gerekli katkıyı sağlamak hem de ülkemizde 
faydalı olabilecek çözüm politikaları oluşturmak konu-

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü
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sunda TÜBA’nın sorumluluğu çok büyük. Bu bağlamda 
Akademi, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi 
platformlarını oluşturmak üzere “Güneş Enerjisi Tekno-
lojileri Çalıştayı ve Paneli”ni düzenledi. Dolayısıyla bizler 
sorumluluğumuzun farkındayız. TÜBA Başkanı’mıza 
da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu ve 
bundan sonraki çalışmalarımızın ardından ortaya çıkan 
sonuçlara yönelik raporlarımızı hazırlayacağız ve diğer 
farklı yayınlarımızla enerji politikalarına katkı sağlayaca-
ğız.” dedi. Konuşmaların ardından Prof. Acar, gayretlerin-
den dolayı TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. 
Raşit Turan’a plaket takdim etti.

İki oturum ve iki panel katılımcılar tarafından il-
giyle izlendi.
Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in başkanlı-
ğını yaptığı ilk oturumda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski 
Bakanı Dr. Hilmi Güler “Türkiye’nin Enerji Politikaları”, 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin 
Öz "Türkiye'nin Güneş Enerjisi Çalışmaları", ODTÜ GÜ-
NAM Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan “Güneş Enerjisi Yatı-
rım ve Ar-Ge Perspektifleri” ve Plurawatt Genel Müdürü 
Mehmet İzzet Özaydın “Türkiye PV Sanayisinin Gelişimi 
ve Sorunları” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

“Güneş Enerjisi, Türkiye’nin Politikaları ve Stratejisi” adlı 
ilk panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Arif Hepbaşlı üst-
lendi. Panel’de GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, 
Zorlu Solar Direktörü Evren Evcit, GÜNDER Başkanı 
Kutay Kaleli, ODTÜ GÜNAM Müdürü Prof. Dr. Raşit 
Turan, Solarturk Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk 
ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Uzman Yardımcısı 
Ceyhun Karasayar yer aldı.

Öğleden sonra gerçekleşen “PV Projeleri ve Kritik 
Teknolojiler” adlı ikinci oturumun başkanlığını TÜBA 
Asli Üyesi ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. 
Dr. Kamil Kaygusuz yürüttü. Oturumda; TÜBA-Enerji 
Çalışma Grubu Üyesi ve 2015 yılı Uluslararası TÜBA 

Akademi Ödülü sahibi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarı-
çiftçi “Türkiye’nin Geleceği ve Bağımsızlığı: Güneş Enerji-
si”, Hanwha Q-Cell R&D Department Dr. Daniel Jw Joeng 
“Q-Cell Technology Perspective”, TÜBİTAK-MAM’dan 
Abdullah Nadar “MİLGES Pojesi ve YE-KA Süreçleri”, 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Güneş Yakıtları”, Harran Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Bülent Yeşilata “Güneş Enerjili 
Isıtma ve Soğutmada Yenilikçi Uygulamalar” hakkında 
konuştu.

“Çatı Uygulamaları, Mevzuat ve Teknik Zorluklar” adlı 
ikinci panelin moderatörlüğünü ise TÜBA Enerji Çalış-
ma Grubu Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli yaptı. Panele; 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin 
Öz, Başarı Enerji Genel Müdürü Ümit Nuri Şen, GÜN-
DER Başkan Yardımcısı Nazım Yavuz ve Prof. Dr. Bülent 
Yeşilata katıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinden bilim insanları ile ba-
kanlıklardan, çeşitli şirket ve derneklerden yöneticilerin 
yer aldığı oturum ve paneller soruların ardından “Çalıştay 
Özeti ve Değerlendirmesi”yle sona erdi. Programın so-
nunda tüm katılımcılar için GÜNAM’a teknik gezi dü-
zenlendi.
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Prof. Dr. Raşit Turan
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Prof. Dr. Bülent Yeşil Ata

Solarturk Yönetim Kurulu Başkanı
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GÜNAM Teknik Gezisi
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Çalıştay’ın hemen ardından açıklama yapan Prof. Dr. İb-
rahim Dinçer, “Enerji Çalışma Grubu’nun, güneş enerji-
siyle ilgili olarak, ayrıntılı bir rapor ile sektöre ve kanun 
yapıcılara katkı sağlayacağını söyledi ve Çalıştay’da ele 
alınan ve tartışılan konular ışığında elde edilen bulguları 
ve önerileri şu şekilde sıraladı: 

Sürdürülebilir güneş enerjisi stratejileri; kısa, orta ve 
uzun vadede geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 
Bu çerçevede bunlara yönelik stratejik planlamalar yapıl-
malı ve yol haritaları ortaya çıkarılmalıdır.

Güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi çalışmaları, salt 
elektrik açısından ele alınmalı, ısıl uygulamalar ile birlikte 
bütünleşmiş ve çoklu sistemler şeklinde göz önüne alın-
malıdır.

Güneş ısıl teknolojilerinin diğer yenilenebilir enerji te-
knolojiler (başta PV, biokütle ve jeotermal olmak üzere) 
ile birlikte, bütünleşmiş sistemler düşünülmeli ve çoklu 
üretime yönelik (birden fazla faydalı çıktı) yönelik uygu-
lamalar yaygınlaştırılmalıdır. 

Güneş ısıl teknolojilerinin enerji verimli teknolojilerle (ısı 
pompası, kojenerasyon, trijenerasyon) birlikte bina ısıtma 
ve soğutmasında kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Güneş ısıl teknolojilerinin, başta bölgesel ısıtma ve soğut-
ma olmak üzere, şehir ve kent seviyesindeki büyük ölçekli 
uygulamalarda kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Güneş ısıl teknolojilerinin akıllı ve sürdürülebil-
ir endüstri-şehir uygulamalarına entegre edilebileceği 
destekleyici teknolojiler geliştirilmelidir.

Salt fotovoltaik (PV) sistemlerine odaklanılmaması ve 
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) gibi diğer teknolo-
jilere (yeni nesil teknolojilere) de odaklanılmalıdır. 

Güneş enerjisi sistemleri için mutlaka, enerji depolama 
teknolojilerinin geliştirilmesine ve de uygulamalarına 
yönelik çalışmalara hız verilmelidir.

Güneş yakıtları (hidrojen, amonyak, metanol ve etanol ol-
mak üzere) seçeneğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmalıdır ve de desteklenmelidir. Bu uygulama 
seçeneklerini ve de fırsatlarını artıracaktır.

Konut, ticari ve sanayi yapıları için, çatı planları hazırlan-
malıdır. Ortak çatı sistemleri geliştirilmelidir. Bu noktada 

çatı yönetmeliği düzenlenmeli ve belediyeler işin içine 
çekilmelidir.

PV entegrasyonlu çatı modelleri geliştirilip uygulamaya 
sokulmalıdır. Bu konuda yasal olarak bağlayıcı olabi-
lecek gereksinimler ve onayların sayısı (kısaca bürokrasi) 
azaltılmalıdır.

 Yatırımların yaygınlaşmasına yönelik değişik iş modelleri 
(çatı kiralama, PPA olarak ifade edilen enerji satın alma 
sözleşmeleri, solar leasing modeli, toplulaştırma vb.leri) 
kullanılmalıdır.

Kullanıcılar, doğru tercihlerini yapmaları konusunda 
bilinçlendirilmelidir. Bu çerçevede sivil toplum örgütleri 
ve mediz isin içine çekilmelidir. Eğitim programlarında 
bu konu detaylı yer almalı ve bununla ilgili projeler ver-
ilmelidir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 
yayınlanan mevzuatlar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan EPDK’nın son düzenlemelerine göre revize edilmeli, 
hiçbir sürecin dinamik güneş sektörünü yavaşlatmasına 
izin verilmemelidir. 

Güneş sektöründe gerek Ar-Ge ve inovasyon sorumlu-
luğu alan yatırımcı gerekse de kullanıcı yönünde teşvik 
mekanizmaları gözden geçirilmeli ve cazibesi artırıl-
malıdır.

Güneş enerjisi teknolojileri konusunda nitelikli insan 
kaynağı geliştirilmelidir. 

eni binalarda belli bir yüzde de yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanılması getirilerek, güneş enerjisi kul-
lanımı yaygınlaşmalıdır. 

Ülkemizde güneş enerjisi üzerine yapılan araştırma, ino-
vasyon ve teknoloji geliştirme çalışmaları daha etkin hale 
getirilmelidir. 

Mevcut sistemlerin daha verimli ve etkin kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılmalı ve sistem iyileştirme, opti-
mize etme ve de uygulama imkânları sağlanmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve teknolojilerine 
öncelik verilmelidir.

ve 
SONUÇ 
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TÜBA-TEMIZ KÖMÜR TEKNOLOJILERI 
ÇALIŞTAYI ve PANELI

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli” Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 6 Temmuz  2017'tarihinde gerçekleştirildi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 
“Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” 6 Tem-
muz  günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ger-
çekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar "Çalışta-
yın sonunda da ortaya çıkan sonuçlar rapor haline 
getirilecek ve kamuoyunun bilgi ve istifadesine arz 
edilecek.”
ODTÜ’ye ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek konuş-
masına başlayan Prof. Acar, TÜBA’nın temel işlevlerinden 
birinin de politika ve stratejileri belirlemek, kurumları ana-
liz etmek ve politika önerileri oluşturmak olduğunu söyle-
di ve özellikle kamuoyu ve kamu yönetimine bilim temelli 
danışmanlık yapmak olduğunu ifade etti. TÜBA’nın bu çer-
çevede önemli, öncelikli ve güncel konulara ilişkin çalışma 
grupları oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü “Prof. İbrahim Din-
çer’in Enerji Çalışma Grubu’nu kurarken gösterdiği gayreti 
takdirle tekrar anmak isterim. Bu grup ile Türkiye için çok 
temel bir soru olan enerji konusunun çözümüne ilişkin 
önerilerin üretilmesi amacına dair faaliyetler gerçekleştire-
ceğiz. “Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” bu 
çözüm sürecinin ilk faaliyeti. Bu anlamda konu hakkında 
söz sahibi bütün paydaşların katılımına imkân sağlamaya 
çalışıyoruz. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalıştay 
sonunda da ortaya çıkan sonuçlar rapor haline getirilecek 
ve kamuoyunun bilgi ve istifadesine arz edilecek.”

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
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Türkiye’nin 15 milyar tonun üzerinde bir kömür rezervine 
sahip olduğunu ve bu miktarın yarısından fazlasının düşük 
kaliteli olduğunun bilindiğini ifade eden Prof. Acar, “Tüm 
bu rezervi çevreye zarar vermeden temiz bir şekilde ener-
jiye dönüştürmek için yapılması gereken çok fazla iş var. 
Bu sebeple çalıştay ve panelimizin konusunu “temiz kömür 
teknolojileri” olarak belirledik. Şu anda kömür teknolojile-
rinin kullanımı her ne kadar kamuoyunda genel bir olum-
suzlukla karşılansa da özellikle bizim gibi enerji maliyeti 
%90’ların üzerinde ithalata bağlı olan ülkeler için kömür 
kullanımının ihmal edilemez bir potansiyel teşkil ettiğini 
görmek zorundayız. Bu açıdan “Temiz Kömür Teknolojile-
ri Çalıştayı ve Paneli” faydalı olacaktır.” dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök “Çevre-
ye duyarlı yeni teknolojilerin gereksinimi söz konu-
su ve bu konu Türkiye açısından büyük önem taşı-
yor.”
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre kömürün dün-
ya enerji tüketimindeki payı yaklaşık olarak %30 dolayla-
rında olduğunu ve çalışmalara göre bu oranın 2040 yılına 
kadar korunacağının bilgisini veren Prof. Kök “Ülkemiz 
özellikle linyit açısından oldukça zengin rezervlere sahip 
olmakla birlikte linyitlerimizin kül ve nem oranlarının 
yüksek olması sebebiyle çevreye duyarlı yeni teknolojilerin 
gereksinimi söz konusudur ve bu konu Türkiye açısından 
büyük önem taşımaktadır. ODTÜ temiz kömür teknoloji-
leri araştırmasında öncü bir üniversite ve farklı alanlarda 
araştırmalarımız devam ediyor. Üniversitedeki çalışmala-

rımızı üç temel hedefe yoğunlaştırabiliriz. Ağırlıklı olarak 
Maden Mühendisliği Bölümü’nde devam eden çalışmalar 
kömürün elde edilmesi ve temizlenmesi ile emisyonun 
azaltılması üzerineyken, Makine Mühendisliği ve Kimya 
Mühendisliği Bölümü araştırmaları temiz kömür tekno-
lojileri ile yakma teknolojileri üzerinedir; bu doğrultuda 
yakıtın verimli, etkin ve çevreye duyarlı bir şekilde enerjiye 
dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz. Enerji üretimi sıra-
sında açığa çıkan karbondioksiti yakalama ve depolama 
teknolojisi, doğada salınımın azaltılması ve emisyon ora-
nının kontrolü de bu alandaki çalışmaların son aşamasını 
oluşturur. Bu konuda da Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 
Bölümü’müzde çalışmalar sürüyor. Olaya genel olarak ba-
karsak kömür teknolojileri alanında ODTÜ’nün çalışmala-
rı ulusal ve uluslararası boyutta devam ediyor.” dedi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer “Ülkemiz enerji konusunda stratejik 
bir noktada duruyor.”
Türkiye’ye enerji alanında katkı sağlayacak çözümleri oluş-
turmak, gerekli stratejik planları çıkarmak, yol haritaları 
oluşturmak konusunda öncülük yapmak, bu doğrultuda 
politika geliştirmek hedefiyle Enerji çalışma Grubu’nun 
oluşturulduğunu vurgulayan Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer “Bu bağlamda ülkemizde enerji boyutunda 
çalışmalar yapmak üzere Türkiye’de ve yurt dışında enerji 
konusunda önemli başarılara imza atmış bilim insanlarıyla 
birlikte hareket ediyoruz.” dedi. Prof. Dinçer “Türkiye’nin 
enerji alanındaki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ön-
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celikli çalışma konuları belirledik. Temiz Kömür Tekno-
lojileri de ilk etapta ele aldığımız konulardan biri. Farklı 
faaliyetlerle bu çerçevede Türkiye’nin bilim politikalarına 
katkı sağlayıp, ülkemiz için gerekli olan enerji çözümleri-
nin oluşturulmasında rol oynayacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Acar, desteklerinden dolayı 
ODTÜ Rektörü Prof. Kök ve gayretlerinden dolayı Prof. 
Dinçer’e plaket takdim etti.

Çalıştay, oturum ve panellerle devam etti. 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı’nın 
başkanlığını yaptığı oturumda; ICARE CNRS Direktörü 
Prof. Dr. İskender Gökalp “Dünyada ve Türkiye’de Temiz 
Kömür Teknolojilerinin Durumu ve Değerlendirme”, Tür-
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü Ömer 
Bayrak “Türkiye’nin Kömür Potansiyeli ve Hedefler” ve 
ASOS Mekatronik Otomasyon Genel Müdürü Önder Filiz 
“Temiz Kömür Teknolojilerine Yönelik Proses Mühendis-
lik Uygulamaları” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

"Kömür Enerjisi, Türkiye’nin Politikaları ve Stratejisi" adlı 
ilk panelin moderatörlüğünü Prof. İbrahim Dinçer üstlen-
di. Panelde; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. 
Dr. Hüsnü Atakül, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Doç. 
Dr. Mehmet Melikoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Adnan Midilli, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Murat, 
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Sarı yer aldı.

Öğleden sonra gerçekleşen “Temiz Yakma ve Gazlaştırma 
Teknolojileri” adlı ikinci oturumun başkanlığını TÜBA-
Enerji çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yürüttü. 
Oturumda, İTÜ’den Prof. Dr. Hasancan Okutan “Kömür 
Gazlaştırma Teknolojileri”, ODTÜ’den Prof. Dr. Aysel 
Atımtay “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Linyit ve Biyokütle-
Kömür Karışımlarının Yakılması”, İTÜ’den Prof. Dr. 
Hüsnü Atakül “Oxy-Yanma Teknolojileri”, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Prof. Dr. Adnan Midilli “Plazma 
Yöntemiyle Kömür Yakma/Gazlaştırma Teknolojileri”, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Faruk Dilmaç “Kömürler İçin Chemical Looping Yanma 
Teknolojileri” ve ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Feyza Kazanç 
“Biyokütle ile Birlikte yanma (Esnek Yanma)” hakkında 
konuştu.



“Kömür Temizleme, Gazlaştırma, CO2 Tutma ve Depo-
lama Teknolojileri” adlı ikinci panelin moderatörlüğünü 
ise; TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptı. Panele; Boğaziçi Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Arslan, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu’ndan Mücella Ersoy, ASOS Mekatro-
nik Otomasyon Genel Müdürü Önder Filiz, ICARE CNRS 
Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp, İTÜ’den Prof. Dr. Ha-
sancan Okutan ve ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Çağlar Sınayuç 
katıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinden bilim insanları ile ba-
kanlıklardan, çeşitli şirket ve derneklerden yöneticilerin 
yer aldığı oturum ve paneller soruların ardından, “Çalıştay 
Özeti ve Değerlendirmesi”yle sona erdi.

TÜBA Başkanı Prof. Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Kök’ü 
ziyaret etti. 
Akademi Başkanı Prof. Acar, “Temiz Kömür ve Güneş Ener-
jisi Teknolojileri Çalıştayı ve Panelleri”ne ev sahipliği yapma-
sı dolayısıyla ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e 
nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in 
de bulunduğu ziyarette Prof. Acar, Prof. Kök’e Akademi tara-
fından yayımlanan TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
“İslam’da Bilim ve Teknik” adlı eserini ve yine Akademi ta-
rafından geçtiğimiz günlerde baskısı gerçekleştirilen TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze’nin eseri “Tarihi ve Eti-
molojik Türkiye Türkçesi Lugati”ni armağan etti.

ve

Çalıştay’ın ardından TÜBA Enerji Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanan sonuç bildirgesini kamuoyuyla 
paylaşan Prof. Dinçer, Türkiye’nin kömür rezervlerinden 
en yüksek verimle faydalanabilmesi için stratejik, tekno-
lojik ve ekonomik politikaların geliştirilmesi önem arz 
ettiğini söyledi. Enerji Çalışma Grubu’nun, kömür ener-
jisiyle ilgili olarak ayrıntılı bir rapor ile sektöre ve kanun 
yapıcılara katkı sağlayacağını dile getiren Prof. Dinçer, 
Türkiye’nin bu çerçevede alacağı stratejik, teknolojik, en-
düstriyel ve ekonomik anlamdaki acil önlemler ve sonuç-
lar paketini şu şekilde sıraladı: 

• Yerli Kömür Politikası iyileştirilmeli; Yerli Kömür Strateji-
leri Kurulu kurulmalı, Enerji İthalatı ile Mücadele Birimi 
kurulmalı; Enerji İthalat Diyeti başlatılmalı; Yerli Kömür 
Kullanım Teşviki artırılmalı; Kömür sektöründe Enerji 
Verimliği Hamlesi başlatılmalı; yerli kömüre dayalı termik 
santraller için Ulusal Kalite Standardı oluşturulmalı ve kö-
mür sektöründe Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği teşvik 
edilmelidir.

• Mevcut ve potansiyel kömür rezervlerimizi enerji ekonomi-
sinin bir parçası haline getirmek için dokumuza, karakteri-
mize ve koşullarımıza uygun bilimsel, teknolojik, çevresel, 
sosyal, endüstriyel, ekonomik, politik ve sürdürülebilir kal-
kınma stratejilerini, politikalarını ve uygulanabilir çözüm 
önerilerini içeren kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları çı-
karılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Bu çerçevede uzman 
çalışma grupları oluşturulmalıdır.

• Yerli kömürden elektrik üretimi için kısıt oluşturan idari, 
mali ve hukuki sorunlar giderilerek kömür sektöründe rol 
alan yatırımcı, uygulayıcı ve kullanıcıların iş sağlığı ve gü-
venliği, enerji ve ekonomik güvenliği iyileştirilmeli ve ülke-
mizin enerji, çevre, endüstriyel, sosyal, ekonomik ve jeopo-
litik güvenliğini bozmayacak şekilde yerli kömürden enerji 
üretimi serbest bırakılmalıdır. 

• Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum 
Kuruluşları işbirliği ile düşük kaliteli kömür ve atıkların bir-
likte dönüşümü ve yönetimini içerek şekilde Yerli Kömür 
Politikaları konusunda uygulama niteliğinde eylem planları 
oluşturulmalı, gerekli stratejileri geliştirilmeli ve mevzuat 
çerçevesinde uygulamaya konulmalıdır.

• Yerli kömür kaynaklarının ve teknolojilerinin kullanımı 
için verilecek olan destekler kademeli ve kesiksiz olmalı, 
yerli kömürlerin kullanımı sırasında çevre ve enerji mev-
zuatına takılan kısıtlar aşılmalı ve kömür arama, üretim ve 
işlenmesine yönelik yeterli koordinasyon ve iş birliği sağ-
lamalıdır.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev



• İleri temiz kömür teknolojilerine geçişte gerekli Ar-Ge 
inovasyon faaliyetlerinin endüstriyel ve ekonomik anlam 
kazanması için uygun bölgelerde üs niteliğinde Kömür Tek-
nolojileri Mükemmeliyet Merkezleri kurulmalıdır.

• Yeni nesil çevre dostu temiz kömür teknolojilerinin geliş-
tirilmesi ve kömüre dayalı termik santrallerde kullanılan 
ekipmanların verimlerinin iyileştirilmesi yoluyla mevcut 
kömür rezervlerimizin tasarruflu şekilde kullanılması sağ-
lanmalıdır.

• Yerli kömür kaynaklarının ve teknolojilerinin ülkemiz 
enerji ekonomisine kazandırılması için yerli kömüre dayalı 
elektrik santrali kurmada “kömüre özel” mevzuat düzenle-
mesi yapılarak kullanılabilir yerli kömür kaynaklarımızın 
ülkemiz elektrik üretimindeki payı artırılmalıdır.

• Kömür ithalatı azaltılarak ithal kömüre dayalı elektrik üre-
timi kademeli olarak düşürülmeli ve özellikle yerli kömür-
lerin birlikte kullanımı teşvik edilmelidir. 

• İthal kömüre vergi artırılmalı ve ülkemizde ithal kömüre 
bağımlı olan kömür santrallerinde ilk etapta %10 oranında 
yerli kömür kullanım zorunluluğu getirilmelidir.

• Ülkemizin fosil enerji kaynakları arasında kuşkusuz en 
önemli yeri linyit kömürü oluşturmaktadır. Ancak linyit-
lerimizin büyük bir kısmı genç yaşlı olmaları nedeniyle 
yüksek oranda kükürt, kül ve nem yanında düşük ısıl de-
ğere sahiptir. Bu nedenle sanayi ve ısınma sektöründe kul-
lanımı uygun olmayan bu düşük kaliteli linyitler, ülkemizde 
çoğunlukla eski sistem “konvansiyonel pulverize kömür 
yakma teknolojisine” dayalı termik santrallarda tüketil-
mektedir. Bu nedenle, yerli linyitlerle çalışan yüksek verimli 
düşük emisyonlu entegre termik santral ve ekipmanları mo-
deline geçilmelidir.

• Yapılan çalışmalarda yüksek verimli düşük emisyonlu temiz 
kömür teknolojileri olarak; entegre dolaşımlı akışkan yatak-
ta linyit ve biyokütle-kömür karışımlarını yakma teknolo-
jileri, entegre oxy-yanma teknolojileri, plazma yöntemiyle 
kömür yakma/gazlaştırma teknolojileri, entegre kimyasal 
çevrimli yakma teknolojileri, biyokütle ile birlikte entegre 
yakma (esnek yanma) teknolojilerinin uygulanmasına ön-
celik verilmelidir.

• Yerli kömüre dayalı termik santrallerde kullanılan düşük 
verimli buhar üretim sistemleri ve buhar türbinleri yerine 
süper kritik buhar üretim teknolojileri, süper kritik akışkan-
lı buhar veya gaz türbinlerinin kullanılması araştırılmalıdır.

• Yerli kömüre dayalı termik santrallerde çevresel etkileri en 
aza indirgemek için yeni nesil desulfurizasyon ve karbondi-
oksit depolama/bertaraf teknolojileri kullanılmalıdır.

• Düşük kaliteli kömürlerle biyokütle kombinasyonundan 
enerji üretimini doğru değerlendirmek gerekir. Düşük ka-
liteli kömürlerle temiz biyokütlenin (orman ürünleri atık-
ları, fındık, fıstık, ceviz kabukları, tahıl sapları, tarla bitki-
leri, vb.) birlikte kullanılması biyokütlenin enerji dönüşüm 
performansını ciddi şekilde düşürmektedir. Ancak, düşük 
kaliteli kömürlerle organik atıkların (kirli biyokütle) birlik-
te elektrik enerjisine dönüştürülmesinin ekonomik anlamı 

daha yüksektir. Bu nedenle, hibrit yakıtlı (düşük kaliteli 
kömür ve organik katı atık) plazma gazlaştırma odaklı en 
az üçlü üretim sistem modelini içeren katı organik atıklarla 
birlikte entegre gazlaştırma sistemlerinin uygulanması teş-
vik edilmelidir. 

• Ülkemizdeki kaliteli yerli kömürlerden sıvı ya da gaz yakıt 
üreten entegre sistemlerin uygulamasının yaygınlaştırılma-
sına öncelik verilmelidir. 

• Özellikle ülkemizde kömür ile çalışan termik santrallerde 
termik verim ortalama olarak %30-37 civarındadır. Entegre 
kömür gazlaştırma kombine çevrim santrallerinin net %50-
55 oranında termik verime ulaşma imkanı vardır. Yüksek 
termik verim sağlayarak kömürün ekonomik değerini 
daha da yükselten, çevresel etkilerini azaltan ve diğer fosil 
yakıtlara karşı var olan avantajı daha da artıran bu yeni 
teknoloji, sıfır CO2 emisyonlu sistemlere geçiş için bir basa-
mak oluşturmalı ve bir başlangıç olarak, yerli kömürler için 
MWh başına ton kömürün kullanımı ve MWh başına CO2 
üretimi azaltılması çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

• Düşük kaliteli kömürlerimizin yer altında enerjiye dönüş-
türülmesi son derece önemlidir. Yüzey gazlaştırma tesisi ge-
rektirmemesi; kömür tedarik zorluğunun çok düşük olması; 
kömür taşıma, depolama ve hazırlama işlemlerinin oldukça 
az maliyet gerektirmesi; cüruf ve kül sorununun yokluğu; % 
25-40 daha düşük maliyet gerektirmesi gibi avantajlar nede-
niyle Yeraltında Gazlaştırma tekniğinin uygulanması teşvik 
edilmelidir.

• Özellikle mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği 
ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde ve enerji 
alanında yüksek lisans ve doktora yaptıran enstitülerde “Te-
miz Kömür Teknolojileri” konusu müfredata alınmalıdır.

• Ülkemizde hali hazırda çalışmakta olan kömüre dayalı 
termik santrallar de yeni nesil karbondioksit indirgeme ve 
baca gazı değerlendirme teknikleri uygulanarak çevresel 
etkiler azaltılmalı ve toplamda sistem verimi iyileştirilmeli, 
yıllık periyodik performans raporları hazırlanmalıdır.

• Kömür rezervlerimizin kullanılmasında ve temiz kömür 
teknolojilerinin uygulanmasında daha iyi verim, düşük ma-
liyet, doğru kaynak kullanımı, daha iyi çevre, daha iyi sür-
dürülebilirlik ve daha iyi enerji güvenliği gibi ana hedefler 
yapılacak her çalışmada esas alınmalıdır.

Bahsi geçen tüm önlemler alındığı ve öneriler uygulandığında 
Türkiye’nin enerji ve kömür ithalatının azalacağını söyleyen Prof. 
Dinçer, ortaya çıkacak sonuçlar hakkında şu şekilde konuştu: 
“CO2 üretiminde azalma olacak, yeni nesil temiz kömür tekno-
lojilerinin kullanımı yaygınlaşacak, tesislerde yerli kömür kulla-
nım oranı artacaktır. Türkiye’de ortaya çıkan kömür odaklı sosyal, 
çevresel, ekonomik, enerji, endüstriyel kısıtlar azaltılmış olacaktır. 
Kömür stratejilerinin kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması da ülkemiz için stratejik ve politik avan-
taj sağlayacaktır. Bu bağlamda; TÜBA Enerji Çalışma Grubu’na 
özellikle düşük kaliteli kömürlerin ülkemiz enerji ekonomisine 
kazandırılması ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi için 
ihtiyaç duyulan sürdürülebilir kömür stratejilerinin ve politikala-
rının oluşturulmasında önemli rol düşmektedir.” dedi.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

20. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 20. sayısı okurlarıyla buluştu. 

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

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA “TDUBAB-ULUSLARARASI HUKUK, 
DIPLOMASI ve IŞ BIRLIĞI” YAZ OKULU

Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) “Uluslararası Hukuk, Diplomasi 
ve Iş Birliği” Yaz Okulu, TÜBA ev sahipliğiyle 17-21 Temmuz 2017 tarihlerinde TÜBA Rabi 

Medrese’de gerçekleştirildi.

TDUBAB “Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz 
Okulu, TÜBA ev sahipliği ve Türk İşbirliği ve Koordia-
nasyon Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle 17-21 Temmuz ta-
rihleri arasında İstanbul’da bulunan Süleymaniye Medresesi 
içerisinde yer alan TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Bilimsel 
çalışmalar, siyasi mülahazalardan bağımsız olarak 
ülkeler ve toplumlar arasında iş birliğini geliştirmek 
bakımından son derece önemlidir.”
2015 yılında kurulan TDUBAB’ın dönem başkanlığını 
yürüten TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yaz 
Okulu’nda yaptığı konuşmada; Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Uluslararası Türk Akademisi, Başkurdistan, 
Tataristan ve TÜBA ile Uluslararası Türk Akademisi’nin 
katıldığı toplantıyla TDUBAB’ın kurulduğunu belirtti ve 

Türk Dünyası kapsamındaki ülkeler ile komşu ve ilgili yakın 
ülke akademileri arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi-
nin hedeflendiğini söyledi.

Yaz Okulu Programı’nın “uluslararası hukuk, diplomasi ve 
iş birliği” konusunda oldukça zengin olduğunu dile getiren 
Prof. Acar, "Dönem başkanlığı sona ermeden TÜBA olarak, 
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bir bilimsel toplantı ve Ka-
sım ayı içerisinde de TDUBAB Genel Kurulu’nu gerçekleştir-
meyi planlıyoruz." dedi.

30’dan fazla ülkenin akademisiyle iş birliği anlaşmasına sahip 
olan TÜBA’nın; Dünya, Avrupa ve Asya Bilim Akademileri 
Birliği gibi 12 kuruluşa üyeliğinin de bulunduğunu söyle-
yen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, bilimsel çalışmaların siyasi 
mülahazalardan ve konulardan bağımsız olarak ülkeler ve 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
Türk Dünyası kapsamındaki ülkeler ile 
komşu ve ilgili yakın ülke akademileri 
arasında bilimsel iş birliğinin geliştiril-

mesini hedefliyoruz.

““



toplumlar arasında iş birliğini geliştirmek bakımından son 
derece önemli olduğunu, bu bağlamda TÜBA’nın Türk Dün-
yası’ndaki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerine ayrıca önem 
verdiğini vurguladı.

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev 
ise, Yaz Okulu süresince uluslararası hukuktan diplomasi ve 
güvenliğe dek pek çok başlık altında eğitim verildiğini dile 
getirerek, Programın TÜBA tarafından restore edilen Rabi 
Medrese’de gerçekleştirilmiş olmasının ayrıca önemli oldu-
ğunu ifade etti. 

Akademi Başkan Danışmanı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaya da Yaz Oku-
lu’nda eğitim alan katılımcılarına verilen yoğun eğitimin so-
nucunda farklı bir bakış açısı kazandıklarını ve genişlettikleri 
vizyonlarının akademik hayatlarına önemli katkılar sağlaya-
cağını söyledi. 

Program; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev’in “Diplomasi: Temel Kavramlar ve Tarihsel Geli-
şim”, Prof. Dr. İbrahim Kaya’nın “Uluslararası Hukuk: Temel 
Kavramlar ve Tarihsel Gelişim”, TÜBA Asosye Üyesi ve İs-
tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Bulut’un “Ekonomik İş Birliği Tarihi: Küresel Bakış 
Açısı”, TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
(YDÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar’ın “Uluslararası 

TÜBA Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

TÜBA Başkan Danışmanı 
Prof. Dr. İbrahim Kaya

TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Bulut

TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Dr. Muhsin Kar

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şaban H. Çalış

ODTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Maarif Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Birol Akgün

TUBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Çaha

Ekonomik İş Birliği ve Bölgesel Entegrasyon”, ODTÜ Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever’in “Diplomatik İş Bir-
liği Formları” TÜBA Asli Üyesi ve İZÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Çaha’nın “Toplum, Kültür ve Eğitim Alanında 
Uluslararası İş Birliği”, YDÜ Öğretim Üyesi ve Maarif Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün “Sivil Toplum Kuruluşları 
ve Uluslararası İş Birliği”, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şaban H. Çalış’ın “Uluslararası Hükümet Örgütleri 
ve Uluslararası İş Birliği” ve TÜBA Asosye Üyesi ve Bilkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bilgin’in “Ulus-
lararası Güvenlik İş Birliği” başlıklı derslerinden oluştu. Yaz 
Okulu’nda; uluslararası hukuk düzeninin temelleri, ekono-
mi, teknoloji, kalkınma ve çevre alanlarında iş birliği, bilim 
diplomasisi ve uluslararası bilimsel iş birliği, anlaşmazlıkların 
dostane çözümü, uluslararası kuruluşlar ve iş birliği gibi baş-
lıkların yanı sıra bölgesel konular da yer aldı. 

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Kosova, Özbekistan ve Çin Uygur Bölgesi 
ile Türkiye’den hem kamu hem de özel sektördeki genç uz-
manlara, lisansüstü öğrencilerine ve özellikle sosyal bilimler 
alanında birikime sahip genç akademisyenlerden oluşan ka-
tılımcılara beş gün süresince “Hukuk ve Diplomasi” alanında 
eğitim verildi.

Yaz Okulunun, 21 Temmuz günü Genel Değerlendirme ve 
Sertifika Töreni'yle sona ermesinin ardından tüm katılımcılar 
için boğaz turu düzenlendi.
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TÜBA ŞEREF ÜYELERI PROF. MARDIN ve 
PROF. BAYSAL’A VEDA

Prof. Dr. Şerif Mardin ve Prof. Dr. Bahattin Baysal 6 Eylül 2017 tarihinde Istanbul’da vefat etti.

6 Eylül 2017'de vefat eden TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. 
Şerif Mardin 7 Eylül, Prof. Dr. Bahattin Baysal ise 8 Eylül 
günü son yolculuklarına uğurlandı.

Büyük bir bilim ve düşünce insanı “Prof. Dr. Şerif 
Mardin”
Prof. Mardin’in İstanbul Yeniköy Merkez Camii'ndeki 
törenine; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi 
Eker, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, oğlu 
Osman Mardin, Mardin’in amcasının kızı Betül Mardin 
ve kuzeni Ömer Dormen’in yanı sıra akademi ve siyaset 
camiasından çok sayıda kişi katıldı. 90 yaşında hayatını 
kaybeden Prof. Dr. Şerif Mardin’in naaşı, 7 Eylül Per-
şembe günü İstanbul Yeniköy Çarşı Merkez Camisi’nde 
öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi. 

1927 yılında İstanbul’da doğan Prof. Mardin, Galatasa-
ray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini Amerika Birle-
şik Devletleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini 1948 
yılında Stanford Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde; 
yüksek lisansını 1950 yılında John Hopkins Üniversite-
si Uluslararası ilişkiler Bölümü’nde ve doktorasını 1958 
yılında Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü Siyaset 
Bilimi Bölümü’nde tamamlayan Şerif Mardin, 1954-
1956 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 

1957 yılında Hürriyet Partisi’nde genel sekreterlik göre-
vini üstlendiği dönemde 1954-1966 yılları arasında yazı-

larının yayımlandığı ve dönemin en önemli dergilerin-
den biri olan Forum Dergisi’ndeki yazarlık faaliyetlerine 
başladı.

1958-1961 yılları arasında Princeton Üniversitesi Şark 
Çalışmaları Bölümü’nde Doktora Sonrası Araştırma-
cı; 1960-1961 yılları arasında ise Harvard Üniversitesi, 
Orta Doğu Enstitüsü’nde araştırma bursu kapsamında 
çalışmalar yaptı. 1961- 1972 yılları arasındaki dönemde 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doçent 
ve ardından profesör unvanları ile akademik yaşamını 
sürdüren Şerif Mardin, Türkiye’de ve yurt dışında birçok 
üniversitede misafir profesör olarak akademik ve idari 
hizmetlerde bulundu, 1967-1970 yılları arasında Türki-
ye Sosyal Bilimler Derneği kurucu başkanlığı görevini 
yürüttü. 1973-1991 yılları arasında Boğaziçi Üniversi-
tesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanı 
ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde, son olarak ta İstanbul 
Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte-
sinde profesör olarak görevler alarak Türkiye’deki sosyal 
bilimlerin gelişimine çok önemli katkılarda bulundu. 
Forum Dergisi yazarlığı ve Hürriyet Partisi Genel Sekre-
terliği gibi akademik bir perspektifi göz ardı etmeksizin 
giriştiği siyaset alanındaki çalışmalarının ardından 1994 
yılında kurulan Yeni Demokrasi Hareketi’nin kurucu 
üyeleri arasında rol aldı. 

Şerif Mardin'in 1962 yılında Princeton University 
Press’ten “The Genesis of The Young Ottoman Thou-
ght” (Yeni Osmanlıların Düşünsel Temeli) adıyla ya-
yınlanan Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’ndeki 

Prof. Mardin'in cenaze töreni



53EYLÜL 2017   TÜBA GÜNCE

“The young Ottoman movement: a study in the evolu-
tion of Turkish political thought in the nineteenth cen-
tury” başlıklı doktora çalışmasının genişletilmiş hali ve 
1964 yılında yayınlanan “Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 
1895-1908” başlıklı çalışmaları başta gelmek üzere An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ndeki akade-
mik iklim ve Forum Dergisi’ndeki yazarlık deneyimle-
ri, daha sonraki çalışmalarının ana eksenini oluşturan 
“Türk Modernleşme Problematiği” ve “Türk Siyasal Ya-
şamı” konusundaki çalışmaları açısından önemli kavşak 
noktalarıdır.

Alanında bir duayen “Prof. Dr. Bahattin Baysal”
95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Baysal’ın cenazesi 
ise 8 Eylül Cuma günü İstanbul Şakirin Camii’nde öğlen 
namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardın-
dan Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli 
Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım ve Prof. Dr. Oğuz 
Okay'ın yanı sıra ailesi ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

1922 yılında Kırşehir’de doğan Prof. Dr. Bahattin Bay-
sal; 1939 yılında İzmir Lisesi’ni, 1945 yılında İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi’nde fizik-kimya lisansını 
tamamladı. Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirip aynı yıl 
Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi’ne asistan olarak 
başladı. 1946-1949 yılları arasında aynı fakülteye bağlı 
Fizikokimya Enstitüsü’nde Prof. Dr. A. G. Parts’ın yanın-
da kimyasal kinetik üzerine doktora yapan Prof. Baysal, 
özellikle reaksiyon kinetiği, polimer maddelerin kimyası 
ve fizikokimyası, kopolimer sentezleri, iyon değişimi ve 
katı hal kimyası üzerine çalışmalarıyla tanındı.

The New York Polytechnic Üniversitesi’nde hazırladı-
ğı, polimerleşme tepkimelerinin kinetiği konulu teziy-
le 1952’de doçent olan Prof. Baysal, askerlik görevini 
yaptıktan sonra, 1954’te fizikokimya doçenti olarak AÜ 
Fen Fakültesi’ne atandı. Aynı görevde bulunduğu sıralar, 
atom enerjisi alanında araştırmalar yapmak üzere Ame-
rika’ya gitti, 1957-1959 yılları arasında Massachusetts 
Institute of Technology ve Brookhaven National Labo-
ratory’de iki yıl çalıştı.

1960’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fiziko-
kimya profesörü, 1960-1984 ve 1966-1970 yılları arasın-
da aynı üniversitenin Kimya Bölümü Başkanı ve ODTÜ 
Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Baysal, üniversite 
öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli yıllarda Amerika’ya 
giderek bilimin son gelişmelerini yakından izledi, 1964 
ve 1965’te Dartmouth College’ta polimer maddelerin 
elektriksel özellikleri üzerinde 1970 ve 1971’de ise Prin-
ceton Üniversitesi’nde kopolimer ve kauçuk sentezleri 
üstüne çalışmalar yaptı. 1968 yılında TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nün sahibi oldu. Prof. Dr. Bahattin Baysal 1995 
yılında TÜBA Üyesi seçildi. 

Emekli olduktan sonra çalışmalarını Boğaziçi Üniver-
sitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde 
yürütmeye devam etti. Prof. Dr. Bahattin M. Baysal’ın 
ülkemizde öncülük ettiği polimer kimyası ve polimer 
teknolojisi alanında uluslararası dergilerde yayınlanmış 
117 araştırma makalesi bulunuyor.

Şerif ve Bahattin Hocalarımıza Allah'tan rahmet, ailesi 
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Prof. Baysal'ın cenaze töreni
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Şerif Mardin’in 
Bıraktığı Miras-1*

Prof. Dr. Yasin Aktay
TÜBA Asli Üyesi

2016 yılında TÜBA’nın Uluslararası Akademi Ödülü’nü 
alan Türk Sosyolojisinin duayen ismi Prof. Dr. Şerif 
Mardin Hakkın rahmetine kavuştu. Mardin, TÜBA 
üyelerinin katılımıyla 17 Haziran 2017’de de Ankara’da 
gerçekleştirilen TÜBA 51. Genel Kurulu’nda yapılan 
oylama sonucunda Akademi Şeref Üyesi olarak seçil-
di. Türk sosyolojisine hiç kuşkusuz “duayen” sıfatını 
hak edecek kadar özgün yaklaşımlarıyla yaptığı katkıya 
rağmen yıllarca kendisinden Akademi Üyeliği bile esir-
genen Mardin’e, bu hakedişin “Akademi Şeref Üyeliği” 
olarak hayatının 90. yaşında tevdi edilmesinin hikayesi 
başlı başına hem bir Türk Sosyolojisi hikayesi hem de 
Türkiye’de akademi-siyaset ilişkisi hikayesidir. Ölümü-
nün hemen ardından onun Türk sosyolojisinde ifade 
ettiği anlama dair özetleyici, genel bilgiler verilmek is-
tense bile bu bilgilerin herkesçe ortak kabul edilebilir 
bir metin olma ihtimali neredeyse yok. Aslında bu bile 
bir sosyoloğu, bir düşünürü belki de özgün kılan gücü-
nün en iyi ifadesi olarak almak da mümkün. Birbirine 

aykırı ve her biri diğerinden güçlü tezlere imkân veren 
yanı, onun kendi düşünce seyrinde tutturduğu yolda ne 
kadar iddialı olduğunun da bir işaretidir. Güçlü isimle-
rin, yol açan isimlerin karşısındaki direnç de güçlü olur 
ve bu onları daha da iddialı, hikâyelerini daha da ilginç 
ve anlamlı kılar.    

Kuşkusuz, Mardin, Türk sosyal bilimcileri için, Türk si-
yasi düşünce tarihi için ne anlam ifade ettiği konusu, 
yıllarca ne kadar tartışılmış olsa da, şimdi üzerinden bir 
de ölümünün geçtiği yepyeni bir bağlama kavuştu. Kişi 
hayatta nasıl bir etkinlik içinde olursa olsun, ölünce bü-
tün bir hayatı, geçmişi ve anlamı bambaşka bir bağla-
ma kavuşur. Bir anlamda kişi ölünce tamamlanmış bir 
metne dönüşür, bir başka açıdan da, ölen kişinin bütün 
eseri üzerine ölümüyle birlikte yepyeni bir bütünlüğe 
ulaşır. 

Bu açıdan bakıldığında, kişi öldüğünde tamamlanmış 
olmuyor yeni bir kulvarda eserini icra etmeye veya ese-
rine veya eserinin anlamına yeni katkılar almaya devam 
eder. Burada artık “katkılar yapmaktan” ziyade “katkılar 
almanın” daha belirleyici olduğunu görmek önemli bir 
detaydır. Çünkü artık eserinin kimin tarafından nasıl 
anlaşılacağına kendisi karar veremiyor, belli ki, ortaya 
koyduğu eserin gücü onun daha etkin anlaşılmasına, 
yorumlanmasına etki eder, ama neticede ondan kimin 
neyi anlayıp neyi yeniden üreteceği onun inisiyatifin-
den tamamen çıkmıştır.   

Fikir ve siyaset insanlarını ölümlerinden hemen sonra 
değerlendirmeye girişmek çok sağlıklı bir sonuç vermi-
yor. Malum bizde ölenlerin ardından zaten kötü konu-
şulmaz diye yaygın bir davranış etiği var. Öleni hayır-
la yad etmek mecburiyeti herkesin benimsediği ortak 
bir ahlaki davranış olduğundan ölenin ilk anda lehine 
işleyen, olguyu algıdan hemen koparıveren bir işlevi 
deruhte eder. Bu ahlaki tutum bir anda “kel ölür sırma 
saçlı, kör olur badem gözlü” dedirten bir algı çarpıtması 
yaşatır. 

O yüzden ölüm hadisesinin kendisi bir insanın amel 
defterini kapatır ama o kapağa da belki içerikte olma-
yan bir cila da sürer. Tabi ölen kişinin siyasetçi veya si-
yasiler tarafından özel anlam atfedilen bir kişi olması 
onunla ilgili algıların da bir kutuplaşma konusu olma-
sını mukadder kılıyor. Birçok kişi ölüm hadisesini ken-
dilerini teyit eden, kendi ideolojilerinin intikamını alan 
bir yargı kararı gibi sevinçle karşılayabiliyorlar. Ölenle 
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ilgili gerçek bilgileri belki bir süre geçtikten sonra, daha 
soğukkanlı değerlendirmelerle oluşturmak veya edin-
mek daha fazla mümkün oluyor.  

Şerif Mardin’in ölümü üzerine hakkında yazılanlara 
bakıldığında bu kuralın yine fena halde işliyor olduğu-
nu görmek mümkün. “Kişi yaşadığı sürece tamamlan-
mamış bir metindir, öldüğünde bu metin tamamlanır” 
diyenler varsa da, aslında kişi öldükten sonra da onun 
hakkında yazılanlar veya onun eserinin kendiliğinden 
tesiri onun hakkındaki algıları berhayat tutmaya devam 
eder. 

Ölümünden kısa bir süre önce kendisinden bir ömür 
boyu esirgenen TÜBA ödülünü, üzerine “şeref ” payesi 
koyarak verilmesiyle ilgili yaşanan tartışmalar geliyor 
akla. Ölümünün hemen ardından hakkında yazılanlara 
baktığımızda ana hatlarıyla o tartışmaların bağlamının 
hemen yeniden telaffuz edilmesi şaşırtıcı olmadı. 

Malum, aslında Mardin hiçbir zaman muhafazakar veya 
İslamcı bir çizgide olmadı. Ama yazdıkları dolayısıyla 
bilhassa Said Nursi ve Nurculuğu çok parlatmış oldu-
ğu dolayısıyla çok eleştirildi. Gülen hareketinin FETÖ 
yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte geriye dönük bu ha-
reketin palazlanmasında kendisine bir suç ortaklığı bile 
isnat edilebildi. Oysa aşağıda daha ayrıntılı ifade edece-
ğimiz gibi Mardin’in bütün yaptığı Türkiye’de ciddi bir 
toplumsal karşılığı olan bu hareketi, kültürel, sosyolojik 
ve tarihsel kökenlerini anlamaya ve açıklamaya çalış-
maktı. Bilakis bu ölçekte bir harekete ilgisiz-kayıtsız 
kalmak bir sosyoloji ekolü için ciddi bir ayıptır. 

Ne yazık ki, sosyal bilimcinin çalıştığı konuyu anlama-
ya çalışması değil, o konuda peşin peşin taraf tutup bir 
propaganda elemanı gibi çalışmasının beklendiği bir 
ortamda Şerif Mardin çalıştığı konuya doğrudan anga-
je olmuş gibi damgalanabilmiştir. Akademik hayatım 
boyunca Kürt milliyetçiliğine asla prim vermemiş ol-
duğum halde Kürt siyasal hareketini hem kendim çalış-
mış hem de lisans-üstü öğrencilerime çalıştırmışımdır. 
Aynı şekilde sol-sosyalist harekete, anlayışa olan apaçık 
mesafeme rağmen sol-sosyalist hareketin farklı dergi-
lerini, trendlerini, fraksiyonlarını ve söylemlerini hem 
çalışmış hem de öğrencilerime çalıştırmışım. Bunla-
rı yaparken öğrencilerimden talep ettiğim çalıştıkları 
konuya bir mesafe koymak ve durduk yerde çalıştıkla-
rı hareketi eleştirmeye girişmemeleri, sadece dürüstçe 
anlamaya çalışmaları olmuştur. Tarafsız olmak elbette 
mümkün değil ama dürüst olmak mümkündür. Bunu 
yapmakla ne Kürt hareketine ne de Sosyalist harekete 
siyasi anlamda bir katkı vermeyi düşünmüş değilim. Bu 
sosyal bilimin olmazsa olmaz bir kuralıdır, bunu bile 
yapamıyorsanız sosyal bilimin kenarından bile geçmiş 
olmazsınız. 

Bu anlamacı sosyoloji geleneği aslında Batı’da kendi 
ideolojisinden veya teorisinden yola çıkarak olan biteni 
“açıklama” sınırında kalan pozitivist sosyal bilime kar-
şı, olan biteni önce sosyal olgunun aktörlerinin bakış 
açısından “anlamayı” önemseyen yorumcu sosyolojinin 

(verstehende) çizgisidir. Batı’da en önemli temsilcili-
ğini Max Weber’in yaptığı bu çizginin Türkiye’deki en 
önemli iki temsilcisinden biri Şerif Mardin diğeri de F. 
Sabri Ülgener’dir. 

Marksist militanlığın sosyal bilim zannedildiği bir or-
tamda Mardin’in anlamayı, ideolojiyi, kültürü öne çı-
karışı mevcut akademik establishmenti doğal olarak 
rahatsız etmiştir. Yoksa onun nurculuğa veya incelediği 
alanlara en ufak bir sempati duymuş olduğunu söyle-
mek mümkün değil. Doğrusu bunu hiçbir zaman bek-
lemediğimiz gibi, incelediği bu alana karşı oryantalistçe 
bir tutumdan hiçbir zaman kurtulamadığını da bu vesi-
leyle bir daha hatırlatmak gerekiyor.

Bu arada Nurculuğu incelerken, onun modernizmle 
bağını ortaya koymakla acaba hangi Müslümanı veya 
hangi Nurcuyu mutlu ve memnun etmiştir? Bu konu 
çok tartışma götürür. Şu var ki, Gülen’i ve hareketini 
incelerken çalışmanın ortasında bildiği bütün etkin 
sosyal bilim metodolojileri adına “pes etmiş” olduğunu 
açıklamış olması bile FETÖ’nün anlaşılması için ciddi 
bir katkı sayılmalıydı. Çünkü ona göre Gülen hareketi-
ni incelemek, onların, kendilerini sosyal bilimciye iste-
dikleri gibi yansıtma konusundaki çabaları dolayısıyla, 
arkada hep karanlık bir alan bırakacak, dolayısıyla hiç 
mümkün olamayacaktı. Aşağıda bir daha döneceğiz

Aynı şekilde tuhaf bir biçimde Mardin’i AK Parti kar-
şıtlığı temelinde değerlendirenlerin onu çalışmalarıyla 
“AK Parti’nin yükselişine önayak olmakla” eleştirmeleri 
de tam bir Şerif Mardin paradoksuna dönüşmüş du-
rumda. Burada soru şu: AK Parti’yi sadece anlamaya 
çalışmış olmanın AK Parti’nin gelişmesine nasıl bir kat-
kısı olmuş olabilir? AK Parti gibi gibi derin toplumsal 
kökleri olan bir hareket bir sosyal bilimcinin onu an-
lamaya veya açıklamaya çalışmasıyla mı gelişmiş sayı-
yorlar? 

Bu biraz da sosyal bilimcilerin rollerini gereğinden 
fazla abartmayla da ilgili bir vehmiyattan ileri geliyor. 
Sosyal bilimcilerin Türkiye’de ve aslında bütün dünya-
da, olan biteni, genellikle olup bittikten sonra anlama-
ya çalışmaktan öte bir rolleri olmuyor halbuki. Sosyal 
bilimciden bir tür kahinlik veya gelecekle ilgili öngörü 
hatta liderlik beklentisi hep olagelmiştir, ama bunu bile 
yapabilen çok nadir sosyal bilimci olmuştur. 

“Dünyayı yorumlamakla yetinen filozofları” aşağılayıp 
“dünyayı değiştirmeye soyunan filozof ” olmaya azme-

Mardin hiçbir zaman muhafazakar veya İslam-
cı bir çizgide olmadı. Ama yazdıkları dolayısıyla 
bilhassa Said Nursi ve Nurculuğu çok parlatmış 
olduğu dolayısıyla çok eleştirildi. Gülen hareke-
tinin FETÖ yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte 
geriye dönük bu hareketin palazlanmasında 
kendisine bir suç ortaklığı bile isnat edilebildi.
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den Marx’ın bile bu rolün filozof için imkansızlığını 
anlayıp bundan kaçması için sadece 4 sene yetmiş de 
artmıştı bile. Feuerbach Üzerine Tezler’in 11.sinde bi-
lindiği gibi Marx “Filozoflar dünyayı sadece yorumla-
makla uğraştı, oysa aslolan onu değiştirmektir” diyerek 
filozofa dünyayı devrimci bir değiştirme rolünü de yük-
lemişti. Oysa Louis Bonapart’ın 18 Brumaire’inin girişi-
ni, beklenen devrim yerine daha kasvetli bir “tek adam 
rejiminin” gelmesinin yarattığı hayal kırıklığıyla şu ifa-
delerle başlar: “İnsan tarihi kendisi yapar, ama kendi-
sine devredilen rolü oynayarak.” Ve tabii ki Hegel’e atıf 
yaparak, ilkinde dram, ikincisinde tragedya-komedya 
olarak yaşanan “tarihsel tekerrür” ifadesini de ekleye-
rek. Denilebilir ki, Marx’ın farkına vararak insanlara 
bir tür uyarı olarak dillendirdiği bu gerçeğin bilinci sos-
yal bilimciler arasında 11. Tez kadar etkili olmamıştır. 
Dünyayı değiştirecek kahraman veya ajan filozof tipo-
lojisi hala gereğinden fazla etkili.   

Şerif Mardin’in ne nurculuğun gelişimine ne de AK Par-
ti’nin birer sosyal hareket olarak gelişimine en ufak bir 
katkısı olması bu açıdan mümkün bile değil, onun tek 
katkısı o hareketlerin sosyal bilim düşüncesi açısından 
anlaşılmasına katkı yapmış olmasıdır. Bu kadarı onu 
halihazırda Türk sosyolojisinin en önemli ismi yapma-
sına yetmiştir. 

Yazarın ölümü ve eserinin çeşitlenen tesiri
Bir başka nokta da, ölmüş gitmiş insanların hayatların-
da, söylemlerinde, yazıp çizdiklerine kusursuz bir bü-
tünlük ve tutarlılık atfedilmiş, onlardan yana böyle bir 
beklenti içine sokulmuş olmamızdır. Oysa birinde bir 
bütünlük varsa da bunun bizim zihnimizdeki bütünsel-
liğe uyması gibi bir mecburiyet olmadığı gibi o bütünlü-
ğün ne olduğu, yaşın, cinsiyetin, kişisel tecrübelerin ve 
konjonktürlerin o bütünselliği nasıl etkilemiş olabilece-
ğini hesaba katmak aklımıza bile gelmez. 

Arada, bir çok benzer insan hakkında olduğu gibi “Şe-
rif Mardin”i en doğru anlama iddiasıyla ortaya çıkanlar 
oluyor. Yeni bir hikaye ve bu hikayeyi destekleyecek ve-
riler de sunabiliyorlar. Olgularla algılar arasındaki açığı 
kapatmak gibi bir iddiaya dayanıyor bu çıkışlar. Ama, 
doğrusu, bu açığı kapatma iddiası, doğası itibariyle her 
zaman çok fazla büyük bir iddia olarak kalmaya mah-
kum. Korkarım algılarla olgular arasındaki açığı hiç 
kimsenin tamamen kapatmak gibi bir imkanı yok. Bu 
açıklık bir bakıma insanın giderilemeyen trajedisine 
aittir. İnsan bu açıklıkla maluldür. O yüzden algıları-
mızla olgular arasındaki açığı kapatmak biz Müslü-
manlar için bir dua konusudur. “Rabbimiz eşyayı bize 
olduğu gibi göster” (Rabbena, arina’l eşya’ kema hiye) 
“Rabbimiz bize doğruyu doğru olarak göster ve ona tabi 
olma gücü ver, yanlışı da yanlış olarak göster ve ondan 
kaçınma gücü ver”.

Mardin’in Kemalizmi tamamen aşmış, onunla özde çok 
sorunlu biri olarak anlaşılması elbette mümkün. Sadece 
militan Kemalistlerin ona olan nefretlerinden, saldırı-
larından bile böyle bir Mardin portresi çıkarmak müm-
kün. Onun bir sosyal bilimci refleksiyle ama oryantalist 
bir zihniyet ve pozisyondan İslam’ı anlamak için ortaya 
koyduğu çaba o Kemalistler için “gericiliğe” bir katılım 
gibi görülmüş. Oysa Mardin’in İslam’ın Türkiye’deki 
toplumsal, kültürle gerçekliğini anlama konusunda ser-
gilediği çabanın İslam’a ve iddialarına inanarak sergile-
diği bir katılım değil, sadece bir anlama çabasıdır. 

İslam’ın dışarıdan nasıl algılandığına Müslümanların 
gösterdikleri ilgiyi de bu anlamda tek bir kefeye koy-
mamak lazım. Bir mesajı olan insanlar, bunun nasıl 
algılandığı ve nasıl anlaşıldığını önemserler. Bir sosyal 
bilimcinin, bir oryantalistin veya bir Kemalistin İslam 
algısı, yorumu veya anlaması hiç de önemsiz değildir. 

İslam ve Müslümanlar bu dünyada var oldukları sürece 
her türlü algının konusu olacakları gibi, her türlü bilim-
sel araştırmanın nesnesi de olacaklar. Bundan kaçış yok. 
Kaçmanın gereği de yok. Bu sadece Müslümanlara özgü 
bir durum da değil elbet. Başkalarının algıları, bunun 
yönetimindeki başarı veya başarısızlık, bizim bu dün-
yadaki varlığımızı bütünleyen önemli bir unsur. Böylece 
etkileşerek var olan bir türdür insanoğlu. 

Mardin’in Müslüman-muhafazakar dünya nezdindeki 
tek karşılığı elbette onun Said Nursi hakkındaki çalış-
ması veya genel anlamda Türk modernleşmesine pozi-
tivist çerçeve dışından yaklaşımı değildi. Onun aslında 
2007 yılında, yani laikçiliğin dindarlara karşı tam bir 
savaş seferberliği atmosferindeyken ortaya attığı “ma-
halle baskısı” ve “Malezyalaşma” kavramları laik-kema-
list cepheye önemli bir moral cephane sağlamış, dindar-
lar nezdinde ise ciddi bir taciz atışı gibi algılanmıştı. 

Sadece orda kalmış olsa belki bugün Mardin portresi 
yine başka türlü tamamlanmış olurdu. Halbuki Mahal-
le baskısı hiç de karşılıksız ve yersiz bir kavram değil-
di. Sosyal bilim literatüründe karşılığı olan ve aslında 
uygulandığında her tür ideolojik paylaşım ortamında, 
mahallede, işleyebilen bir mekanizmayı sadece muhafa-

Marksist militanlığın sosyal bilim zannedildiği 
bir ortamda Mardin’in anlamayı, ideolojiyi, kül-
türü öne çıkarışı mevcut akademik establis-
hmenti doğal olarak rahatsız etmiştir. Yoksa 
onun nurculuğa veya incelediği alanlara en 
ufak bir sempati duymuş olduğunu söylemek 
mümkün değil. 
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zakarlar adına dillendirmiş olması bile aslında o günler-
de tuttuğu tarafa dair yeterli bir işaret veriyordu. Oysa 
kendi laik-batılılaşmış çevresinde o mahalle baskısının 
örneklerini çok daha iyi yaşıyordu ve belki de kavramı 
uyarlarken ona ilham veren tam da o laik çevrelerden 
şahsına yönelik gördüğü kendi öznel tecrübesiydi.

Bir kavram olarak “Mahalle Baskısı” 
Diğer yandan aslında “mahalle”yi “baskı” sözcüğü ile 
aynı terkip içinde kullanan Şerif Mardin olmaması ge-
rekirdi diye de düşünmemek mümkün değil. Zira “Türk 
toplumunu inceleme aracı olarak sivil toplum” veya 
“Türk siyasasını açıklayacak bir kavram: merkez-çev-
re ilişkileri” üzerine yazdığı yazıları okuyanların Şerif 
Hoca’dan bekleyebileceği şey mahalle kavramının bas-
kıcı değil, aksine özgürleştirici mahiyeti hakkında bir 
analiz olabilirdi. Çünkü Mardin bu yazılarında özellik-
le Türk-İslam toplumlarında otoriter, merkezi devlet 
despotizmine karşı bireyi koruyan mekanizmaları, tam 
da en geniş anlamıyla mahalleye tekabül edebilecek si-
vil toplum oluşumlarında bulmuştur. Medreseler, hadis 
cemaatleri, ulema, hukuk mekanizması ve yerel teşek-
küller tam da devlet despotizmine karşı bu korumayı, 
bu özgürlüğü sağlayan mekanizmalar olarak Mardin 
tarafından vurgulanmıştır. Mardin’in bu çözümlemeleri 
Türk toplumunu “oryantal despotizm” klişesine indir-
gemiş olan oryantalist okumalara karşı çığır açıcı bir 
alternatif olarak literatürde hak ettiği yeri almıştır. 

Mardin’in şimdiye kadarki sosyolojik çizgisiyle daha 
tutarlı bir yaklaşım, bugün baskıcı, insan haklarına kar-
şı saygıda alabildiğine kusurlu bir resmi despotizmin 
uygulamaları fiili bir gerçek iken, bu despotizmi artır-
maktan başka bir işe yaramayacak şekilde muhtemel 
tehlikeler için mahalleyi işaret etmeye asla yanaşmamak 
olabilirdi. 

Mahalleye benim okuduğum Mardin’in çalışmalarında 
olsa olsa bu tür merkezi despotizmlere karşı insanların 
nefes alabildikleri, rahatlayabildikleri bir sosyal alan 
olarak dikkat çekilebilirdi. Mahalle, kaldıysa tabi, tam 
da bütün yaşama alanlarını kuşatan merkeze karşı bi-
reyin sığınabildiği belki tek alan olarak kalmıştır ve bu 
alanın Mardin’in gadrine uğramış olması çok acı bir du-
rumdur. 

Türkiye’de bu kavramın bu şekilde kullanıldığı esnada 
fiilen uygulanmakta olan akıl-dışı, kanun dışı bir yasak 
bir yandan başörtülü kadınları kurumlardan dışlarken, 
diğer yandan zincirleme etkisini gösteren fiili baskılar 
yoluyla büyük bir insan kitlesini hayatın dışına itmekte, 
aşağılamakta, onlara yönelik her türlü hakareti normal-
miş gibi benimsetebilirdi.

Mahalle baskısı deyimini kullanan Şerif Mardin, tabii 
ki kavramın bütün kullanımlarından sorumlu değildir. 
O yüzden kavramın angaje gazetecilerin ağzında, Mar-
din’in ağzından döküldüğü gibi durmuyor olmasına 
şaşmamak gerekiyor. 

Bu arada tekrarlamak gerekirse, Mardin’in, anlattıkla-
rından, mahalleyi, bize anlattığı şekliyle hiçbir zaman 
bilfiil yaşamamış olduğunu anlıyorduk. Zaten “ham 
softa-yobaz baskısı” diye de açıkladığı terimi bir aile 
büyüğünden aldığını söylüyor. Oysa Mardin’in ve onun 
çevresindeki birçok sosyal bilimcinin bilfiil yaşadığı ve 
bence kendilerine asıl esin kaynağı olduğunu zannetti-
ğim bir baskı türü var ki, bahsettiği mahalle baskısı en 
çok onu tarif ediyor: 

Mardin, altmışlı yıllardan itibaren sosyoloji gündemi-
ne hâkim olan (sınıf, üretim tarzı gibi) konuların dışına 
çıkıp “zihniyet dünyaları, değerler” gibi konulara odak-
lanan çalışmaları dolayısıyla bilim çevrelerinden nasıl 
baskı gördüğünü anlatsa, mahalle baskısı dediği şeyi 
çok daha iyi örneklemiş olurdu. 

Kendisi gibi daha birçok sosyal bilimcinin araştıracağı 
konunun seçiminden dolayı bile son derece dışlayıcı ve 
yargılayıcı bir baskıya maruz kaldıklarını çok iyi biliyo-
rum. Çok güçlü bazı sosyologlar çok istedikleri halde 
yetmişli, seksenli yıllarda çevrelerinden dışlanacakları 
korkusuyla Arapça veya İslam’la ilgili herhangi bir şey 
öğrenmekten geri durmuşlardır. Şerif Mardin ise Tür-
kiye’nin bir olgusu olarak din, nurculuk, Said Nursi 
çalıştığı için kendi çevresinin, sonuçta fiilen dışlamaya 
dönüşen kuşkulu bakışlarına maruz kalmıştır. TÜBA 
üyeliği ile ilgili malum hikayesi bunun gün yüzüne çık-
mış örneğidir. 

Mardin’in mahalle baskısını düşünürken zihninin ar-
ka-planında bu acı tecrübelerin olmaması mümkün de-
ğil, oysa bu vesileyle onu da herkesi de temin ederim ki, 
Türkiye’de ne YÖK’ün, ne Nişantaşı çevrelerinin, ne de 
Mardin’in yaşadığı çevrelerin uyguladığı baskıları uy-
gulayacak bir mahalle yoktur. 

Bütün bunlara rağmen, Mardin, kuşkusuz, bu örnekte 
bile görüldüğü gibi, kavram üretebilen veya uyarlaya-
bilen, sosyal bilim düşüncesine ciddi katkıları 90 yılık 
ömrünün sonlarına kadar başarabilen bir bilim insanı-
mızdı. 
*Prof. Dr. Yasin Aktay'ın yazısının ikinci bölümü TÜBA Günce'nin 56. 
sayısında yayımlanacaktır.

İslam’ın dışarıdan nasıl algılandığına Müslüman-
ların gösterdikleri ilgiyi de bu anlamda tek bir 
kefeye koymamak lazım. Bir mesajı olan insan-
lar, bunun nasıl algılandığı ve nasıl anlaşıldığını 
önemserler. Bir sosyal bilimcinin, bir oryantalis-
tin veya bir Kemalistin İslam algısı, yorumu veya 
anlaması hiç de önemsiz değildir. 



58 TÜBA GÜNCE   EYLÜL 2017

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim 
üyesi ve Türkiye sosyal bilimler tarihinin büyük ismi 
Prof. Dr. Şerif Mardin›i 6 Eylül 2017 günü kaybettik. 
Şerif Hocamızı şükranla, rahmetle anıyoruz.  Sonuncu-
su TÜBA Akademi Ödülü ve TÜBA Şeref Üyeliği olmak 
üzere  sayısız ödül, yüzlerce makale, yazı ve söyleşi, pek 
çok kitapla sosyal bilimlerin çeşitli alanlarındaki araş-
tırmacılar için yetmiş yıldır öğretmenlik yaptı. Türki-
ye›nin sosyal bilimler camiasının başı sağolsun. Şerif 
Mardin  yetmiş yıla yaklaşan verimli akademik serüve-
niyle ülkemiz sosyal bilimler tarihinde derin izler bı-
raktı. Eserleri bir büyük ve değerlendirmeye açık metin 
olarak çeşitli açılardan sonraki kuşaklar tarafından irde-
lenecek ve çalışılacaktır.1 

Hayatı
1927 yılında İstanbul’da doğmuş olan Şerif Mardin köklü 
bir aileye mensuptu. Halil Şerif Paşa, Şeyh Yusuf Sıdkı 
Mardini, Necmettin Molla (Kocataş), (gazeteci) Ahmet 
Cevdet Bey, Ebul’ula Mardin, Betül Mardin ve Arif Mar-
din gibi önemli isimleri yetiştirmiş olan bu aileye men-
subiyeti, Hoca’nın hem iyi bir eğitim almasına, hem de 
kozmopolit (ve çok dilli) bir ortamda yetişmesine imkan 
sağlamıştı. Babası Büyükelçi Şemsettin Mardin, annesi 
ise İkdam Gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey’in kızı Reya 
hanımdır. Şerif Mardin, orta öğrenimini Galatasaray Li-
sesi’nde, Lisans ve Doktora eğitimini ABD’de, Stanford 
Üniversitesi’nde (Hoover Enstitüsü - Siyaset Bilimi Bö-
lümü), Yüksek Lisansını ise Johns Hopkins Üniversitesi 
- Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 

Prof. Dr. Şerif Mardin’in yetmiş yıllık akademik hayatı 
ana hatlarıyla beş dönemde ele alınabilir. Stanford Üni-
versitesi yıllarında odaklandığı klasik incelemeleri ve 
siyasi fikir tarihi çalışmalarıyla ilk gençlik araştırmaları-
nın kapılarını açmıştır. Halen referans eserler olan Yeni 
Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu ve  Jön Türklerin Siyasi 
1  Bu yazının yazılmasındaki katkılarından dolayı Şerif Mardin’i en iyi 

bilen isimlerden Dr. Alim Arlı’ya teşekkür ederim. Ayrıca bkz. Alim 
Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin (İstanbul: Küre, 
2004). 

Fikirleri çalışmaları bu eğitimin mahsulüdür. Türkiye’de-
ki ilk akademik yıllarını (1961-1972) Ankara Üniversite-
si - Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde geçiren Mardin bu yıllar 
boyunca geç dönem Osmanlı tarihinde siyasi fikirlerin 
değişimi, modern kurumların doğuşu, iktisat düşünce-
sinin gelişimi, sosyal tabakalaşma, Osmanlı toplumsal 
yapısındaki değişimler üzerine odaklanmıştır. Yaklaşık 
yirmi yıl süren Mülkiye döneminin son yıllarında Şerif 
Mardin Din ve İdeoloji konusuna yoğunlaşan araştırma-
lar yaparak, Osmanlı-Türk tarihinde dinî kurum, fikir ve 
temaların araştırmasına başlamıştır. Sonraki yıllarda bu 
konularda birçok çığır açıcı makale yayımlamaya devam 
edecektir. Mülkiye yıllarında kısa süreli bir Hürriyet 
Partisi deneyimi ve Forum yazarlığının yanı sıra Türkiye 
Sosyal Bilimler Derneği›nin kurucu başkanlığı (1967-
1970) gibi birçok siyasi ve entelektüel etkinliğin içinde 
yer almıştır.

Şerif Mardin 1970›lerin başında Prof. Aptullah Kuran’ın 
daveti ile akademik yaşamının ikinci dönemini oluşturan 
Boğaziçi Üniversitesi’ne geçti. Burada kurucusu olduğu 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın yanı 
sıra Türkiye’de bütünsel bir sosyal araştırmanın gelişimi 
için Alman geleneklerinden mülhem bir Sosyal Bilimler 
bölümü kurdu. YÖK’ün kuruluşu sonrasında kapatıla-
cak olan bu bölümü kurma amacını anlamak Şerif Mar-
din hocanın disiplinlerarası araştırmalarının mahiyetini 
kavramak için fikir verebilir. Bu dönem (1973-1991) 
Mardin’in Türkiye siyaseti, Osmanlı kültür tarihi, genç-
lik ve şiddet çalışmaları ve sosyal epistemoloji üzerine 
araştırmaları ile geçmiştir. Deadalus’ta yayınlanan ünlü 
merkez-çevre makalesi (1973) bu dönemin ilk yılları-
nın ürünüdür. 70’lerin çatışmalı ortamında yazılmış en 
önemli metinlerden  İdeoloji kitabının yayını, dönemin 
sığ siyasi tartışma ortamında kapsamlı bir bilgi sosyolo-
jisi denemesidir. Mevcut siyasal toplumsal ortama Şerif 
Mardin tarzında bilimsel bir müdahaledir. 1980’lerin or-
tasına doğru Cemil Meriç’in tavsiyesi ile Said Nursi’nin 
dini söylemi ve anlayışı üzerine çalışmaya başladı. Nursi 
üzerine yazdığı eserin (Bediüzzaman Said Nursi Olayı/

Yazan Doç. Dr. Nurullah Ardıç
İstanbul Şehir Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Şerif Mardin: 
Hayatı ve Türkiye Sosyal 
Bilimine Katkıları



59EYLÜL 2017   TÜBA GÜNCE

Modern Türkiye´de Din ve Toplumsal Değişim) 1989’da 
yayınlanmasının ardından bazı tartışmalar başlamış, an-
cak Şerif Mardin kendi “anlamacı” yaklaşımından taviz 
vermeden benzer yayınlar yapmayı sürdürmüştür.

Üçüncü akademik dönemi bu eserin yayınlanmasının 
ardından başlamış ve Şerif Mardin aldığı teklifle Was-
hington’daki American University’de Islamic Studies 
(İslam Araştırmaları) Merkezi’nin başına geçmiştir. Yak-
laşık yirmi yıllık Boğaziçi tecrübesi sonrasında, üçüncü 
önemli akademik durağı olan American University’de 
yaklaşık on yıl çalışmıştır. Bu yıllar boyunca Şerif Mar-
din’in Osmanlı-Türk entelektüel tarihi, modern dünya-
da İslam, müceddidi Nakşibendilik, sekülerizm ve sivil 
toplum konularında çok sayıda makalesi yayınlanmış-
tır. 1980’lerin ortası ve 1990’lı yıllar aynı zamanda Şerif 
Mardin’in çalışmalarının toplu eserler halinde İletişim 
Yayınları tarafından basılmaya başlandığı, geniş kamu-
oyu ve sosyal bilim çevrelerinde yoğun ilgi gören yıl-
lardır. Bu yıllar boyunca Şerif Mardin ayrıca Harvard, 
Princeton, Columbia  ve UCLA gibi dünyanın önde 
gelen üniversitelerinde misafir araştırmacı ve profesör 
olarak görev almıştır. Ayrıca 1994 yılında başlayan Yeni 
Demokrasi Hareketi’nin kurucu üyeleri arasında yer 
almıştır. Kısa süren bu tecrübeden sonra aktif siyasetle 
ilgisini kesmiştir. 

Dördüncü durağı olan 2000’lerin başından 2011’e 
kadar Sabancı Üniversitesi’nde çalışan Şerif Mardin 
burada lisansüstü seviyede ders ve seminerler verir, 
öğrenciler yetiştirmiştir. Bu dönemde ağırlıklı olarak 
Osmanlı entelektüel tarihi, modern bilimlerin Os-
manlı’ya girişi, İslami oluşumlar ve modern Türkiye’de 
kitle siyaseti üzerine çalışmıştır. Sabancı yılları çok 
sayıda genç araştırmacının  hocanın yönlendirmeleri 
ile siyaset felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesindeki 
yeni açılımlar ile Türkiye tarihi ve toplumu üzerinde 
çalıştıkları birçok çalışmaya yol açıcı bir zaman dili-
midir. Bu yıllarda bizzat kendi seçtiği ve kısa önsözler 

yazdığı makalelerinden seçmeleri kapsamlı İngilizce 
bir kitap olarak yayınlamıştır. 

Şerif Mardin Hocanın son durağı 2014›ten vefatına ka-
darki yıllarda İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bö-
lümünde geçmiştir. Bu yazının yazarı da bu dönemde 
hocanın hem aynı bölümde iş arkadaşı hem de -daha 
önemlisi- öğrencisi oldu. Şerif Hocamız lisansüstü dü-
zeyde dersler vererek genç araştırmacılara yeni araştır-
ma heyecanları aşıladı. Engin Deniz Akarlı hoca ve Nu-
rullah Ardıç’la birlikte kavramların tarihsel sosyolojisi, 
Aydınlanma Düşüncesi, modern eğitimin doğuşu ve 
okur-yazarlık, Fransız İhtilali, TBMM’deki toplumsal-i-
deolojik tartışmalar konularında beraber dersler verdi ve 
seminerler yaptı. Son üç yıldır öğrencilere evinin kapıla-
rını açmış, derslerini cömert ikramlar eşliğinde evinde 
yapmaktaydı. Şerif Hoca’nın dinmek bilmeyen eğitim 
ve araştırma heyecanı son aylarda sağlığı kötüleşinceye 
kadar dur-durak bilmeden devam etti. Nitekim vefatın-
dan üç ay kadar önce hastanedeki yatağında 2017 Güz 
döneminde vereceği dersin hazırlıklarına başlamıştı. 
Son dönemde Alman, İngiliz ve Fransız Aydınlanmaları 
üzerine bir kitap ve 1930’lu yıllarda TBMM’de yaşanan 
temel tartışmalar üzerine (Nurullah Ardıç’la beraber) 
bir makale yazmayı planlıyordu. 

Bilime Katkıları
Profesör Şerif Mardin Osmanlı-Türk modernleşme ta-
rihinin çeşitli veçheleri üzerine yaptığı araştırmalarla 
Türkiye sosyal bilim tarihinde kurucu bir rol oynadı. 
Mardin’in Türkiye’deki sosyal bilimlere yaptığı katkıları 
yedi noktada özetleyebiliriz. İlk olarak, Mardin din-dev-
let ilişkileri ve İslam’ın bir toplumsal güç olarak Türkiye 
toplumundaki rolü, Osmanlı-Türk düşünce tarihi, Tür-
kiye’de merkez-çevre ilişkileri, din ve ideoloji gibi konu-
larda bugün hala temel referans kaynağı olarak kullanı-
lan kurucu metinler yazdı, bu konularda yüzlerce ilim 
adamının gelişimine doğrudan ve dolaylı katkılar yaptı. 
İkinci olarak, iktisat tarihi ve edebiyat sosyolojisi alanla-

1976-1979 dönemi Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanlığı
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rında da bazı öncü çalışmalara imza attı ve bu alanlarda 
bir çok araştırmacının yetişmesine vesile oldu. Hoca’nın 
bu kurucu ve öncü çalışmaları, onun yalnızca ülkemizde 
değil, dünya sosyal bilim çevrelerinde de çokça tanın-
masına vesile olmuştur. Öyle ki, özellikle Osmanlı-Türk 
modernleşme tarihi ve Türkiye’deki merkez-çevre iliş-
kileri konusunda Mardin’e atıf yapılmaksızın ciddi bir 
akademik metnin yazılamayacağı konusunda alanın 
uzmanları arasında bir görüş birliği mevcuttur. Ancak 
gerek yöntemsel ve teorik yaklaşımıyla, gerekse de şahsi 
destek ve yönlendirmeleriyle çok sayıda araştırmacının 
yetişmesine katkı yapmış olan Mardin’in literatürdeki 
etkisi aldığı metinsel atıflarla ölçülemeyecek kadar bü-
yüktür. Nitekim 90’lı yıllarda görev yaptığı American 
University bünyesinde Şerif hoca adına ödül verme uy-
gulaması halen devam etmektedir (The Serif Mardin 
Award for Outstanding Scholarship in Islamic Studies). 

Üçüncüsü, yukarıdaki ilgi ve çalışma alanlarının çeşit-
liliğinin de gösterdiği gibi, Şerif Mardin disiplinlerara-
sılığı temel bir metodolojik yönelim olarak benimsedi 
ve bunu genç kuşaklara öğretti. Hocanın bu yaklaşımı, 
çalışmalarında sosyoloji, siyaset bilimi, felsefe ve tarih 
disiplinlerinin teorik ve metodolojik araçlarını birleşti-
rerek kullanmasını mümkün kıldı ve onun Türk sosyal 
bilimler tarihindeki özgün yerine işaret etti. Bu çerçe-
vede 1960’lardan beri yaptığı çalışmalarla, Türkiye’de 
yaygın olan pozitivist ve indirgemeci yaklaşımları aşa-
rak verstehen odaklı yaklaşım ve muhteva analizi gibi 
perspektif ve teknikleri Türk sosyal bilimine tanıttı. Dör-
düncü olarak, Şerif Mardin yaptığı bütün çalışmalarda 
tarihsel derinlik ve toplumsal bağlama hassasiyet göster-
di. Bu anlamda tarihsel sosyoloji geleneğinin de Türki-

ye’deki öncülerinden biri oldu. Tanzimat döneminden 
İkinci Meşrutiyet’e, oradan Cumhuriyet dönemine uza-
nan geniş bir zaman dilimine yayılmış konular üzerine 
birincil kaynaklara dayalı araştırmalarında incelediği te-
maları daima tarihsel bağlamları içerisinde anlamaya ve 
açıklamaya çalıştı. Şerif hocanın eserlerindeki derinlikli 
vukufiyetin de temel kaynağı olan bu yöntemsel yakla-
şım, onun tarihsel (ve güncel) olayları indirgemecilikten 
uzak bir biçimde, değişik yönleri ve farklı dinamiklere 
atıfla açıklayabilmesini de mümkün kılmıştır. 

Beşinci olarak, Şerif Mardin’in Avrupa sosyal bilim ge-
leneği içerisinde en fazla etkilendiği isimlerden biri olan 
Max Weber’den ilhamla uyguladığ “anlamacı” yaklaşım 
60’lı ve 70’li yıllarda Türk sosyal bilimine yeni bir soluk 
getirmişti; zira dönemin bir yanda Comte-Durkheim 
çizgisinin, diğer tarafta da Marksçı yaklaşımın izinden 
giden iki zıt, ancak yöntem açısından benzer olan pozi-
tivist açıklama şemalarına dayalı baskın yaklaşımlarına 
bir alternatif (ve meydan okuma) sunmuştu. Weber’in 
ve hermenötik geleneğin Batı’da bile (Almanya dışında) 
nispeten yeni keşfedilmeye başladığı yıllarda bu “anlam” 
merkezli metodoloji anlayışını özümseyip Türkiye’ye 
uygulamaya başlamış olması Mardin’in ülkemizde sos-
yal bilimlerdeki öncü rolünün bir göstergesidir. Bu yak-
laşımın dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok disipline 
rengini vermiş, çok etkili bir akım olduğu gerçeği, Şerif 
Mardin’in ülkemizdeki etkisinin geleceğine dair bir fikir 
verebilir. 

Altıncısı, Mardin’in yine Weberyen gelenekten aldığı il-
hamla, “kültür” alanını bilimsel araştırma programının 
ana odağı haline getirmiş olması da Türkiye sosyal bi-

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet N. Yurdusev ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cengiz Kallek'in Prof. Mardin'i ziyareti / 2016
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limleri açısından ilginç bir açılım anlamına gelmektey-
di. Yukarıda sözünü ettiğimiz “hermenötik” yöntemsel 
tavrın merkezinde (din de dahil olmak üzere) kültürün 
ve genel olarak fikirlerin önemli olduğu vurgusu vardı; 
zira kültürel unsurlar sosyal bilimciler tarafından ihmal 
edilmesi gereken edilgen birer faktör değil, aksine toplu-
mu ve tarihi şekillendiren en güçlü amillerdendi. Bu an-
lamda Türk-İslam kültürünün çok-katmanlı ve karmaşık 
yapısı Şerif hocanın teorik ve ampirik düzlemlerde temel 
ilgi alanı olagelmişti; zira bu kültürün Osmanlı’dan beri 
“bu topraklarda” gündelik hayattan siyasete kadar bir-
çok alanı derinden etkileyen en önemli şekillendirici güç 
olduğunu tespit etmişti. Ayrıca bu yaklaşım söz konusu 
kültürel unsuların taşıyıcılarını (örneğin dini cemaatle-
ri, ulemayı) da anlamayı gerekli kılmaktaydı; Mardin de 
akademik hayatının büyük bölümünü bu anlama çabası-
na adadı. Haddizatında Şerif hocanın neredeyse kariye-
rinin başından beri Kemalist-laisist akademik çevrelerce 
dışlanmasının esas sebeplerinden biri de budur. Zira 
hocanın Türkiye’de Osmanlı’dan beri toplumsal hayatı 
şekillendiren en önemli sosyal güç olarak gördüğü İslam 
kültürünü salt bir ilmi tecessüsle anlamaya çalışması 
konuya yalnızca “irtica” prizmasından bakmaya alışmış 
bu çevreleri rahatsız etmeye yetmişti. Diğer taraftan, 
Mardin’in tam olarak bilmediği (ve kendisinin de itiraf 
ettiği üzere, hayatının sonuna kadar tamamıyla kuşata-
mayacağı) bir alana bilimsel merak ve anlama saikiyle 
girmeye cesaret etmiş ve bu samimi anlama ve keşif yol-
culuğunda sebat etmiş olması da genç kuşaklar için eşsiz 
bir örnektir. 

Son olarak, Şerif Mardin’in söz konusu “hermenötik” 
yaklaşımı ve tarihsel bağlam vurgusu ona yakın tarih 
söz konusu olduğunda resmi ideolojiyi aşma imkanı 
sunmuştu. Bu anlamda gerek geç-Osmanlı döneminin 
ana dinamiklerini gerekse de Cumhuriyet rejiminin ku-
rucu fikir ve pratiklerini anlamak üzere giriştiği samimi 
çaba, ona Türk akademisinde oldukça baskın durumda-
ki resmi tarih ve toplum söylemini aşarak Kemalist tarih 
yazımına eleştiri getirmesini sağlayacak yolu açmıştır. 
Nitekim Şerif Mardin Osmanlı-Türkiye modernleşmesi 
literatüründeki baskın pozitivist, “çatışmacı” yaklaşıma 
meydan okuyan ve daha incelikli bir metodoloji öneren 
“intibak” paradigmasının (Ardıç 2008) kurucu figürle-
rinden biri olmuştur. Bu yaklaşımın mantıksal sonuç-
ları Kemalizm’in ve resmi tarih tezlerinin sorgulanma-
sını da içeriyordu, ki 2000’li yıllara kadar Türkiye’nin 
akademik ve entelektüel hayatında bu sorgulamanın 
meşruiyet zemini güçlü değildi. Şükrü Hanioğlu’nun 
ifadesiyle “dindarlıkla modernliğin bağdaşamayacağını 
savunan,  din-bilim çatışması temelli ideolojisini  yük-
sek felsefe ürünü bir ‘Aydınlanma reçetesi’  olarak kut-
sayan” (Hanioğlu 2017) sağ ve sol versiyonlarıyla Kema-
list akademik ve entelektüel cemaat(ler) Şerif Mardin’i 
hazmedemedi. Zira standard Türk aydınına göre din ve 
dindarlar üzerine bilimsel çalışma yapmak “irtica” ve 
“gericilik” alanına adım atmak demekti; en iyi ihtimalle 

“onlara” meşruiyet kazandırmaktı. Dinî gruplar üzerine 
çalışma yapılacaksa bunun tek hedefinin bu grupların 
(örneğin resmi olarak var olmayan cemaat ve tarikatla-
rın) “çağdaş dünyada” var olmaması (ve ortadan kaldırıl-
ması) gerektiğini ortaya koymak olduğunu varsayan bir 
zihniyet ortamı için Mardin’in çalışmaları “tehlikeli” idi. 
Zira Mardin sınıfsal ve kültürel arka planı ve uluslara-
rası saygınlığı olan bir bilim adamı kimliğiyle kolaylıkla 
“mürteci” sıfatıyla etiketlenip itibarsızlaştırılamayacak 
bir figürdü. Üstelik Kemalizm’in felsefi derinlikten yok-
sun, pragmatik bir ideoloji olduğunu düşünen Mardin 
bu sığ ideolojinin, “iyi, doğru ve güzel”in ne olduğunu 
kapsamlı bir şekilde ortaya koymuş olan İslam’a bir kim-
lik/aidiyet kaynağı olarak alternatif olamadığını öne sür-
müştü. (Şerif hoca, siyasete etkisinin ötesinde İslam’ın 
özellikle -kendi ifadesiyle- “rahmanî boyutunu” günü-
müz Türkiye toplumunda kimlik kurucu ve birleştirici 
bir faktör olarak çok önemsiyordu.) Bu anlamda Cum-
huriyet ideolojisi ve eğitim sisteminin Türkiye toplumu-
nun kültürel kodlarını dönüştüremediğini, zira “kültü-
rün kimlik yaratıcı katmanlarına” nüfuz edemediğini, 
dahası “Cumhuriyet’in öğretmeninin Osmanlı’nın ima-
mına mağlup olduğunu” soğuk kanlılıkla tespit etmişti. 
Mardin’in kendi kültürel arka planı itibariyle pek de ya-
bancı olmadığı bu ideolojiye eleştirel bir mesafe alarak, 
tarihsel derinliğe atıfla ve bilimsel bir soğukkanlılıkla 
yapmış olduğu bu tespitler korporatist bir örgütlenme 
tarzına dayalı Türk akademik ve entelektüel cemaati için 
affedilmez bir kabahat anlamına gelmişti. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi uluslararası saygın-
lığa sahip bir akademisyen olarak Mardin, üstenci bir 
tavırla yaftalanıp etkisizleştirilebilecek bir figür değildi. 
Amerika’da aldığı lisans ve lisansüstü eğitimin ve sonra-
ki okumalarının kendisine kazandırdığı geniş donanım 
ve -yukarıda izah edilen- anlamacı ve “tarihsel” yakla-
şımıyla Şerif Mardin akademik kariyerini Türkiye’nin 
yakın geçmişi ve bugününü derinlikli bir biçimde anla-
maya, bu bağlamda farklı ideolojik kamplarca inanılan 
mitleri deşifre etmeye adadı. Bu “istikşafi” yaklaşımının 
şekillendirdiği “de-mistifikasyon” misyonunun peşin-
den koşarken temel yöntemsel vurgusu toplumsal ol-
guların karmaşıklığı ve çok-katmanlı yapısıydı. Tarihin 
ve toplumun bu karmaşık katmanlarını çözümlemek 
ise hiç de kolay değildi. Şerif hoca bu zor göreve talip 
olmuş, belki -her bilim insanı gibi- zaman zaman bilgi 
ve yorum hataları da yapmış, ancak iyi niyetini ve ilmî 
tecessüsünü hiçbir zaman kaybetmemiş, hayatını önyar-
gılarından sıyrılarak “hakikati aramaya” adamıştı. Bu 
arayışını ve öğrenme tutkusunu, kendisini tanıyanların 
çok iyi bildiği tevazuuyla, şöyle ifade etmişti: “Kendimi 
basit hakikatler avcısı olarak görüyorum – basitçe anlatı-
lan karmaşık meselelerin peşinden giden bir dedektif...” 

Şerif Bey’e rahmet-i Rahman diliyoruz.
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Prof. Dr. Bahattin Baysal’ı 1979 yılı Mart ayında engin 
bir bilim insanı ve araştırmacı olarak tanıdım. Kendisi 
ile ODTÜ’den ayrılıp İTÜ Temel Bilimler Fakültesi’ne 
geçişi esnasında tanıştım. Bu imkânı bana İTÜ Temel 
Bilimler Fakültesi dekanı saygıdeğer hocam Prof. Asaf 
Günhan sağladı. 

1978 yılı Ekim ayında Sakarya Devlet Mühendislik Mi-
marlık Akademisi’ne asistan oldum. Akademide asistan 
olduğum yıllarda doktora çalışması yapmak istiyordum. 
Ancak Akademi’de doktora yapma imkânı olmadığın-
dan acaba doktoramı nerede yapabilirim arayışı içerisin-
deydim. Akademi’de asistanlığını yaptığım kimya hocası 
Prof. Dr. Vahdettin Sevinç’e “polimer konusunda dok-
tora yapmak istiyorum” dedim. Vahdettin Hocam bana 
“Hemen Prof. Dr. Asaf Günhan ile görüş.” dedi. Prof. Dr. 
Asaf Günhan Akademi’ye matematik dersi vermek üzere 
İTÜ’den gelen hocalarımızdan birisi idi. Ben de hocamı-
za Akademi’ye geldiği günlerde geliş-gidiş ve derslerin 
işlenişinde yardımcı olarak görevlendirilen bir asistan 
idim. 

Bir gün Prof. Dr. Asaf Günhan hocaya “Polimerler konu-
sunda doktora yapmak istiyorum ve İTÜ Temel Bilimler 
Fakültesi’ne ODTÜ’den bir hoca geldiğini söylediler.” 
dedim.  Hocam da bana “ODTÜ’den bir hocamız.” gel-
di. “Polimerler konusunda oldukça değerli çalışmalara 
sahip bir hocamız.” dedi. “Bahattin Hoca ile ben bir gö-
rüşeyim İstanbul’a yeni geldiği için doktora danışmanlı-
ğı yapmak isteyip istemediğini teyit ettikten sonra seni 
onunla görüştürürüm.” dedi. 

Asaf Hoca, Bahattin Hoca’dan olumlu cevap alınca beni 
kendisi ile tanıştırdı. Tanıştırma esnasında Asaf Hocam, 
Baysal Hocama “Bu genç arkadaş polimer biliminde dok-
tora yapmak istiyor, kendisini benim bir emanetim ola-
rak kabul eder misiniz? dedi. Baysal Hocam “Kendisini 
bir tanıyayım, bilgi düzeyini belirleyeyim, yabancı dil ve 
bilim sınavlarında başarılı olduğu takdirde polimerler 
konusunda doktora yaptırmak üzere doktora öğrencisi 
olarak kabul ederim.” dedi. Dil ve bilim sınavlarında ba-
şarılı olduktan sonra hocam beni doktoraya kabul etti. 

Doktoraya kabul ettiği gün beni hemen bir laboratuva-
ra götürdü. Bende zannettim ki burada güzel bir labo-
ratuvar var ve ben de burada doktora çalışmalarımı ra-
hatlıkla yaparım. Laboratuvara gittiğimizde büyük ama 
bomboş kapalı bir alanla karşılaştım. Hocam “Polimer 
laboratuvarı burası olacak ve sen doktora çalışmala-
rını burada yapacaksın.” dedi. Ben de hocama “Burası 
bomboş, burayı ne zaman ve nasıl donatırız?” Diye sor-
dum. Hocamın cevabı ise “Sen bir başla sağdan soldan 
getireceğimiz alet-edevat ile kısa sürede burasını iyi bir 
laboratuvar haline getireceğiz.” dedi. “Ancak sen Adapa-
zarı’na haftada bir gün gideceksin dört gün bu labora-
tuvarda olacaksın. Haftada dört gün sabah 9:00 akşam 
6:00’ya kadar bu laboratuvarda çalışacaksın ve benim 
talimatlarımı yerine getireceksin.” dedi. 

Gerçekten de öyle oldu, çok kısa sürede olmasa bile be-
lirli bir zaman periyodunda Hocam, ODTÜ ve TÜBİ-
TAK’taki projelerden aldığı alet-edevatı bu laboratuva-
ra taşıyarak polimer laboratuvarını çalışır hale getirdi. 
ODTÜ’den İTÜ’ye geldiğinde hocamın ilk doktora öğ-
rencisi ben oldum. Kısa bir süre sonra ODTÜ’de Kimya 
Mühendisliğinde Yüksek Lisans yapmış Nurseli Uyanık 
onun hem doktora öğrencisi hem de asistanı oldu. Daha 
sonra Huceste Giz aramıza katılarak uzun bir süre üçlü 
olarak hocamızın doktora öğrencileri olarak çalışmala-
rımıza devam ettik. 

Hocamız çalışmalarımız esnasında çok disiplinli, temiz 
ve dikkatli olmamızı ister ve günün belli saatlerinde bizi 
kontrol ederdi. Deney çalışmaları esnasında bir sorunla 
karşılaştığımızda o sorunu nasıl aşacağımızı kendi dene-
yimlerine göre ifade eder, eğer sorun hala aşılamamışsa 
konu ile ilgili kitaplara bakar, makaleleri inceler bir çö-
züm bulduğunda da laboratuvara gelerek bizzat çözümü 
kendisi anlatırdı. Araştırmalarda kendisi bu kadar has-
sas ve titiz olduğu gibi araştırma yapan öğrencilerinin de 
bu şekilde olmasını isterdi. Öğrencisine incelemek üzere 
bir konu verir ve onu takip ederdi. Öğrencisinin çalış-
malarında dikkatli olmasını ve çok çalışmasını isterdi. 
Öğrencisinin çalışmalarda lakayt kaldığını gördüğünde 
çok sert çıkışlar ile tepkisini anında ortaya koyardı. Ho-

Yazan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım
TÜBA Asli Üyesi

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı
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camız laboratuvar çalışmalarında yapılan hataları belirli 
ölçülerde idare eder ama ihmalkâr davranışlara ve boş 
vakit geçirmelere karşı müsamaha göstermezdi. Sözün 
özü, bilim yapmayı seven, isteyen, fedakâr ve çalışkan, 
herkese kapısı açık ve her türlü yardımı yapmayı bir borç 
ve görev olarak bilirdi. Hocamın bu yaklaşımı beni en 
çok duygulandıran, hayatım boyunca örnek aldığım ve 
uygulamaya çalıştığım davranışlarından biridir.  

İlk kimya sempozyumu Atatürk Üniversitesi Kimya Bö-
lümü’nün organizasyonu ile 1984’de Erzurum’da yapıldı. 
İlk defa yapılan bu sempozyumda doktora çalışmamı 
sunma imkânı buldum.  Ülkemizde ilk kimya sempoz-
yumunun yapılması bu alanda çalışan bilim insanları 
arasında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle bu sem-
pozyumu organize eden, sempozyumun başarılı geçme-
si için büyük ihtimam ve misafirperverlik örneği göste-
ren Prof. Dr. Metin Balcı’nın gayretleri takdire şayandı. 
Ben de doktora öğrencisi olarak sempozyuma katılmam 
nedeniyle büyük bir heyecan duymuştum. Zira beş yıl 
boyunca doktorada yaptığım çalışmaları entelektüel in-
sanların karşısında sunacak ve değerlendirilecektim. Bu 
durum benim için gerçekten heyecan veren ve duygu-
landıran bir olaydı. Sempozyumdan benim iki beklen-
tim vardı. Biri Baysal Hocamla yaptığım çalışmaları iyi 
bir şekilde sunabilmek, diğeri ise bir öğrencisi olarak 
hocamı gururlandırmaktı. Sunum sonunda hocamın 
büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu görünce, yaşa-
dığım heyecan bu olsa gerek dedim ve ben de büyük bir 
mutluluk duydum. 

Bahattin Baysal hocamın sosyal yönü de oldukça iyi idi. 
Doktora öğrencileri ile zaman zaman İÜ Balta Limanı 
Sosyal Tesislerinde yemek yer ve onlar ile hoş sohbet 
ederdi. İş ortamından çıkınca Bahattin Hoca çok seve-
cen bir insan olur, aradaki resmiyet kalkar, nükteli ve 
hoş sohbetiyle iyi vakit geçirmemizi sağlardı. Doktora 
öğrencileri ile beraber olmak ve bir yemekte buluşmak 
ona da bizlere de büyük mutluluk verirdi.

Hayatının her kademesinde bilimle uğraşan ve herke-
se bir araştırma konusu vererek araştırıcıların daha iç 

içe olmasını sağlardı. Özellikle literatürü takip ederek 
yeni konularda çalışmalar yapmamızı isterdi. Hoca-
mız özellikle son yıllarda biyopolimerlerle ilgilenmeye 
ve bu konularda çalışma yaptırmaya başladı. Boğaziçi 
Üniversitesine geçtiği yıllarda biyopolimerler üzerinde 
araştırmalara daha da ağırlık verdi. Bahattin Hocamıza 
bir sohbette biraz uygulamaya, endüstrinin ihtiyaç duy-
duğu konulara yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini 
söylemiştim. O da bana ben bilim adamıyım, bir bilim 
adamı olarak bilgi üretirim. Bu bilgiyi kim uygulamaya 
sokmak isterse o endüstriyel boyutla ilgilensin demişti. 
Bu nedenle Bahattin Hocam polimerlerin endüstriyel 
boyutuyla ilgilenmezdi. Hayatının her kademesinde 
bilimi düşünmüş ve ülkemizin daha çok bilgi üretme-
si daha fazla yayın yapması gerektiğine inanmış ve bu 
ülkenin kalkınmasının temel bilimlerde ürettiği bilgiye 
bağlı olduğuna inanmış bilim insanı idi.

Türkiye’de Polimer Biliminin öncüsü ve duayeni olan 
Prof. Dr. Bahattin M. Baysal, 1979-1990 yılları arasın-
da İTÜ Kimya bölümünde öğretim üyeliği yaptı.  De-
ğerli Hocam Prof. Dr. Bahattin M. Baysal 6 Eylül 2017 
tarihinde vefat etti. Cenazesi, 8 Eylül 2017 Cuma günü 
İstanbul Şakirin Camii’nde öğlen namazına müteaki-
ben kılınan cenaze namazının ardından öğrencileri ve 
sevenleri tarafından Karacaahmet Mezarlığı’ndak ebedi 
istirahatgahına defnedildi. 

Değerli hocamıza Allah rahmet eylesin, nur içicinde yat-
sın, mekânı cennet olsun İNŞALLAH.  Değerli ailesine 
ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim.

Arkanda bıraktığın öğrencilerin sana minnettar. 

Aziz hatırana saygılarımla…

Doktora öğrencin Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım

İÜ Balta Limanı Sosyal Tesisleri'nde 
Prof. Dr. Bahattin Baysal ile bir yemekte.

Bir sempozyumda akşam yemeği sonrası hatıra fotoğrafı.
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MİKROPLASTİKLER ve 
DÜNYAMIZ

Giderek artan sayıda bilimsel çalışma “mikroplastikler” 
olarak adlandırılan küçük plastik parçacıkların çevrede 
yayıldığını, organizmalarda biriktiğini ve organizmalar 
ve özellikle deniz çevresi olmak üzere ekosistem üzerin-
de zararlı etkileri olabileceğini göstermektedir. 

Okyanusların mikroplastikler de dahil plastiklerle kir-
letilmesi konusu yeni değildir, ancak son yıllarda daha 
çok önem kazanmıştır. Plastiklerle kirlenmenin uzun 
dönemde daha önce öngörüldüğünden daha büyük çev-
resel etkisi olup olmayacağı konusu artan bir uluslara-
rası önem kazanmaktadır. Bu ilginin temelinde birkaç 
etmen yatmaktadır: 

• Çevreye salınan plastikler tamamen parçalanmadan 
önce çevrede yüzlerce yıl kalabilirler.

• Plastiklerin evrensel kullanımı ve dolayısıyla atıl-
ması da giderek artmaktadır ve bir önlem alınmazsa 
artmaya devam etmesi kaçınılmazdır.

• Denize ulaşan plastikler uzak mesafelere taşınabilir 
ve plastik kirlenmesiyle gezegendeki çok daha uzak 
yerler plastik kirlenmesinden etkilenebilir. 

• Çevrede plastik parçaları daha küçük parçalara par-
çalanır, yani makroboyutlu plastikler mikroboyutlu 
plastiklere ve sonra nanoboyutlu plastiklere dönü-
şür. 

• Deniz besin zincirindeki her seviyedeki organizma-
da mikroplastikler teşhis edilmiştir. 

• Araştırmalar mikroplastiklerin çevredeki pekçok 
organizmaya etkilerinin olabileceğini göstermiştir, 
ancak bu etkilerin şiddeti hakkındaki bilgimiz kı-
sıtlıdır. 

• Nanoboyutlu plastik parçacıkların boyutları nede-
niyle yarattıkları olası etkilere dair hiç gerçek bilgi-
miz yoktur.

• İnsanlar gıdalar yoluyla mikroplastiklere maruz ka-
labilirler.

Çevreye farklı kaynaklardan sürekli ve artan miktarlar-
da plastik salımının bileşimi ve bu maddelerin yüzlerce 

yıl çevrede kaldığı ve zamanla daha küçük parçalara ay-
rıldıkları ve çevresel etkilerinin artma potansiyeli gerçe-
ği “mikroplastik” problemini bir “saatli bomba” haline 
getirmektedir. Mevcut salımların etkisi uzun süre sonra 
görülecek ve o zaman geldiğinde de bu etkileri önlemek 
imkansız olacaktır. Ancak bu “saatli bomba” benzetme-
sinin durumu doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı da 
tam bilinmiyor. Mikroplastiklerin kaynakları ve etkileri 
ile ilgili bilginin artması ve mikroplastik kirlenmesi ola-
sılığının azaltılması için bazı ülkeler bu konudaki çalış-
malara önemli bütçeler ayırmaya başlamıştır.  

Mikroplastik Nedir?
Literatürde makro, mikro ve nanoboyutlu plastikler ara-
sında bir ayrım yapılmıştır, ancak mikroplastikler için 
açık bir tanım olmamakla birlikte şu tanım uygun olur: 
mikroplastikler 1 mikrometre ile 5 milimetre arasında 
boyutlara sahip olan plastik parçalarıdır. Ayrıca birincil 

Prof. Dr. Handan Yavuz
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Çevreye farklı kaynaklardan sürekli ve artan mik-
tarlarda plastik salımının bileşimi ve bu maddelerin 
yüzlerce yıl çevrede kaldığı ve zamanla daha küçük 
parçalara ayrıldıkları ve çevresel etkilerinin artma po-
tansiyeli gerçeği “mikroplastik” problemini bir “saatli 
bomba” haline getirmektedir.
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ve ikincil plastikler arasında da bir ayrım yapılmaktadır. 
Birincil mikroplastikler bilinçli olarak kullanılan boyut-
ları 1 μm ve 5 mm arasında olan plastiklerdir. İkincil 
mikroplastikler büyük plastik parçaların parçalanması 
ile veya boya ve plastik yüzeylerden soyulma ile oluşarak 
çevreye karışır. Plastik tanımı genellikle petrokimyasal 
kaynaklı polimerleri içeren geniş bir çerçeveyi kapsar; 
yani tekerleklerden ve boyalardan oluşan küçük parça-
cıklar mikroplastikler olarak değerlendirilir.  Polimerin 
zincir uzunluğuna bağlı olarak polimerler polietilen 
(PE) örneğinde olduğu gibi sıvı, mumsu veya katı halde 
olabilirler. Burada sadece katı polimerler mikroplastik-
ler olarak adlandırılmakla birlikte mumsu polimerler de 
parçacık şeklinde bulunup benzer etkiler gösterebilirler. 

Çevrede Bulunurlukları ve Etkileri
Mikroplastiklerin sulu çevrede bulunurluğu
Sulu çevrede mikroplastiklerin varlığına ilişkin çok 
sayıda veri mevcuttur. Ancak, araştırmalar genellikle 
farklı yöntemlerle, farklı parçacık boyutlarında yapı-
lıp, birbirine dönüştürülemeyen farklı birimlerde ifade 
edildiklerinden çalışmaların sonuçlarını karşılaştırmak 
güçtür. Küçük parçacıklar büyük parçacıklara göre daha 
fazla sayıda bulunur, bu da çalışılan parçacık boyutla-
rındaki sadece ufak farklılıkların çok farklı sonuçlar 
ortaya koyacağı anlamına gelir. 300 μm’den büyük par-
çacıklar için Danimarka ve İsveç sahil sularında ve Bal-
tık Denizi ve Kuzey Atlantik’de derişimler tipik olarak 
3-4 parçacık/m3’tür ve iç kısımlarda ve büyük şehirlere 
daha yakın olan yerlerde daha yüksek olma eğilimin-
dedir. Ancak veriler kısıtlıdır ve denizler arasındaki 
farklılıklar dikkatli değerlendirilmelidir. Daha küçük 
parçacıklar daha yüksek derişimlerdedir.  Boyutları ≥10 

μm olan parçacıklarla ilgili çalışmada İsveç kıyılarında 
4400-94000 parçacık/m3 bulunurken boyutları ≥1.2 μm 
olan parçacıklar üzerinde Almanlar tarafından yapılan 
çalışma granül parçacıklar ve fiberler için sırası ile orta-
lama 64000 parçacık/m3 ve 88000 parçacık/m3 derişim 
olarak rapor edilmiştir.  

Çevrede 10 μm boyuttan büyük olan mikroplastiklerin 
derişimleri İsveç ve Norveç’teki atık su arıtma tesisle-
rindeki aynı boyutlardaki mikroplastiklerin derişimi ile 
aynı büyüklükte iken 300 μm’den büyük olan parçacıkla-
rın derişmi çevrede akıntılarda olduğundan 1000 kattan 
daha fazla düşüktür. 

Danimarka etrafındaki deniz sularının çökeltilerinde 38 
μm’den büyük mikroplastik parçacıkların ortalama de-
rişmi Kuzey Denizinde 240 parçacık/kg kuru madde ile 
Belt Denizinde 1100 parçacık/kg kuru madde arasında 
değişmektedir. Belirli denizler arasındaki farklılık örnek 
sayısındaki azlık ve değişkenlik nedeniyle istatistiksel 
olarak anlamlı değildir. Ancak derişimler Belçika sahil-
lerinde ve karasal kabuğunda aynı boyuttaki parçacıklar 
için bulunanlardan çok daha yüksektir. 

Sudaki organizmaların maruziyeti
Mikroplastikler deniz besin zincirindeki her seviyedeki 
organizmada tespit edilmiştir. Yenilen mikroplastiklerin 
miktarı türe ve bulunduğu yere göre değişkenlik gös-
termektedir ve aynı bölgede bile önemli farklılıklar söz 
konusudur. Kuzey Denizi ve Great Belt’de mikroplastik-
ler fok balığı, ringa balığı, morina, mezgit ve midyede 
diğerlerine göre mide, barsak ve/veya diğer dokuların-
da bulunmaktadır. Deniz canlılarının mikroplastikleri 
besinlerle aldığı iyi bilinmektedir ve bazı hayvanların 
mikroplastikleri algler gibi doğal besinleri ile aynı bo-
yutlarda olduğu için yediklerine dair bulgular vardır. 
Çalışmalar aynı zamanda tüm deniz hayvanlarının 
mikroplastikleri yediklerini fakat türler arasında yeni-
len miktarlar bakımından büyük değişkenlik olduğunu 
göstermektedir. Benzer şekilde yengeçler üzerinde de 
mikroplastiklerin besin zincirinde biriktiğini gösteren 
çalışmalar vardır.   

Mikroplastiklerin sulu çevredeki akıbeti ve etkileri
Plastik kullanımının zararlı etkilerini gösteren çok sa-
yıda çalışma bulunmaktadır. Tipik zararlı etkiler gast-
rointestinal yolun iç ve dış lezyonları ve tıkanmasıdır. 
Mikro ve nano ölçeğe bağlı olarak plastiklerin yen-
mesiyle ilgili potansiyel olarak üç tip yan etki söz ko-
nusudur: (1) makroplastiklerin tüketiminde olduğu 
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gibi fiziksel etkiler (daha küçük organizmalar için) (2) 
plastiklerin bilinçli kullanımından kaynaklanan veya 
polimer üretiminde kullanılan hammaddelerden kay-
naklanan zararlı maddelere karşı zehirli tepkiler ve (3) 
bilinçsiz olarak mikroplastiklere adsorbe olmuş kirle-
ticilere karşı zehirli tepki. Saha gözlemleri yapmadaki 
olanaksızlık nedeniyle araştırmacılar olası etkileri belir-
lemek için laboratuvar deneyleri yapmaktadır. Labora-
tuvarda gözlenen etkilerin çevrede ne ölçüde gerçekle-
şeceği ise belirsizdir.   

Toprakta mikroplastikler
Mikroplastikler işlenmiş atık sularla sulama ve mikrop-
lastik içeren gübreleme uygulamaları sonucu ve açık 
hava plastik parçalarının bozunması ve boyalı yüzey-
lerden toprağa karışabilir. Çalışmalar mikroplastiklerin 
toprakta yıllarca kalabildiğini göstermiştir. Mikroplas-
tiklerin toprakta yaşayan organizmalara etkileri üzerine 

yapılan çalışmalar tanımlanmamıştır. Toprakta yaşayan 
organizmaların çoğu sulu çevrede sedimen yaşayan test 
edilen organizmlarla aynı şekilde beslendiklerinden 
toprak omurgasızlarında da mikroplastiklere aynı yolla 
maruz kalıp benzer etkiler ortaya çıkacağı beklenebilir.  

Sağlık Yönü
İnsanlar mikroplastiklere çeşitli yollarla maruz kalabilir: 
mikroplastikleri içeren kozmetiklerden, besin yoluyla, 
içsel mekandaki tozun yutulması ile ve plastik parçalar 
ve boyalı/plastik yüzeylerin kullanılması ile. Çalışma 
ortamında boya ve plastik tozuna maruz kalınması ile 
ortaya çıkabilecek sağlık etkileri çok daha farklı bir ko-
nudur. 

Risk yönetimi için Alman Federal Enstitüsü (BfR) koz-
metiklerdeki mikroplastiklerin boyutları nedeniyle 
gastrointestinal yoldan absorplanmadıkları için sağlık 
riski olmadığını belirtmektedir. Son yıllarda mikrop-
lastiklerin gıdalarda bulunduğunu gösteren çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. Mikroplastiklerin diğerlerinin yanı 
sıra midye, bira ve balda bulunduğu gösterilmiştir. BfR 
sağlık etkileri üzerine olası değerlendirme yapmak için 
kimyasal bileşim, parçacık boyutu ve gıdadaki derişim 
üzerine Avrupa Gıda Güvenliği Ajansının (EFSA) gıda-
lardaki mikro ve nano plastikler için bir rapor hazırla-
ması için yeterli veri olmadığını belirtmektedir.  

Kaynak
1. Microplastics-Occurrence, effects and sources of releases to the en-
vironment in Denmark, Environmental project No. 1793, 2015. The 
Danish Environmental Protection Agency Strandgade 29, 1401 Copen-
hagen K. 
www.eng.mst.dk 

Nanoölçekli yapılar daha büyük benzerlerin-
den çok daha farklı özellikler gösterirler. Bu 
özelliklerin tümü bilim adamlarını cezbetmek-
tedir ve nanoteknolojinin dünya ekonomisinin 
büyük bir parçasını oluşturacağı yönündeki 
algı artmaktadır.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

15. SAYI

TÜBA-KED’in 15. sayısında somut kültürel mirastan somut olmayan 
kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel mirasa, 
obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel mirasa ilişkin 
makaleler yer alıyor.

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

https://satis.tuba.gov.tr
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Prof. Dr. Feridun M. Emecen
TÜBA Asli Üyesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Modern Osmanlı tarih yazımı dendiğinde sadece Türki-
ye’de değil Türkiye dışında da akla gelen en önemli isim 
hiç şüphe yok ki Halil İnalcık’tır. Osmanlı tarihi alanında 
belirli bir döneme odaklanmaksızın geniş anlamda bir sen-
tezî bakışı yakalamış olma hali yakın zamanda kaybetmiş 
olduğumuz Halil İnalcık’ın belki de en bariz vasfı olarak or-
taya çıkmıştır. Onun tarihe yaklaşımı dünyada gelişmekte 
olan tarihçilik algılarını ıskalamaksızın Osmanlı tarihine 
has unsurların yakın planda Batı tarihini, genel anlamda da 
dünya tarihini nasıl etkilemiş olduğu noktasında kendisine 
unutulmayacak bir yer sağlamıştır. Üstelik sadece siyasi ta-
rih değil aynı zamanda ve daha ziyade, sosyal ve ekonomik 
tarih sahasında birçok yeni bilgiyi, açıklamayı ve yaklaşımı 
ortaya koyarak seçkin tarihçiler arasına girdiği gibi XX. yüz-
yıla hem bir asırlık ömrü hem de yüzlerce araştırması ile 
adeta damgasını vurmuştur. Kendisi tarihçiliğini Annales 
ekolü çerçevesinde takdim edip bu ekolün tarih bakışına 
uygun çalışmalar yapmayı daha çok tercih ederken, klasik 
tarihçiliğin ana yönelim çizgisini de göz ardı etmemiş gö-
rünmektedir. Bu kısa anma yazısında vefatından bir süre 
önce yayımlanan bir değerlendirme yazımdan hareketle 

onun Osmanlı klasik tarihçiliği alanındaki çalışmaları hak-
kında bazı notlarımı paylaşmak istemekteyim. 

Osmanlı tarihi alanının 1930’lu yıllardan sonra akademis-
yenlerin ilgisi çerçevesinde önemli bir gelişme gösterdi-
ği açıktır. Bu gelişmede H. İnalcık’ın modern usullere ve 
tenkidî metotlara dayalı olarak monografik çalışmalarının 
önemli bir yere sahip olduğunda şüphe bulunmamaktadır. 
Onun kariyer çizgisinin başlangıcına baktığımızda özellik-
le siyasi tarih alanına farklı bir soluk getirdiği hemen göze 
çarpar. Öyle ki Osmanlı siyasi tarihi bakımından hem ilk 
tespiti yapan hem de yorumlarıyla bunu ileri seviyeye taşı-
yan bir akademik birikim sahibi olma halinin ilk örnekleri 
hemen fark edilir. Doktora tezi olayları tasvirî şekilde nak-
letmeye odaklı bir siyasî tarih değildi. Bunda hocası da olan 
Fuad Köprülü’nün etkisi olduğunu tahmin etmek kolaydır. 
Nitekim çok sonraları Modern Türk Tarihçili üzerine yaz-
dığı bir makalede F. Köprülü’nün çalışmalarından sitayişle 
bahsetmişti. Buna karşılık doçentlik tezi olarak takdim et-
tiği ilk önemli siyasî tarih araştırması, bugün bile önemini 
kaybetmeyen bir konuydu ve Kırım hanlığının 1683’ten 
sonraki durumunu incelemeye yönelikti. Siyasî tarih saha-

Vefâtının I. Yıldönümü Münasebetiyle:
OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve HALİL  İNALCIK’IN

GENEL TARIHÇİLİK ANLAYIŞI ÜZERİNE 
NOTLAR
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sında daha spesifik monografilere de imza attı, bunların her 
biri kaynakların iyi tahlil edilişi ve zengin belgelerin kulla-
nımıyla seçkinleşiyordu. Tam bu sırada yaptığı bir tercüme, 
ilk dönem Osmanlı siyasî tarihine olan ilgisinin başlangıcını 
oluşturdu. Bu P. Wittek’in Ankara bozgunundan İstanbul’un 
fethine kadar Osmanlı tarihini ele alan önemli makalesiydi. 
Buradaki çözümlemeler ve bakış açısının İnalcık’ın sonraki 
sentezi siyasi tarih yaklaşımını hayli etkilemiştir. Timur’un 
Ankara savaşıyla alakalı bir başka tanıtımı yine onun bu dö-
nemlere karşı duyduğu erken ilgisinin yansımasıdır. Ancak 
bu arada Kırım hanlığının siyasi tarihini ilgilendiren geliş-
meleri iki önemli makalesinde toplamıştı. İnalcık’ın tarihçi-
liğinin şekillendiren 1940’lı yılların ikinci yarısında özellikle 
Belleten’de yayımladığı bu iki makalesi yeni kaynakların ve 
Osmanlı arşiv malzemesinin iyi bir senteziydi.

Bu ilk siyasi tarihi yakından ilgilendiren çalışmalarının 
doruk noktası Fatih Sultan Mehmed üzerine yaptığı çalış-
malar oldu. Bunda dönemin siyasi dinamiklerinin de rolü 
vardı. 1953 yılı İstanbul’un fethinin 500. yıldönümüydü ve 
tanınmış Alman asıllı Osmanlı tarihçisi Fr. Babinger’in Fa-
tih Sultan Mehmed üzerine kaleme aldığı devasa eseri yeni 
yayımlanmıştı. Kendisi açık olarak belirtmese bile muhte-
melen bu çok büyük gürültü koparan ve tenkit edilen eser, 
ona Fatih Sultan Mehmed üzerine daha esaslı bir monografi 
hazırlamayı düşündürmüştü. Elde ettiği ilk neticeleri Fatih 
Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar adlı kitabında (An-
kara 1954) takdim etti. Bu eseri Fatih Sultan Mehmed’in 
saltanatının bütününü kapsamıyor, onun ilk hükümdarlığı 
ve babasıyla, etrafında olan devlet adamlarıyla olan yoğun 
rekabeti yansıtıyordu. Bu kitap H. İnalcık’ın tarihçiliğinde 
önemli bir dönüm noktası oldu. Zira bu kitaptaki üslup, çö-
zümlemeler, tenkidi yaklaşımlar yepyeni bir tarihçiliğin or-
taya çıktığını adeta müjdeliyordu. Daha o yıllarda metinler 
üzerinde tenkidi okumalarla olaylar örgüsünü çok iyi tespit 
etmişti ve bunu Fatih ile ilgili kitabında da açık şekilde gös-
termişti. Kitap ayrıca ifade açısından da daha rahat okunur 
bir edebî güce sahip görünüyordu. Bu tarz o vakte kadar 
akademik tarihçilikte pek tercih edilmiyordu. Kitabın başka 
bir özelliği, vazifeleri ve hatta kimlikleri karıştırılan devrin 
ricali hakkında sağlam biyografik bilgilerin tesbit edilmiş 
bulunmasıydı. Daha sonra Edirne’nin fethiyle alakalı yazı-
sı tam anlamıyla Osmanlı kaynaklarının tahliliyle ulaşılan 
sonuçlara dayanıyordu. İlk dönem Osmanlı kroniklerinin 
meseleleri onun temel meşgalesi oldu, bu yolla Osmanlı 
beyliğinin kuruluş yıllarını aydınlatma çabasına girişti. Bu 
çabalar, tarihçiliğinin artık tam olarak olgunlaştığı bir dö-
nemde, Osman Bey, Orhan Bey ve I. Murad üzerine yaptığı 
derin analizlerle süslü, tarihî coğrafyayı ıskalamayan incele-
meleriyle kendisini gösterdi. 

H. İnalcık zaman zaman bu çalışmalarında uyguladığı 
metodolojiyi konu alan yazılar yazmaktan da geri durma-
dı. Olayların düzgünce tespitiyle belirli bir sıra dahilinde 
anlatımı ve böylece gerçeğe ulaşma yolunda adım atma 
ameliyesinin arka planında hermenötik incelemeler, teo-
rik yaklaşımlar, modern sosyolojik düşünceler yatıyordu. 
Yaptığı siyasî tarih araştırmalarında benimsediği bu temel 
usuller tahtında “belgelerin ve kaynakların her şeyi söy-

lemediğini, aradaki kopuklukların ve bağların ancak ta-
rihçinin çözümleyici ve fark edici bir hayal gücü ve edebî 
istidatla” çözülebileceğini yakından biliyordu. Siyasî tarih 
alanındaki monografilerinin önemli bölümünde bu husus-
lar açık şekilde gözükür. Hatta devletlerarası münasebetler 
tarihine ait konuları bile bu çerçevede mütalaa edilebilir. 
Bilhassa modern Avrupa’nın oluşmasında Osmanlıların 
rolüne yönelik önemli yazıları yanında ayrı gibi görünen 
bu iki farklı dünyanın gerçekte nasıl anlaşılması gerektiği, 
kültür ve siyaset gelenekleriyle olan irtibatlar gibi pek çok 
mevzuda Batı’da da çok ilgi çeken araştırmalara imza attı. 
Reform dönemi Avrupası’nda Osmanlı siyasetinin rolünü 
vurguladı. Esas gayesi bir söyleşisinde de belirttiği gibi, Batı 
literatüründe küçümsenen ve çarpıtılan Osmanlı tarihinin 
önemini vurgulamak ve bunu Batılılara da kabul ettirmekti. 
Batı’da devam etmekte olan ve “bugünlerde yaşanan elim 
olaylarda” dahi gölgesi açık şekilde hissedilen “Haçlı” zihni-
yetinden müşteki olmuştu (Tarihçilerin Kutbu, haz. E.Çay-
kara, s. 476). 

H. İnalcık kendi tarihçiliğini “doktriner” değil, “belgeleri 
dayalı, bunları objektif değerlendirip tahlil ederek tarihî 
gerçeğe ulaşma” olarak formüle ederken, sosyal grupların 
yapısına önem verdiğini dile getirir. Sosyal çatışmayı an-
lamanın önemine değinir, “total tarih” kavramına temas 
ederken bu anlamda sadece siyasî değil aynı zamanda diğer 
unsurları da ihtiva eden sentezi bir çalışması olarak aşağı-
da temas edilecek olan Classical Age kitabına küçük bir atıf 
yapar. Böylece genel Osmanlı siyasî tarihine olan yaklaşımı-
nın temel ipuçlarını yakalamak mümkün olur. Bu noktada 

Onun kariyer çizgisinin başlangıcına baktığımızda özel-
likle siyasi tarih alanına farklı bir soluk getirdiği hemen 
göze çarpar. Öyle ki Osmanlı siyasi tarihi bakımından 
hem ilk tespiti yapan hem de yorumlarıyla bunu ileri 
seviyeye taşıyan bir akademik birikim sahibi olma hali-
nin ilk örnekleri hemen fark edilir.
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onun uzun dönem tarihini ele aldığı sentezi eserlerindeki 
siyasî tarih yaklaşımına bir pencere açmak uygun görünür: 

Bunlardan ilki İngilizce olarak 1973’te Londra’da yayımla-
nan The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600 
adlı kitabıdır. Bir söyleşisinde popüler tarzda olmak şartıyla 
kendisine sipariş edildiğini belirttiği bu kitabının “yarı-po-
püler” ve kısa olduğunu ama yayımlandığında bu hususi-
yetleriyle çok tutulduğunu ifade eder. Aslında bu kitap bir 
“el kitabı”, olmaktan ziyade -her ne kadar kendisi bu kitap-
tan pek tatmin olmadığını söylerse de- H. İnalcık’ın olayları 
ele alış ve değerlendirme ve kuvvetli bir sentez kabiliyetinin 
en önemli mahsulüdür. Kitabın çok ilgi görmesini ise basit 
ve anlaşılır olmasına, hadiselerden değil devletin yapısından 
bahsetmesine bağlar. Bu kitap Osmanlı tarihine entellektüel 
alakayı ve dikkati çekecek şekilde kurgulanmış önemli bir 
kilit taşı mesabesindedir. Bunun yanı sıra onun Osmanlı ta-
rihinin genel siyasî seyrini iki kitabında daha ele aldığı ve 
bunların son görüşlerini yansıttığı söylenebilir. Bunlardan 
ilki Seçme Eserler serisinden çıkan Devlet-i Aliyye: Os-
manlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I: Klasik Dö-
nem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim 
(İstanbul 2009) başlığını taşır. H. İnalcık bu derlemesinde, 
191 sayfada klasik siyasî tarih anlatımı anlayışına dönüş 
yaparak, popüler gayelerin ağır bastığı bir düşünceyle üs-
lubunu da değiştirerek padişah sırasına göre siyasî olayları 
tafsil eder. Klasik dönemi anlattığı bu kısım diğer yazıların-
dan esintiler taşımakla birlikte yeni konuların eklenmesiyle 
esaslı bir farklılık gösterir. Bunun en güzel örneği Osmanlı 
beyliğinin kuruluşu konusudur. Osman Bey, gazi gaza, alp, 
Bafeus savaşı, uç toplumu vb. mevzuların ele alındığı, özel-
likle kuruluşun temel dinamikleri olarak Alplik/nökerlik, 
yoldaşlık, gazilik gibi askeri sistemin unsurlarının belirleyici 
rolüne işaret edildiği hemen dikkati çeker. Belki de Osman-
lıların kuruluş ve yükseliş sırları bu zümrelerin yönlendirici 
ve tayin edici fonksiyonlarıyla bağlantılıdır. Osman Bey’in 
bir “gaza öncüsü” yahut askerî vasfı kuvvetli bir karizmatik 
lider olma pozisyonu, bu anlatılanlar temelinde öne çıkar. 
Kitabın son bölümünde tematik anlatıma dönüş yapılır. 
Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı Savaşı, Kafkasya (İran) Seferleri 
(1534-1639), Orta Avrupa’da Savaş (1593-1606), Büyük 
Köklü Bunalım 1571-1610 izah edilir.

Söz konusu çalışmanın ikinci cildi klasik dönem anlatımı-
nın devamıdır ve 1656’ya kadar getirilir (II: Tegayyür ve 
Fesad, 1603-1656, İstanbul 2014). Bu kitabın siyasi tarih 
kısmının planı ilkinden farklıdır. XVI. asrın sonlarından 
itibaren Köprülüler çağına kadar olan devreye ait farklı ko-
nuların bir araya getirilme gayreti öne çıkar. Konu bir girişin 
ardından “Avusturya ile Uzun Savaş (1593-1606)” bölümüy-
le başlar. Bu kısım önceki kitapta da ele alınmıştır, ancak bu-
rada daha ayrıntılı ve ondan hayli farklı bir yaklaşım hemen 
sezilir. Dönemin teşkilat ve askeri sistemiyle idari yapıların 
özetlendiği bahislerin peşinden “Harem Sultanları” bölü-
mü gelir. Bu arada padişah başlığı ile bu kurum hakkında 
bilgi verilirken: “anarşi ve çöküşün III. Murad döneminde 
başladığı” düşüncesindeki gelenekçi görüş sahibi ıslahat ya-
zarlarına temas edilerek daha önce de belirtilen farklı fak-
törleri modern tarihçinin ıskalamaması gerektiği hatırlatı-

lır. Padişahlar kısmında I. Ahmed’den başlamak üzere her 
padişahın dönemindeki hadiselerin anlatımı ve kaynakların 
yorumları yapılır. Bu bahis IV. Mehmed dönemiyle son bu-
lur. Olaylar popüler üslupla kaynaklardan alıntılarla süsle-
nir. Bunlar bir ölçüde Ahmed Refikvârî nakillerdir, normal 
okuyucunun ilgisini canlı tutmaya yönelik “tarihî roman” 
havası esintileri taşır. H. İnalcık bu kitabın devamını da II. 
Viyana Seferi yıllarına kadar olan pek karışık dönemi ele 
alır. “Köprülüler Çağı” deyimini o da benimsemiştir ve on-
ların nezdinde yeniden kalkınan bir imparatorluk düşünce-
si öne çıkar (III. Köprülüler Devri, İstanbul 2015).

H. İnalcık’ın Osmanlı tarihine genel bakışını da ortaya ko-
yan bu çalışmalarında, akademik çevrelere ulaşmaktan çok, 
daha geniş okuyucu kitlesini hedefine aldığı açık şekilde 
anlaşılmaktadır. Bu tavır sosyal, ekonomik tarih, bürokra-
tik çözümlemeler, belge neşirleri, tahrir ve sicil kayıtlarının 
değerlendirilmesi v.b gibi derinlemesine analizler ihtiva ve 
tabii ki ilgili akademik çevreye hitap eden araştırmalarına 
nispetle yaygın bir okuyucu kesimine ulaşarak onları “ger-
çek tarihle” tanıştırmaya yönelik çabaların sonucudur. Şah-
sen bunun en az yeni bilgiler ortaya çıkarmaya dayalı derin-
lemesine akademik çalışmalar kadar önemli olduğunu ve 
hafife alınmaması gerektiğini düşünmekteyim. Daha önce 
bir yazımda belirttiğim gibi “esasen tarihin bizatihi ken-
disi pür bir akademik bir meşguliyet alanı olmaktan çıkıp 
farklı kesimlere kadar ulaşabilecek bir anlatım ve üsluba, 
daha doğrusu edebiyata” muhtaçtır. H. İnalcık’ın yukarıda 
ele aldığımız eserleri de geniş kitlelerle buluşma yolundaki 
bir çabanın ürünü olarak değerlendirilebilir. Halil İnalcık 
bu vasfıyla ve bakış açısıyla akademik çevrelere açık olmasa 
bile dolaylı şekilde yeni bir yol göstermektedir. Onun tarih-
çiliğimize olan katkıları eserleriyle birlikte gelecek nesillere 
uzanan sarsılmaz ve silinmez belirgin bir iz olma halini sür-
dürecek ve unutulmayacaktır. 
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TÜBITAK BAŞKANI  ile IÜ ve BEÜ REKTÖRLERINDEN  
TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'A ZIYARET

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin 5 Temmuz, 
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz 13 Ey-
lül ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Özer ise14 Eylül günü TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti. Ziyaretlerde karşılıklı 
bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet CevatAcar

İÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Halis Y. Ersöz, TÜBA Başkan Yrd. Prof. Dr. 
Ahmet N. Yurdusev, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar

BILIM, SANAYI ve TEKNOLOJI BAKANLIĞI 
MÜSTEŞARLIĞI'NDA GÖREV DEĞIŞIMI 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığını altı yılı 
aşkın süredir sürdüren Prof. Dr. Ersan Aslan, 25 Eylül 2017 
tarihinde bakanlık binasında  Bakan Dr. Faruk Özlü'nün ka-
tılımıyla düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Dr. Meh-
met Veysel Yayan'a devretti.

Törene TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın yanı 
sıra bakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların başkanla-
rı ile bakanlık yöneticileri de katıldı. Prof. Aslan'a hizmetleri 
için teşekkür ediyor, her iki müsteşarımıza yeni görevlerinde 
başarılar diliyoruz. 
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TÜRK BİLİM DÜNYASINDA İZ BIRAKANLAR: 
PROF. DR. YILDIZ BAYAZITOĞLU

Dr. Kemal Yayla 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilim Uzgörü Çalışma Grubu

Yrd. Doç. Dr. Haydar Yalçın
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Yıldız Bayazıtoğlu, Michigan Üniversitesi Maki-
na Mühendisliği’nde doktora derecesi alan ilk kadın isim 
ve aynı zamanda Rice Üniversitesi’nin ilk kadın mühen-
dis doçenti ve profesörüdür. Prof. Dr. Yıldız Bayazıtoğlu, 
20 Aralık 2014 tarihinde TÜBA tarafından şeref üyeliği-
ne seçilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1967 yılında mezun 
olan Prof. Bayazıtoğlu, yüksek lisans ve doktora derecele-
rini sırasıyla 1969 ve 1974 yılında Michigan Üniversitesi 
Makina Mühendisliği dalında almıştır. Halen Houston’da 
bulunan Rice Üniversitesi Harry S. Cameron Makine 
Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. 
Bayazıtoğlu, Radyasyon, konveksiyon ısı transferi, mal-

Şekil 1. Prof. Dr. Yıldız Bayazıtoğlu Scopus Veritabanı Kayıtları

zemelerin termofiziksel özelikleri, ışınım ve taşınımla ısı 
geçişi, faz değişikliği olan sistemlerde ısı geçişi, mikro ve 
nano ölçekli ısı geçişi, kriyojenik tank ısı analizi, güneş 
kollektörü analizi, mikro ve nano ölçekli ısı aktarımı, in-
san vücudunun ısı analizi, kafatasının termal modellen-
mesi ve hipotermik tedavi optimizasyonu gibi konularda 
çalışmaktadır.

Prof. Dr. Bayazıtoğlu TÜBA Şeref Üyeliğinin yanı sıra 
birçok ulusal organizasyon tarafından ödüle layık gö-
rülmüştür. Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu 
(ASME) tarafından 2012 yılında her sene dünyada en 
fazla beş bilim insanına hayat boyu başarılarından dola-
yı verilen onur ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl şeref 
üyeliğine seçilen Bayazıtoğlu, bu ödüllerin yanında Kadın 
Mühendisler Topluluğu (SWE) tarafından kadınlara ve 
azınlık mühendislere ilham verici çalışmaları nedeniyle 
ödüllendirilmiştir. Bir dönem alanında saygın bir bilim 
dergisi olan International Journal of Thermal Sciences’ın 
Amerika kıtası baş editörlüğünü de yürüten Prof. Dr. Ba-
yazıtoğlu birçok türde bilimsel eser vermiştir. 

Prof. Dr. Bayazıtoğlu’nun bilime olan katkısını ortaya 
koymak adına bilimsel literatüre kazandırmış olduğu 
eserler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. 
Çalışma kapsamında elde edilen veriler Scopus veri taba-
nından elde edilmiştir1. 

Sorgu sonucunda elde edilen veri setinde ulaşılan ya-
yınların 1973 – 2016 yılları arasında dağılım gösterdiği 
görülmektedir. Yayın yılları ve yayın sayılarına ilişkin de-
taylar Şekil 2’de görülmektedir. Buna göre 1980 ve 2002 
yılları en yüksek yayın sayısına erişilen yıllar olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bu iki yıl haricinde gerçekleştirilen 
çalışmaların sayısı ortalama yayın sayısına yakındır. 

1  Scopus veri tabanında, AU-ID (“Bayazitoǧlu, Yildiz” 7006301381) 
yazar koduyla dizinlenen Prof. Dr. Bayazıtoğlu’nun toplam 182 adet 
eserine ulaşılmıştır (Şekil 1).
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Şekil 2. Yıllara Bağlı Yayın Sayıları

Prof. Dr. Bayazıtoğlu’nun vermiş olduğu eserlerin nicelik-
sel boyutunun yanında niteliksel olarak hangi yayın tür-
leri içerisinde dağılım gösterdiği de önem arz etmektedir 
(Tablo 1). 

Tablo 1’de görüleceği üzere, Prof. Bayazıtoğlu’nun bilim-
sel çalışmalarının ağırlıklı olarak Makale ve Bildiri türün-
deki eserlerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca kimya 
alanında lisans düzeyine yönelik en önemli kaynak ki-
taplardan Elements of Heat Transfer (1988) yazar olarak 
katkıda bulunmuştur. Makale ve Bildiri türünde yapılan 
eserlerin en sık yer aldıkları dergi ve konferans isimleri 
Tablo 2 ve Tablo 3’de beliritilmiştir.

Prof.  Bayazıtoğlu’nun en sık yayın yaptığı derginin 24 
yayın ile International Journal of Heat and Mass Trans-
fer’dir. Bu dergiyi Journal of Heat Transfer ve Journal of 
Thermophysics and Heat Transfer dergilerinin takip et-
tiği görülmektedir.

Tablo 3’de Prof. Dr. Bayazıtoğlu tarafından en sık yayın 
yapılan ilk 5 konferansa ait bilgiler görülmektedir. Buna 
göre yayın yapılan konferanslar ile çalışma alanları ara-
sında uyum olduğu söylenebilir.

Tablo 2 En Sık Yayın Yapılan İlk 10 Dergi

Tablo 1 Yayın Türleri

Tablo 3 En Sık Yayın Yapılan İlk 5 Konferans
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Ağ Analizi
Prof. Bayazıtoğlu’nun bilimsel çalışmalarının yıllara bağlı 
değişimi bibliyometrik yöntemlerin yanı sıra bilgi gör-
selleştirme yaklaşımı ile de ortaya konulmuştur. Veri seti 
içerisinde yer alan anahtar kelime gibi üstveriler alüvyal 
grafik ve sosyal ağ analizi ile görselleştirilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4’te yer alan anahtar kelimeler Prof. Bayazıtoğ-
lu’nun çalışmalarını tanımlamak için seçtiği tanımlayı-
cılardır. Yıllar içerisinde yeni çalışma alanlarında yapmış 
olduğu çalışmaların yanı sıra esas araştırma alanları da 
alüvyal grafik formunda geçmişten günümüze bir bakış 
açısı ile ortaya konulmuştur.

Alüvyal grafik çalışma alanının zaman ve yoğunluk bo-
yutları bakımından görselleştirilmesine imkân sağlamak-
tadır. Şekil 3’de görüldüğü üzere Radiation ve Numerical 
Methods kelimeleri ile tanımlanan araştırma alanları 1986 

Tablo 4 En Sık Kullanılan Anahtar Kelimeler2 
2 Geçiş Sıklığı 2 ve üzerinde olan anahtar kelimeler
*Yayın Sayısı

– 2005 döneminde Prof. Bayazıtoğlu’nun odak araştırma 
alanını oluşturmuştur. Nanoshell, Minichannels, Nano-
tubes ve Phototermal Terapy kelimeleri ile tanımlanmış 
yeni çalışma alanları ise 2010 – 2016 döneminde ön plana 
çıkmışlardır. Alüvyal grafik odaklanmış araştırma alanla-
rının dönemsel değişimlerini ortaya koymaktadır. Genel 
araştırma alanları ve bu alanlar arasında ilişkiler sosyal ağ 
grafiği ile Şekil 4’te gösterilmektedir.

Sosyal ağ grafiğinde yapılan kümeleme analizine göre 
Prof. Bayazıtoğlu’nun bilimsel yayınları 8 büyük küme 
altında gruplandırılmaktadır. Karbon nano tüpler, nano 
kanallar ve nano partikül bağlantı elemanları ile bağlanan 
kümeler birbirleriyle ilişkili küme gruplarının bağlayıcı 
elemanlarıdır. Sosyal ağ grafiğine göre 2010 – 2016 döne-
minde Prof. Bayazıtoğlu’nun araştırma alanları birbiriyle 
bağlantılı araştırma alanları olduğu sonucuna erişilebilir.

Şekil 3 Yazar Anahtar Kelimeleri Alüvyal Grafiği
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Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, 

öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi 

duyan herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı.

Üç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, matematiksel 

modellemeyi merak edenler ve matematik öğretiminde 

kullanmak isteyenler için matematiksel modellemenin kısa bir 

açıklaması, nasıl kullanılacağı ve matematik eğitimi içindeki yerini 

içeren bilgiler bulunuyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise daha 

çok ortaöğretim düzeyinde toplam 45 matematiksel modelleme 

sorusu ve bu sorular için örnek çözüm yaklaşımları sunuluyor.

LİSE MATEMATİK KONULARI İÇİN

GÜNLÜK HAYATTAN MODELLEME SORULARI ÇIKTI!

Lise Matematik Konuları için
Günlük Hayattan Modelleme 

Soruları
https://satis.tuba.gov.tr
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PROF. DR. SEMIH TEZCAN’IN 
SON YOLCULUĞU

Türkolojinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Semih Tezcan, 15 Eylül 2017 tarihinde Istanbul'da 
vefat etti.

Almanya’dan Türkiye’ye dönerken uçakta geçirdiği kalp 
krizi sonrasında Kurtköy Ersoy Hastanesi’ne kaldırılan 
Prof. Tezcan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. 

Cenazesi 17 Eylül Pazar günü Maltepe Camii’nde kılınan 
öğlen namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenaze törenine TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Nuri Yurdusev, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Safran ve Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş'ın yanı sıra, çok sayıda 
bilim insanı ile Prof. Tezcan’ın dost ve akrabaları katıldı. 

TÜBA Başkanı Prof. Acar, Semih Tezcan Hoca’nın vefatı-
nın Akademi camiasını derinden sarstığını dile getirdi ve 
“TÜBA-Andreas Tietze'nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugati" projemizin de yürütücülüğünü yapan Se-
mih Hoca’nın vefatıyla Türkoloji dünyası büyük bir bilim 
insanını kaybetti. Ülkemize alanında çok önemli eserler 
bırakmış olması ve yetiştirdiği sayısız öğrenci en büyük 
mirasımız ve tesellimiz olacaktır. Hoca'mıza Allah'tan 
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Prof. Dr. Semih Tezcan, Avusturyalı ünlü Türkolog ve 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze’nin 65 yıllık 
çalışmasının ürünü olan; TÜBA tarafından yayına hazır-
lanan ve ilk dört cildi basılan “Tarihi ve Etimolojik Tür-
kiye Türkçesi Lugati Projesi”ni yürütüyor, Lugat’in geriye 
kalan dört cildi ve bir dizininin yayımlanması üzerine 
ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyordu. 

Andreas Tietze’nin kızı Filiz Tietze Semih Hoca ve baba-
sının birlikte pek çok çalışma yürüttüğü ve fikir alışve-
rişinde bulunduğunu söyledi ve “Babam Andreas Tiet-
ze’nin ölümünden sonra onun eserini bitirmek amacıyla 

Viyana’da bilim insanları ve aile üyelerinden oluşan bir 
grup kuruldu. TÜBA, babamın çalışmasının değerini tak-
dir ederek projeyi üstlendi. TÜBA’nın projeyi yürütmek 
üzere Prof. Tezcan ile çalışması çok iyi bir karar olmuştu 
çünkü kendisi bu projeye çok büyük bir ilgi duyuyor ve 
babama çok değer veriyordu. Onun kişisel katkısı olma-
saydı Etimolojik Sözlüğün ilk dört cildinin yayımlanması 
mümkün olamazdı. Yönetimindeki asistan ve çalışanlar 
ilk dört cildin yayımlanması için çok çalıştı. Semih Hoca 
çok candan ve hoş sohbetli bir insandı. Onun ışıyan yü-
zünü ve uzmanlığını özleyeceğiz. Önünde saygıyla eğili-
yoruz.” dedi.
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Bir Türkoloji Bilgesi: 
Prof. Dr. Semih Tezcan

Türkolojinin en önemli isimlerinden Prof. Dr. Semih Tez-
can 15 Eylül 2017'de hayata gözlerini yumdu.

2006 yılında TÜBA tarafından verilen Bilim Ödülü bel-
gesinin üzerinde şöyle yazıyordu: "Türkiye Bilimler Aka-
demisi Akademi Konseyi, 18 Mart 2006 gün ve 147 sayılı 
toplantısında Prof. Dr. Semih Tezcan’a Türk dili ve bu dil 
içindeki tarihî Türk lehçelerinin yalnız biri ve belirli bir 
dönemi üzerinde değil, Göktürk ve Uygur dönemlerin-
den başlayarak zamanımıza kadar bütün Türk lehçeleri 
üzerinde kitap ve makale olarak dünyaca kabul edilmiş 
araştırmalar ve metinler yayımlaması; bu alanda çalışan 
uluslararası bilim adamlarının yayınlarına katkılarda bu-
lunması; ayrıca Türk dilinin problematikleri ve çözüm 
yolları üzerindeki uluslararası katkıları nedeniyle 2006 Yılı 
Bilim Ödülü verilmesini kararlaştırmıştır." 

Prof. Tezcan her aşamasını araştırmaya adadığı hayata 
gözlerini 3 Aralık 1942’de açtıysa da askerlik hizmetine bir 
yıl geç gitsin diye nüfusa 1943 olarak kaydedildi. İlkokulu 
Mersin’de, Ortaokulu Ankara’da liseyi ise yine Mersinde 
tamamladı ve üniversite eğitimi için yeniden Ankara’ya 
döndü. 1960 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümü’nü 1964’te 
bitirdi. Öğrenciliği esnasında kendisinden hiçbir konu-
da desteğini esirgemeyen hocası Prof. Saadet Çagatay’ın 
tavsiyesiyle Hamburg’daki Ural-Altay Bilim Araştırmaları 
Kurumu (Ural-Altaische Gesellschaft, Societas Uralo-Al-
taica) Semih Tezcan’a burs verir. 1964’te gitti Almanya’da 
doktora yılları başladı. 

Hamburg Üniversitesi’nde Prof. Annemarie von Gabain’in 
yanında iki dönem boyunca Eski Uygurca çalıştı. Gaba-
in’den ayrıca Yakutça ve Orta Asya’da Uygur Sanatı dersleri 
aldı, ünlü İranistik profesörü Dr. Wolfgang Lenz’in verdiği 
Sogdca derslerine devam etti. Hocası Prof. von Gabain, 
emekli olacağı için Prof. Tezcan’ı eğitimine devam etme-
si ve Türkolojiye ek olarak Altayistik de öğrenmesi adına 
Göttingen Üniversitesi’ndeki Doç. Dr. Gerhard Doerfer’in 

yanına gönderdi. Göttingen Üniversitesi’nde doktora öğre-
nimini yaparken hocası Prof. Doerfer, 1968 yılında, İran’da 
konuşulan arkaik Türk dili Halaçça’yı yeniden keşfetti, bu 
dilin Türkoloji için ne kadar büyük bir önemini olduğu-
nu ortaya koydu. O tarihten başlayarak 30 yıl boyunca di-
ğer görevlerinin yanı sıra bu arkaik dilin araştırılmasına 
Prof. Doerfer ile birlikte emek verdi, birçok yayın yaptı. 
Turfan Koleksiyonunda bulunan Eski Uygurca bir yazma 
üzerine yaptığı doktora çalışması 1969-70 kış dönemin-
de kabul edildi, 27 Ocak 1970’te girdiği doktora sınavını 
başarıyla geçti. 1971 sonbaharında Ankara’ya döndü. Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atan-
mak üzere Ankara Üniversitesi’ne yaptığı başvurular son 
aşamaya gelmiş olsa da müspet sonuçlanmadı. Askerlik 
hizmetini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi’ne yeni-
den yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı, Mayıs 1974’te Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Kürsüsü‘ne asistan 
olarak atandı. 1976’da Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyog-
rafisi, "X. Bölüm" başlıklı habilitasyon çalışmasıyla doçent 
unvanını kazandı. 

1982’de yaptığı profesörlük başvurusu olumsuz sonuçla-
nınca 1984’te Federal Almanya’nın Bamberg kentindeki 
Otto-Friedrich Üniversitesi’nde yeni kurulan Türk Dili, 
Kültürü ve Tarihi Kürsüsü’nden gelen daveti kabul ederek 
Almanya’ya yerleşti. 1983’te reddedilen profesörlük başvu-
rusu 1986’da kabul edildi. 

1984-2008 arasında çeyrek yüzyıl Bamberg, Otto Friedri-
ch Üniversitesi, Diller ve Edebiyatlar Fakültesi, Türk Dili, 
Tarihi ve Kültürü Kürsüsü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 
Bu süre içerisinde, 1995’te Giessen Üniversitesi Doğubi-
lim Bölümü’nde, 1996’da Essen Üniversitesi Türkçe Öğret-
menliği Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak da ders 
verdi. Bamberg Üniversitesi’ndeki görevinden yaş haddi 
dolayısıyla 2008’de ayrılan Prof. Tezcan ardından Bilkent 
Üniversitesi’nin Türk Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yaptı. 

Yazan Asiye Komut
TÜBA Basın Sorumlusu
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UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nin Dünya Belleği İhti-
sas Komisyonu üyesi olan Prof. Tezcan; İslamiyet öncesi 
Türk dilleri ve edebiyatları, Karahanlı ve Harezm Türkçe-
leri ve edebiyatları, Eski Anadolu ve Rumeli Türkçesi, İran 
Türk dilleri, özellikle Halaçça, Leksikoloji, Türk dilleriyle 
Moğol dilleri arasındaki ilişkiler, Dede Korkut Oğuzna-
meleri, Oğuz Han destanları, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 
alanında çalıştı.

TÜBA, akademik hayatı araştırma ve eş zamanlı olarak 
mücadeleyle geçen Prof. Tezcan ile 2015 yılında TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze’nin 8 ciltten oluşan 
"Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati" projesinin 
yayına hazırlık çalışmalarının yürütücülüğünü üstlenme-
sine dair sözleşme imzaladı. Prof. Dr. Semih Tezcan’ın yö-
netiminde Tietze’ye ait özgün taslak, fiş ve malzemeler ye-
niden gözden geçirildi, daha önce yayımlanan ilk iki cildin 
hazırlanması aşamasında Tietze ile beraber çalışan ekibin 
de yer aldığı proje çalışma grubunun yoğun emeğiyle Lu-
gat’in ilk dört cildi yayımlanmıştı. 

Uzun süredir birlikte çalıştığı proje ekibi Prof. Tezcan’ı 
ölümünün ardından şu şekilde anlatıyor: “Prof. Semih Tez-
can’ın dünyaya göz yumması, Andreas Titeze’nin “Alimin 
ölümü âlemin ölümüdür.” sözünü bir daha söyletti. Bilge 
insanları tanımak onların eserlerini okumak ve onlardan 
öğrenmek bir bilim sevdalısının en çok heyecan duyduğu ve 
yaşamak istediği durumdur. Bunun yanına bir de  böylesine 
bir bilge ile çalışma fırsatı eklenirse onu kaybetmek kayıp-
ların en büyüğü olur. Türkoloji dünyasının bilgesi Profesör 
Semih Tezcan Hoca ile bu eşsiz anları yaşama şansına sa-
hip olan öğrencileri olmak onurlandırıcıydı. 8. yüzyıldan 
21. yüzyıla kadar uzanan bir bilgi okyanusu, çok yönlü 
birikimin timsali, bilime hevesli gençleri her anlamda des-
tekleyen ve bilimin bilimsel yönü kadar ahlaki yönünü de 
titizlikle onlara öğreten bir hoca idi Semih Tezcan. Yanlışı ve 
dikkatsizliği sevmeyen ancak yanlışlıkla dikkatinden kaçan 
herhangi bir söylenmiş ya da yazılmış olan bilgiyi açıkla-

yıp düzeltmekten çekinilmemesi gerektiğini de gösteren ve 
öğreten hocaydı. Akademik alanının yanı sıra dile, kültüre, 
tarihe ve gündeme ait bütün eski ve yeni bilgileri büyük bir 
heyecanla takip eden ve bunu Türkiye’yle sınırlı tutmayan 
gerçek bir araştırmacıydı. Birçok İranlının varlığından ha-
beri olmayan Halaçların dilinin bugün canlı bir şekilde ya-
şamasında ve dünyada bilinip tanınmasında büyük katkısı 
olan, günümüz Türkçesini eski Türkçeye bağlayan bu kayıp 
halkayı İran’ın Halacistan bölgesinden çıkarıp 30 senesini 
bu alana adayarak çalışıp yerine yerleştiren Türkolog’du. 
Türkoloji dünyasının kendi deyişiyle 150 yıllık rüyasını 
gerçekleştirmek için birçok önemli çalışmasını askıya alıp 
Türkçenin Etimolojik Lugati’ni yayına hazırlayan bilim in-
sanıydı. Doğru bildiklerinden ve duruşundan hiçbir zaman 
taviz vermeyen ve etrafındaki insanlara da her zaman bunu 
öneren, bastığı her alanda en sağlam adımı atan, duygula-
rından ziyade doğrularıyla hareket eden güçlü bir savaşçı, 
aynı zamanda her Nazım Hikmet şiiri okuduğunda gözleri 
dolan naif duygular taşıyan büyük yürekli insandı. Genç, 
tecrübesiz, yolun başında olan öğrencilerinin görüşlerine ve 
bilgilerine ilgi gösterip değer vererek daha özgüvenli ve cesur 
olmalarını sağlayan aynı zamanda en ufak hatalarını dü-
zeltmeden geçmeyen, bir kelimenin yanlış telaffuzundan bir 
yanlış bilgi ya da yanlış yöntem kullanımına kadar hiçbir 
hataya göz yummayan Hoca’ydı. Sevgiyi ve saygıyı en kı-
vamında olan paydada buluşturup sağlayan, hoca-öğrenci 
ilişkisinin en güzel hâlini öğrencilerine yaşatan nadir hoca-
lardan biriydi. Değil yazılarında, sıradan bir konuşma es-
nasında bile aktardığı en ufak bilgiyi en sağlam kaynaklarla 
sunan, sarf edilmiş hiçbir emeği görmezden gelmeyen ve göz 
ardı etmeyen, başkalarının emeklerine saygı duyulmaması-
na çok kızan dürüst bir bilim insanıydı.

Semih Hoca’ya göre “Etimolojik Sözlük kültürün ve tarihin 
anahtarıdır.” Andreas Tietze’nin yarım bıraktığı bu değerli 
çalışmayı Tietze’nin ilkelerine sadık kalacağını vurgulaya-
rak genişletip zenginleştirerek yayına hazırlıyordu ancak 
Semih Hoca da başlattığı bu çok değerli ve gerekli projeyi 
bitirmeden gitti. Belki bu da Türkoloji alanının yeni nesline 
bu yolu büyük hocaların ilkelerine sadık kalarak devam et-
tirilmesi için bıraktığı bir mesajdır. Ofisinin, evinin, kütüp-
hane ve arşivinin, kalbinin ve belleğinin kapısı her zaman 
en cömert hâliyle bilimi sevenlere açık olduğu gibi ardından 
gidilecek yolun da kapılarını açık bıraktı. Semih Hoca’nın 
adı, anısı, ilkeleri ve eserleri Türkoloji dünyasına adım atan 
her araştırmacının yolunu aydınlatmaya devam edecek.”

Prof. Tezcan bilimsel ahlakı, çalışma azmi, karakteri ve bi-
lim insanı kimliği ile ülkemiz ve dünya bilimine katkıları 
yadsınamaz bir bilim insanı olarak hayata veda etti. Sadece 
bilim kariyeri dahi kendisinin ne denli adanmış bir ömür 
sürdürdüğü, dolayısıyla gelecek nesillere ilham vermesi 
açısından çok değerlidir. 

Prof. Dr. Semih Tezcan’a Allah’tan rahmet; ailesine, seven-
lerine ve Türk bilim camiasına başsağlığı diliyoruz.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Prof. Dr. Semih 
Tezcan / 2015 Ankara
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TFD’den TÜBA Şeref Üyesi Prof. Berker’e "Onur Ödülü"

Türk Fizik Derneği (TFD) 2017 Yılı Onur Ödülü’nün sa-
hibi TÜBA Şeref Üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat 
Berker oldu.

2017 Yılı TFD Onur Ödülü’nü alan diğer akade-
misyenler arasında Ankara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ömer Yavaş, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Serkant Ali Çetin ve Süleyman Demirel Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Semiha Bahçeli yer alıyor. 

Plaket ve ödül belgesinden oluşan TFD Özel Onur Ödü-
lü Teke Tek programında ve yazılı basın köşesinde temel 
bilimler ile ilgili yapmış olduğu toplumu aydınlatıcı ya-
yınlarından dolayı Fatih Altaylı’ya, ödül belgesi ve 2.000 
dolardan oluşan Bilim İnsanı Ödülü Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Serap Güneş’e, ödül belgesi ve 
1.000 dolardan oluşan Genç Bilim İnsanı Ödülü ise Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nden  (ODTÜ) Dr. Selçuk Bil-
miş’e verildi.

"21. Yüzyılda Türkiye’den Tıp Alanına En Büyük Katkı" 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Erel’den

Erciyes Medical Journal (SCI) Dergisi’nin Eylül 2017 sayı-
sında yayımlanan Prof. Dr. Altan Onat’ın “Turkey’s “Ge-
nuine” Contribution to Medicine in the Current Century: 
Major Recent Decline / Bu Yüzyılda Türkiye’nin Tıbba 
“halis” katkısı: Son yıllardaki büyük düşüş” başlıklı araş-

tırma makalesindeki verilere göre, 2001-2016 (Haziran) 
yılları arasındaki 15 yıllık dönemde uluslararası alanda 
tıbba en fazla katkı yapan bilim insanı TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Özcan Erel oldu. 

Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıb-
bî Biyokimya Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak 
görevini sürdüren Prof. Dr. Özcan Erel, söz konusu 15 
yıllık dönemde 2061 atıfla Türkiye kaynaklı makaleleri 
en fazla atıf alan bilim adamı oldu. Bunun yanı sıra, Prof. 
Dr. Özcan Erel’in makaleleri, aldıkları atıf sayılarıyla 
makaleler sıralamasında ilk üç sırada yer aldı.

Bilim insanları, makaleler ve Üniversitelere/Kuruluş-
ların Web of Science’a göre atıf sıralamalarının da yer 
aldığı Prof. Dr. Onat’ın makalesinde, son 7-10 yılda Tür-
kiye kaynaklı yayınların katkısındaki (atıf sayılarındaki) 
ciddi düşüşe de dikkat çekiliyor. 

Prof. Dr. Altan Onat’ın makalesinin tam metni için: 
http://www.erciyesmedj.com/sayilar/258/buyuk/106-120.pdf
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz 
“COST Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcısı” Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, 
Brüksel’de 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştiri-
len Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Co-
operation in Science and Technology - COST) Bilimsel 
Komitesi 5. Toplantısı’nda,  yapılan oylama sonucunda 
COST Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine 
seçildi.

Toplantıda dört aday arasında yapılan seçimde, daha önce 
COST Başkan Yardımcısı olan Finlandiya’dan Prof. Dr. 
Jarri Hamalainen en yüksek oyu alarak başkan, en yüksek 
oy sıralamasında ikinci olan Prof. Ersöz ise başkan yar-
dımcısı oldu. 

Prof. Dr. Mustafa Ersöz yaptığı açıklamada; COST mis-
yonu kapsamında Türkiye’de ITC ülkesi olarak yer alan 
kapsayıcı hedef ülkelerinin (Inclusiveness Target count-
ries, ITC) COST projelerinde aktif roller alması ve daha 
geniş katılımın sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü 
belirtti. COST Bilimsel Komitesi’nin en önemli çalışma-
larından birinin; Avrupa Araştırma Alanı kapsamında 
stratejik öncelikli alanların belirlenmesi ve gelecek 10 yıl 
stratejik belgesinin hazırlanması olduğunu vurgulayan 
Prof. Ersöz, COST’la Avrupa’nın araştırma ve inovasyon 
kapasitesinin güçlendirildiğini; genel bilim ve teknoloji 
programlarının geliştirildiğini söyledi. Ayrıca toplumsal 
sorunların çözümü kapsamında yeni yaklaşımlar ve yeni 
eğilimler ile Horizon 2020’nin amaçlarına katkı sağlamak 
için çalışmaların yapıldığını ifade etti.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan 
"AASSA-WISE Komite Üyesi" Seçildi

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, 
TÜBA tarafından aday gösterildiği Asya Bilim Akademi-
leri Birliği’nin (Association of Academies and Societies of 
Sciences in Asia-AASSA) “Bilim ve Mühendislikte Kadın 
(Women in Science and Engineering-WISE)  Komitesi”-
ne 18 Ağustos 2017 tarihinde üye seçildi.

Prof. Gürsan, AASSA’ya üye ülkelerde bilim kadınlarını 
bilime ve mühendisliğe teşvik etmek, bilim ve teknolojide 
kadınların statülerini belirlemek ve tartışmak amacıyla 
AASSA altında oluşturulan ve üye ülkelerde, belirli dö-
nemlerde uluslararası çalıştaylar düzenleyen AASSA-WI-
SE Komitesi çalışmaları içerisinde görev alacak.

29-30 Mayıs 2014 tarihinde TÜBA & AASSA ve Küresel 
Bilim Akademileri Ağı (IAP) iş birliğiyle Ege Üniversite-
si’nde düzenlenen “Women in Science and Technology” 
başlıklı toplantının düzenleme organizasyonunda da bu-
lunan Prof. Gürsan, 2017 yılı itibarıyla çalışmalarını AAS-
SA-WISE Komite Üyesi olarak yürütecek. Prof. Gürsan, 
WISE Komitesi’nin özellikle üzerinde durduğu AASSA’ya 
üye ülkelerde, “bilim kadınları sorunlarını tespit etmek, 
kadınların bilimde ilerlemesi için hükümetin teşvik poli-
tikalarını ve bilimsel rolünü keşfetmek, kadınların rolünü 
teşvik etmede en iyi uygulamaları belirlemek, kadınları 

bilim ve teknolojide profesyonel olmaya teşvik etmek için 
doğru yöntemleri bulmak” konularında gerçekleştirilecek 
program, proje ve faaliyetler içerisinde yer alacak.

Detaylı bilgi için: http://aassa.asia/about/special_com-
mittee.php
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Keleştemur New Steps in Critical Care Medicine 
"Yürütme Kurulu Üyesi" Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB)
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, The Global 
Network of Science Academies (IAP) ve The InterA-
cademy Medical Panel (IAMP) tarafından düzenlenen 
“New Steps in Critical Care Medicine” yürütme kurulu 
üyesi seçildi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Gürsan ve 
GEBİP Üyesi Prof. Baran’a “TEB Ödülü”

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan ve 
GEBİP Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran, Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) tarafından ödüle layık görüldü.

Prof. Gürsan, AASSA’ya üye ülkelerde bilim kadınlarını 
bilime ve mühendisliğe teşvik etmek, bilim ve teknolojide 
kadınların statülerini belirlemek ve tartışmak amacıyla 
AASSA altında oluşturulan ve üye ülkelerde, belirli dö-
nemlerde uluslararası çalıştaylar düzenleyen AASSA-WI-
SE Komitesi çalışmaları içerisinde görev alacak.

2017 Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri; TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. İ. Tay-
fun Uzbay, Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. İlkay Erdo-
ğan Orhan, Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. Dr. Betül Demir-
ci ve Prof. Dr. Nurşen Başaran’dan oluşan jüri tarafından 
değerlendirildi.

Bilimsel alanda yaptıkları çalışmalar ve hizmetleri dolayı-
sıyla 2017 Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin sahibi 
olan diğer bilim insanları: 

TEB Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü
Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel / Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmasötik Kimya ABD/İstanbul

Prof. Dr. Engin Umut Akkaya / Bilkent Üniversitesi Kimya Bö-
lümü/Ankara

TEB Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü
Arş. Gör. Dr. Fatma Sezer Şenol / Gazi Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesi Farmakognozi ABD/Ankara

Yrd. Doç. Dr. Seda Nur Topkaya / İzmir Katip Çelebi  Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ABD/ İzmir

Prof. Dr. Yusuf Baran / Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve 

Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü/Kayseri

TEB Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülü
Akademi’nin geçmiş dönem başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Ba-
şer’e, Akademi Onur Ödülü takdim edildi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü
Eczacılık mesleği için yaptığı çalışmalar ve Türk Eczacıları Bir-
liği'nin ve Eczacılık Akademisi’nin yönetiminde almış olduğu 
görevler ile mesleğin gelişimine ve ilerlemesine sağladığı katkı-
lardan dolayı Prof. Dr. Fethi Şahin, Ecz. Rafet Şahin, Dr. Ecz. 
Akın Çubukçu ve Ecz. Sertaç Özmen’e Yaşam Boyu Onur Ödülü 
takdim edildi.
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TÜBA Üyelerine “TÜBİTAK 2017 Yılı Bilim ve Teşvik Ödülleri” 

2017 yılı TÜBİTAK Bilim ve Hizmet Ödülleri kapsamında 
verilen toplam 15 ödülden 10’unun sahibi TÜBA üyeleri 
oldu.

TÜBİTAK Bilim Ödülleri’ni kimya alanında TÜBA Asli 
Üyesi ve Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak, fizik 
alanında 2006 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Fatih Ömer 
İlday, mühendislik alanında Prof. Dr. Ömer Civalek, sos-
yal bilimler alanında ise Prof. Dr. Sumru Altuğ kazandı.

Teşvik Ödülleri’ni ise temel bilimlerde; 2013 TÜBA-GEBİP Üye-
si Prof. Dr. Şule Erten Ela, 2014 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. 
Önder Metin, TÜBA Asosye Üyesi ve 2015 TÜBA-GEBİP Üyesi 
Doç. Dr. Filiz Kuralay, mühendislik bilimlerinde; Prof. Dr. Ser-
kan Eryılmaz, 2013 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. V. Çağrı Gün-
gör, Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, 2014 TÜBA-GEBİP Üyesi 
Doç. Dr. Cem Sevik, 2015 TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza 
Yıldız, sosyal bilimlerde; 2012 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Re-
şat Bayer, 2012 TÜBA-GEBİP Üyesi Seda Ertaç Güler ve Doç. 
Dr. Ebru Kaya kazandı.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne atanan TÜBA 
Asosye Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, düzenlenen devir tes-
lim töreniyle görevi 8 Eylül 2017 tarihinde Prof. Dr. Ad-
nan Görür’den devraldı.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Prof. Ovalı’ya 
“En İyi Deneysel Araştırma Ödülü”

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi ve Acıbadem 
Üniversitesi, Acıbadem Labcell Laboratuvarı ve Kordon 
Kanı Bankası Müdürü Prof. Dr. Ercüment Ovalı “Kan ve 
Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi” ile ABD Plastik ve Re-
konstrüktif Cerrahi Derneği’nin “En İyi Deneysel Araştır-
ma Ödülü”ne layık görüldü.

Prof. Ovalı ve beraberindeki Türk bilim insanları 8 Ekim’de 
Orlando’da düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Erginal’dan “Şile’de Eolinit 
Oluşumu ve Kumul Paleocoğrafyası” Kitabı 

2013 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Er-
ginal’ın TÜBA Araştırma Desteği ve TÜBİTAK Araştırma 
Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarının sonuçlarını 
sunduğu “Şile’de Eolinit Oluşumu ve Kumul Paleocoğraf-
yası” kitabı TÜBA desteğiyle yayımlandı.

Kitabın yayınının ardından bölgedeki eşsiz taşlaşmış ku-
mulların (eolinit) jeolojik miras potansiyeline olan ilgi 
arttı. Şile batısındaki kıyılarda günümüzden yaklaşık 
800 bin yıl öncesine kadarki süreçte Karadeniz’in deniz 
seviyesi değişimleri, Akdeniz ile olan bağlantıları ve ku-
mulları oluşturan paleorüzgarlara dair kayıtlar tutan Şile 
eolinitleri uluslararası literatüre Quaternary International 
ve Aeolian Research gibi alanın önde gelen dergilerinde 
makale olarak tanıtılmıştı. Bu çalışmaların ardından kitap 
olarak yayınlanan araştırma sonuçları, bu kıyı kumulla-
rının oluştuğu dönemlerdeki Karadeniz’in günümüzdeki 
nemli subtropikal (ılıman) ikliminden çok farklı şekilde 
daha kurak koşulların etkisi altında olduğunu, Akdeniz 
ile son 800 bin yıldaki bağlantıların defalarca kurularak 
buzul çağlarında kesintiye uğradığını gösterdi. Bu oluşuk-
ların Karayipler’deki Bahama Adaları’nda, Bermuda Ada-
ları’nda, Avustralya’da ve Akdeniz’in değişik kesimlerinde 
görüldüğünü, bunun iklimsel koşullarla uyumlu olduğu-
nu belirten Prof. Erginal, Türkiye’nin Karadeniz kıyıların-

da bulunmasının ise paleocoğrafi açıdan çok anlamlı ve 
özel olduğunun altını çizdi. Karadeniz’in günümüzdeki 
sıcaklık ve buharlaşma koşullarının kumulların taşlaşma-
sına olanak vermediğini belirten Prof. Erginal, 125 bin yıl 
öncesindeki buzul arası evrede eolinit oluşumunun son 
bulduğunu, daha genç eolinit katmanlarının tespit edil-
mediğini vurguladı.
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Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı, ilk olarak 

“Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla Almanca yayımlanan ve TÜBA 

tarafından Türkçeye çevirilen ‘İslam’da Bilim ve Teknik’in 3. baskısı 

gerçekleştirildi. 

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli 

örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, 

Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil 

Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, 

Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş 

ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam 

biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim 

tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 

eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını da yansıtıyor.

İSLAM’DA BİLİM ve TEKNİK’İN 3. BASKISI ÇIKTI!

TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri 
‘İslam’da Bilim ve Teknik’ için:

https://satis.tuba.gov.tr
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