
Değerli TÜBA-GÜNCE okurları,

Öncelikle altını çizmek isterim ki; aziz milletimizin inancı ve cesaretiyle kurduğu ve tarihi köklerin-
den taşıdığı değerlerini koruyarak ayakta tutma mücadelesi verdiğimiz cumhuriyetimizin 96. yılını 
her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz.

Bu yüce milletin halkın iradesini yansıtarak 29 Ekim günü yazdığı tarih elbette büyük bir destanın 
meşalesiydi; bir ülkenin küllerinden doğuşunun, kararlılıkta dünyayı şaşkına çeviren duruşunun, öz-
güveninin, iradesinin ve tabii ki bağımsızlık için verdiği topyekûn bir milli mücadelenin sonucuydu 
cumhuriyet.

O günden bu güne mücadele ruhunu asla kaybetmeyen bir millet olarak hiç bir dönemde ve hiç bir 
durumda ne geçmişimize duyduğumuz sonsuz saygımızı ne de geleceğimize olan inancımızı kaybet-
tik. Yerli ve yabancı mihraklardan gelen her türlü tehlike karşısında gösterdiğimiz birlik ve beraber-
liğin en büyük gücümüz olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bu vesile ile cumhuriyetin kuruluş sürecinde ve daha sonra korunmasında görev alan başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi, atala-
rımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı içtenlikle kutluyorum.

Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u  “Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı” ilan etmesiyle birlikte ülkemizde ve dünyada planlanan 800’ü aşkın etkinliğin pek çoğu hayata 
geçirildi. Cumhurbaşkanımıza, Hoca’mızın çok daha iyi anlaşılması ve öğrenilmesi için sağladık-
ları bu büyük katkı için minnettarız.  Bu bağlamda Akademi olarak TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. 
Fuat Sezgin adına pek çok çalışma yürütüyor olmakla birlikte süreli yayınlarımız arasında bulunan         
TÜBA-Günce’nin 61. sayısını Fuat Sezgin Özel Sayısı olarak yayımlamayı uygun gördük. Bu sayımız-
da Hoca’mız hakkında kaleme alınan tüm yazılar için yazarlarımızın her birine ayrıca teşekkürlerimi 
iletmek isterim. 2018 yılında kaybettiğimiz Merhum Hoca’mızı bir kez daha yâd ediyor, çalışma-
larının bilim tarihinde her gün çok daha yeni ufuklara yol açması için elimizden gelen tüm çabayı 
göstereceğimizi belirtmek istiyorum.

Yine Haziran 2019’da Akademi’mizin kurucu ve ilk başkanı Prof. Dr. Ayhan Çavdar Hoca’mızı kay-
betmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alanında bir duayen olan Prof. Çavdar’a rahmet, ailesi ve yakınla-
rına TÜBA camiası olarak başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...
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TÜBA 55. GENEL KURULU
TÜBA 55. Genel Kurulu, Akademi üyelerinin katılımıyla 29 Haziran 2019 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında yapılan oylama sonucu; 
Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Akademi’ye Asli Üye seçildi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Ülkemizin bilim insanlarını kurumsal 
olarak temsile, uluslararası alanda daha 
sıkı işbirlikleri ile ulusal anlamda da tüm 

bilim insanlarını kapsayacak şekilde 
faaliyet göstermeye gayret edeceğiz.

““
TÜBA 55. Genel Kurulu, TÜBA Asli Üyeleri; TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Kalite Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversite rektörleri ve 
Akademi üyelerinin katılımıyla 29 Haziran 2019 tarihin-
de Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında 
yapılan oylama sonucu; Prof. Dr. Arif Hepbaşlı Akade-
mi’ye Asli Üye seçildi.

The Green Park Ankara’da düzenlenen Genel Kurul, Aka-
demi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in konuşmasıyla 
başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından göreve layık görülmüş olmaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Prof. Şeker “Akademi’nin orta-
ya koymuş olduğu iradenin de gerçekleşmesi bizleri zi-
yadesiyle mutlu etti, bu konu önemliydi. Çünkü yapılmış 
olan bir seçim ve bu seçimin sonucunda ortaya çıkan bir 
irade vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda sağ 
olsunlar iradeyi gösterdiler. İnşallah biz de layık olma-
ya, ülkemizin bilim insanlarını kurumsal olarak temsile, 
uluslararası alanda daha sıkı işbirlikleri ile ulusal anlamda 
da tüm bilim insanlarını kapsayacak şekilde faaliyet gös-
termeye gayret edeceğiz.” dedi.

TÜBA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ayhan Çavdar’ı kaybet-
miş olmaktan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Prof. 
Şeker, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kurucu başka-
nımız Prof. Dr. Ayhan Çavdar Hoca’mızı 28 Haziran günü 
ebedi istirahatgâhına yolcu ettik. Dönemin şartları içeri-
sinde Amerika’da eğitim görmüş ve Türkiye’de pediatrik 

hematolojinin gelişmesine ciddi katkıları olan Hoca’mı-
zın bizim açımızdan en önemli yanı TÜBA’nın kurucusu 
olması ve TÜBA başkanlığını yürütmüş olmasıdır. Ken-
dileri bu anlamda bizim için çok değerli, çok kıymetli... 
Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun…”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Kaliteyi tüm 
birimlerimizde daha öncelikli kılmak zorundayız.” 
Türkiye Bilimler Akademisi olarak Türkiye’yi daha mü-
reffeh bir seviyeye çekmek üzere yapılması gerekenle-
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ri ilgili paydaş kuruluşlarla iş birliği içerisinde ve bilim 
ahlakı çerçevesinde yapacaklarını ifade ede Prof. Şeker: 
“Aynı zamanda ilişkilerimizi her geçen gün geliştirerek 
çalışmalarımızın uluslararası ayağını da şekillendirmek 
durumundayız. Yurt dışındaki Türk diasporasının temsil-
cilerini kurumumuza kazandırarak kendilerinden Türki-
ye Bilimler Akademisi olarak istifade etme ve ülkenin ön-
celikli projelerine desteklerini artırmak üzere TÜBİTAK 
ve YÖK ile diğer ilgili bakanlıkların birimleriyle ortaklaşa 
projeler yürütmek planlarımız içerisinde. Bu konuda or-
taya koyulan geçmişteki çalışmalara teşekkür ediyorum. 

Emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyorum.Desteklerinin 
devamını istirham ediyorum. Ülkemiz bir geçiş nokta-
sında ve acımasız bir rekabetin ortasında, elimizde insan 
kaynağımızın üreteceği milli, yerli her türlü ürünün daha 
nitelikli hale getirilmesi için yapılması gerekenler dışında 
çok fazla bir sermayemiz de yok. Bu anlamda insan gücü-
müzün daha nitelikli hale getirilmesi ve onların daha ve-
rimli hale getirilmesi konusunda el birliğiyle çalışacağız.

"Kaliteyi tüm birimlerimizde daha öncelikli kıl-
mak zorundayız." 
Şeref Üyemiz Prof. Dr. Emin Kansu Hoca “Türkiye’de 
Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği” konferansıyla 
Türkiye’nin son dönemde girdiği sıkıntılı sürecin altını 
çiziyor. Bilimsel çalışmalarımızda sayısal bir artış var ama 
kalitede sorunlarımız var. Kaliteyi tüm birimlerimizde 
daha öncelikli kılmak zorundayız. TÜBA’da bilim insan-
larımızın çalışmaları bu alandaki kalite odaklı ürünlere 
destek vermek durumunda. Bu noktada son dönemde za-
fiyet olduğunu belirtmek isterim. TÜBİTAK ve YÖK’ün 
bu anlamda bilimsel çalışmaların yayımlanması süreçle-
rinde ortaya çıkan sıkıntıları önlemeye yönelik aldıkları 
tedbirler var. Can-ı gönülden destekliyor, teşekkür ediyo-
ruz, bu hepimizin onuru ve saygınlığı için gerekli olan bir 
süreç. Bu konudan taviz vermememiz gerekiyor.”

Konuşmasının sonunda TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hak-
kı Alma’nın da rektörlüğünü yürüttüğü Iğdır Üniversi-
tesi’nin desteğiyle, 4-5 Temmuz tarihlerinde Akademi 

Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünde 
“Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” ger-
çekleştirileceğini hatırlatan Prof. Şeker, bu önemli enerji 
toplantısında Türkiye’nin uluslararası alandaki enerji po-
litikasının ve bu politikanın gereğinin yanı sıra, yapılması 
gerekenlerin de masaya yatırılmış olacağını vurguladı.

Prof. Şeker’in konuşmasının ardından TÜBA Eski Başka-
nı ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 54. Genel 
Kurul’dan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

Akademi’ye Yeni Asli Üye: Prof. Dr. Arif Hepbaşlı 
Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Genel Kurul’da 
yapılan oylama sonucunda Akademi’ye Asli Üye seçildi. 
Prof. Hepbaşlı’nın çalışmaları; enerji, ekserji, eksergo-
ekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve 
uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin per-
formans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Aynı za-
manda ise; enerji verimliliği ve yönetim sistemi, araçlarda 
enerji tasarrufu, binalarda güneş enerjisi kullanması, gü-
neş enerjisi santralinin tasarımı ve termodinamik analizi, 
binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı 
pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının 
çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve ayrıca kömürlü 
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kazan kullanma kılavuzu gibi ülkemiz için yararlı olabile-
cek uygulamaya dönük çalışmaları bulunuyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ve TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu’dan konferans 
Şubat 2019’da hayata gözlerini kapayan Akademi Şeref 
Üyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’a veda konfe-
ransı veren Prof. Emecen’in ardından Prof. Kansu “Tür-
kiye’de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği” üzerine 
konuştu. Konferanslar Akademi üyeleri tarafından ilgiyle 
takip edildi.

Konferansların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı 
İlknur İnam ile Uzmanlar Eda Ünal ve Mesut Koçak Aka-
demi üyelerine “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim 
Üssü Projesi” konusunda bilgilendirme sunumu yaptılar. 
Prof. Şeker konuşmacılara, TÜBA tarafından yayımlanan 
Türk-İslam Bilim Kültür Mirası eserlerinden armağan 
etti.

Genel Kurul basına kapalı olarak devam etti.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı İlknur İnam
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, BAS Başkanı Prof. Julian Revalski

TÜBA MEVZUATINDA BEKLENEN DEĞIŞIKLIK

BULGARISTAN BILIMLER AKADEMISI’NIN 
(BAS) 150. YILDÖNÜMÜ

19 Haziran 2019 tarih ve 30806 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 3 ve 4 no’lu CBK’lerinde Değişiklik yapılma-
sına dair 39 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
(CBK) ile TÜBA mevzuatında uzun süredir beklenen 
bazı önemli değişiklikler yer aldı.

39 no’lu CBK ile 4 no’lu CBK’nin 40. Bölümü’nde yer alan 
TÜBA Kararnamesi’nin birçok maddesinde, Akademi 
Başkanlığınca üyelerin de katkısıyla hazırlanan ve Bakan-
lıkla mutabık kalınan, TÜBA kanun taslağında da yer alan 
bazı değişiklik ve ilaveler gerçekleştirildi. Kararname ile 4 
no’lu CBK’da yapılan bazı yeni düzenlemelere ek olarak; 
TÜBA Başkanı, Akademi Konseyi ve Genel Kurulunun 
görev ve yetkileri ile mali hükümler daha ayrıntılı olarak 
tanımlanırken, Akademide iş mevzuatına göre belirsiz 
süreli personel istihdamına da imkân sağlandı. Ayrıca, 
3 no’lu CBK ‘inde yapılan değişiklikle “Türkiye Bilimler 
Akademisi Başkanı”, (II) sayılı cetvelden çıkarılarak, (I) ve 
(III) sayılı cetvele eklendi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 12 Ekim 2019’da 
düzenlenen Bulgaristan Bilimler Akademisi’nin (Bulga-
rian Academy of Sciences-BAS) 150. kuruluş yıldönümü 
kutlamalarına katıldı. 

BAS Başkanı Prof. Julian Revalski’nin açılış konuşması ile 
başlayan kutlamada BAS üyelerinin yanı sıra dünyanın 
pek çok ülkesinden bilim akademileri temsilcileri ve bi-
lim insanları yer aldı. 

BAS Başkanı Prof. Julian Revalski, BAS çatısı altında 
2600 bilim adamının çalıştığı 42 enstitü, 8 laboratuvar, 
yayınevi, kütüphane ve bilim arşivi faaliyet yürüttüğü 
bilgisini vererek başladığı konuşmasına şu şekilde devam 
etti: “Bulgaristan Bilimler Akademisi üyeleri arasındaki 

toplum ve devlet adamları, bakanlar, başbakanlar sadece 
ülkemizin kalkınmasını sağlayan kişiler değil, aynı za-
manda da Sofya Üniversitesi’nin kurulmasında öncülük 
etmişlerdir. Bundan dolayı, onların davalarını sürdürmek 
için elimizden geleni yapmalıyız.” dedi.

Açılışın hemen ardından geçilen öğlen yemeği sonrası 
Ulusal Kültür Sarayı’nda klasik müzik konseri gerçekleşti. 
BAS’ın kuruluş yıldönümü programı kapsamında; ensti-
tü ve laboratuvarlarının kapılarını açarak bir dizi etkinlik 
düzenledi; Ulusal Kültür Sarayı yanında bulunan Aşıklar 
Köprüsü’nde bir fotoğraf sergisi açıldı, genç bilim insan-
ları ve onları destekleyen projeler ödüllendirildi, yıldö-
nümüne özel gümüş hatıra parası ve posta pulu basıldı, 
bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlendi, BAS’a ait 
botanik bahçesi ile müzelere ücretsiz giriş sağlandı.
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TÜBA KURUCU BAŞKANI PROF. DR. AYHAN 
O. ÇAVDAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Değerli bilim insanı ve TÜBA kurucu başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar, 28 Haziran 2019 tarihinde son yolculuğuna uğurlandı.

Değerli bilim insanı ve TÜBA kurucu başkanı, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayhan O. Çavdar, 28 Haziran 2019 tarihinde son yolculu-
ğuna uğurlandı.

89 yaşında tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi’nde yaşama veda eden Prof. Çavdar için ilk 
tören 28 Haziran Cuma günü Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Morfoloji Binasında gerçekleştirildi. Törende; 
eşi Arif Çavdar, kızı Tomris Çavdar, Ankara Üniversitesi 
(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AÜ Tıp Fakültesi Ço-
cuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Emel Ünal, AÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem 
Elif Çelik, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Dekanı Mazhar Semih Başkan,  Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri İçli ve AÜ Tıp Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız, Prof. Çav-
dar’ın kişiliği ve akademik kariyeri hakkında konuştular. 
Törene  TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA 
Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile akademis-
yenler ve öğrenciler de katıldı.

Prof. Şeker, Prof. Acar, Prof. İbiş, Başkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Dünya Organ Nakli Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Anayasa Mah-
kemesi Eski Başkanı Yekta Güngör Özden ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı  Kocatepe Camii’nde  kılınan cenaze 

namazının ardından Prof. Çavdar’ın naaşı Cebeci Asri 
Mezarlığı’nda bulunan Aile Mezarlığı’na defnedildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA’nın ilk 
başkanı Prof. Dr. Ayhan Çavdar'ın Türk Tıbbı ve pediatrik 
hematoloji-onkoloji alanına yaptığı katkıların çok önemli 
olduğunu dile getirdi ve “Türkiye’de Pediatrik Hematolo-
ji-Onkoloji eğitimini başlatan, alanın kurumsallaşması ve 
gelişmesi konusunda öncü bir rol oynayan, aynı zamanda 
Avrupa’nın ilk kadın Akademi Başkanı olan Ayhan Çav-
dar Hoca'mıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bilim dünya-
sına sabırlar diliyorum.” dedi.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise  
Prof. Dr. Ayhan Çavdar’ın Ülkemizde çocuk hematolojisi 
ve onkolojisi alanının kurumsallaşması ve gelişimi konu-
sunda çok önemli bir rol oynadığını vurguladı ve  “Ay-
han Hoca, çocuk hematolijisi ve onkolojisi  konusundaki 
çalışmalarıyla Dünya’da, özellikle de Türk tıbbında öncü 
ve önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Akademi'mizin ilk 
başkanlığını da yürütmüştür.  Hoca, aramızdan ayrılmış 
olsa da, şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği 
bilim insanlarıyla ülkesine hizmet etmeye devam edecek-
tir. Dünya'da ve Türkiye’de pediatrik onkoloji camiasının 
duayenlerinden olan Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar Hoca'ya 
Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk Tıp Cami-
ası’na baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.
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Yazan Prof. Dr. Emin Kansu
TÜBA Şeref Üyesi

Bir Cumhuriyet 
Çınarı Prof. Dr. Ayhan 
Çavdar’ın Ardından

Türkiye Bilimler Akademisi kurucu başkanı ve Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Hematoloji – Onkoloji emekli öğretim 
üyesi değerli bilim insanı Prof. Dr. Ayhan Çavdar’ı 28 Ha-
ziran 2019 tarihinde son yolculuğuna uğurladık. 

Prof. Çavdar 1930 yılında Adana’da doğdu. 1947 yılında 
Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra 1953 yılında An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1956 
yılında aynı fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pe-
diatri) Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamla-
dı ve 1958 yılında pediatrik hematoloji-onkoloji yan dal 
uzmanlık eğitimi almak üzere St. Louis’de Washington 
Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde fellowluk eğitimine 
başladı. Pediatrik hematoloji-onkoloji yan dal uzmanlık 
eğitimini 1961 yılında tamamlayarak yurda döndü aynı 
yıl doçent ve 1966 yılında profesör oldu.1961-1962 yılları 
arasında Fulbright bursunu kazanarak Amerika Birleşik 
Devletleri’nde anemisi olan çocuklarda serum eritropoe-
tin düzeyleri üzerine araştırmalarda bulundu.

Prof. Çavdar’ın bilimsel araştırma alanları olarak çocuk-
larda çinko ve eser element eksiklikleri, hemoglobino-

patiler, Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalar, çocukluk 
çağı akut lösemileri ve anemileri sayabiliriz. Bu alanlarda 
araştırmalarına destek olması amacıyla 1975 – 1982 yılla-
rı arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Pediatrik 
Hematoloji – Onkoloji Araştırma Merkezi” ve “Çinko Ek-
sikliği Araştırma Merkezi’’ni kurarak 1987 – 1993 yılları 
arasında başkanlıklarını yürüttü.

Sayın Çavdar, TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne (1976) ve Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı Bilim Ödülü’ne (1979) layık görül-
dü. Çok başarılı akademik yaşamı boyunca Uluslararası 
Pediatrik Onkoloji Derneği, Amerikan Pediatrik Hema-
toloji-Onkoloji Derneği ve American Children’s Cancer 
Study Group üyesi oldu. 1963-1975 yılları arasında Ame-
rican Academy of Pediatrics ve 1990-1993 yılları arasında 
New York Academy of Sciences üyeliğine seçilen ilk Türk 
oldu.

Prof. Çavdar ile tanışmam Philadelphia’da düzenlenen 6. 
Enternasyonel Tromboz ve Hemostaz Kongresi (1976) 
esnasında gerçekleşti. Kendisine hematoloji fellowluğu-
nu yapmakta olduğum Thomas Jefferson Üniversitesi’nin 
hematoloji bölümünü ve araştırma laboratuvarlarımızı 

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji alanında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dan  “TÜBITAK – Bilim Ödülü”nü alırken, 1976

Prof. Dr. Erdal İnönü ile Akademi Günü'nde
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gezdirme imkânım olmuştu. Bu ziyaretinde bölümümü-
ze çok büyük bir ilgi göstermiş ve Jefferson Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bölüm başkanımız 1957 yılında Eritropoetin’i 
keşfeden Profesör Allan j. Erslev ile uzun ve güzel bilimsel 
sohbetler yapmışlardı ve Türkiye’ye dönüşümde ünitesini 
ziyaret etmek üzere bana nazik bir davet yapmıştı.

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dön-
dükten sonra Sayın Çavdar ile oldukça sık bilimsel ve sos-
yal temaslarım oldu. Beni anabilim dalında seminer ve 
konferanslara davet etti. Ulusal hematoloji kongrelerinde 
ortak aktivitelerde bulunduk. Kendisinden konusuna ve 
güncel literatüre hâkim, çok disiplinli, verilen zamana 
saygılı ve görev disiplini yüksek bir bilim insanı olarak her 
zaman çok etkilendim. Otoriter kişiliğinin altında yüksek 
bir akademik disiplin anlayışının yattığı her zaman fark 
ediliyordu. Prof. Dr. Ayhan Çavdar ülkemizde pediatrik 
hematoloji-onkoloji alanında çok değerli bilim insanla-
rımızdan Şükrü Cin, Emel Babacan, Nejat Akar, Sevgi 
Gözdaşoğlu, Emel Cabi Ünal, Sabri Kemahlı, Zümrüt Uy-
sal, Gülsan Yavuz, Mehmet Ertem ve Nurdan Taçyıldız’ın 
yetişmelerinde çok önemli katkılarda bulunmuş, Ankara 
Tıp Fakültesi’nin çok değerli öğretim üyesi olarak binlerce 
doktorun ve onlarca fellow’un yetişmesinde görev aldı.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin ilk kurucu başkanı olan 
Sayın Çavdar ile kuruluş yıllarında birlikte çalışma ve 
kendisini daha yakından tanıma fırsatım oldu. Disiplin-
li, azimli, titiz, kararlı ve yapıcı yaklaşımı TÜBA’nın ilk 
yıllarında karşılaşılan bazı idari, yasal ve mali zorlukla-
rın başarıyla aşılmasını sağladı. İlk dönemlerde TÜBA 
konseylerinin ve genel kurulların oluşması, yönetim ve 
çalışma ilkelerinin belirlenmesi ile yeni üye seçimleri-
nin yapılmasında çok önemli katkılarda bulundu. Daha 

sonra TÜBA başkanlığı bayrağını Sayın Prof. Dr. Engin 
Bermek’e devretti.

Sayın Çavdar akademik yaşamında ve TÜBA başkanlığı 
döneminde ulusal ve uluslararası iş birliğine çok önem 
verdi. Özellikle çinko eksikliği ve hemoglobinopatiler 
konularında İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Yuna-
nistan ile ortak bilimsel araştırmalarda öncü rol oynadı. 
Bu alanlarda dünya üzerinde pediatrik hematolojinin 
tanınmasını sağladı ve çok sayıda uluslararası bilimsel 
platformda ülkemizi en üst düzeyde temsil etti. Türkiye 
ve Kıbrıs’ta beta-talassemi sıklığını çalışan ve yayınlayan 
ilk pediatrik hematologdur. Aramızdan uzun yıllar önce 
ayrılan Prof. Dr. Muzaffer Aksoy ve Prof. Dr. Ayten Arca-
soy ile birlikte yaptığı geniş sayıda grupları içeren toplum 
taramaları sonucunda ülkemizde ve Kıbrıs’ta talassemi ve 
orak hücreli anemi sıklığını belirlemiştir. Ayrıca, akut mi-
yeloblastik lösemilerde izole granülositik sarkomları ilk 
tanımlayan ve uluslararası literatüre kazandıran hemato-
logdur.

Sayın Çavdar yaşamı boyunca Atatürk ilke ve inkılapla-
rına bağlılığını her ortamda ifade etmiş bir cumhuriyet 
çınarıydı. Kendisiyle birlikte bulunduğum toplantılarda 
insan haklarının, demokratik prensiplerin ve doğruların 
savunucusu olduğunu ve açık sözlülüğünü yakından izle-
me fırsatım oldu.

Sayın Çavdar, Türk pediatrik hematoloji ve onkolojisi ile 
bilim dünyamızın çok önemli bir kaybıdır. Her zaman 
saygı, sevgi ve özlemle anılacaktır. Türk hematologları, 
Enternasyonel Hematoloji Derneği (ISH) ve TÜBA adı-
na kendisine rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı dili-
yorum.
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Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar kimdir?

Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar, 12 Ağustos 1930 tarihinde 
Adana’da doğdu. 1947’de İstanbul, Erenköy Kız Lisesi’ni bitir-
dikten sonra 1953’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1953-1956 yıllarında aynı fakültenin Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimi gördü. Tıpta öğre-
tim üyesi olarak çalışmasına ortam hazırlayan nedenlerin ba-
şında; insanlara yararlı olmayı düşünmesi, çocukluğundan beri 
sorgulamayı seven bir mizaca sahip olması, özgürce düşünmek, 
tartışmak istemesi vardı. Liberal bir ailede, tartışma ortamı 
içinde büyümesi, meslek seçimini kendisinin yapmasına olanak 
sağladı. Araştırmaya, özellikle de kan hastalıklarına, öğrencili-
ğinden beri hep ilgi duydu.

Uzman olduktan sonra, 1958’de  ABD’ye giderek  Washington 
Üniversitesi (St. Louis) Çocuk  Hastanesi Klinik Hematolo-
ji-Onkoloji bölümünde üç yıl “fellow” olarak çalıştı. Türkiye’ye 
dönüp doçentlik sınavını  verdikten sonra Fulbright bursu ile 
tekrar gidip bir yıl süre ile anemili çocuklarda eritropoetin 
tayini konusundaki araştırmasını tamamladı.  1961’de Ameri-
kan Pediatri Akademisi’nin “Board” sınavını kazandı.  Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği’nde 1961’de doçent, 
1966’da profesör oldu.

Washington Üniversitesi’nde  iken Barness Hospital’da bir süre 
laboratuvarında çalıştığı Prof. Dr. Virginia Minnich’in Fulbright 
bursu ile 1964’te Ankara’ya gelmesini sağladı. Prof. Minnich ve 
Prof. Dr. Ayten Arcasoy ile birlikte bilim dalının ilk araştırma la-
boratuvarını kurdular ve Türk çocuklarındaki toprak (kil) yeme 
anemisinin oluşum mekanizmasını araştırdılar. Bulumları Prof. 
Çavdar ve arkadaşları çinko ve diğer eser element eksiklikleri 
alanında yeni araştırmalara yöneltti. Çavdar ve arkadaşları Ho-
dgkin lenfomalı çocuklarda, ardından başka hastalık ve durum-
larda çinko düzeylerinin çok düşük olduğunu gösterdiler. İn-
sanda çinko eksikliğini ilk ortaya koymuş olan ABD’li Prof. Dr. 

Ananda Prasad’ın ilgisini çeken bu çalışmalar 1982 yılında An-
kara’da bu konuda uluslararası bir toplantının düzenlenmesi ile 
sonuçlandı. 1975-1982 yıllarında TÜBİTAK tarafından destek-
lenen “Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji” ve “Çinko Eksikliği” 
birimlerini kurdu ve başkanlıklarında bulundu. 1987’de Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Pediatrik Hematoloji ve 
Onkoloji Araştırma Merkezi”ni kuran Prof. Çavdar 1987-1993 
yıllarında bu merkezin başkanlığını yürüttü.

1993’te TÜBA kurucu üyesi oldu ve aynı yıl seçimle TÜBA baş-
kanlığına getirildi. 1997’de “1997-2002 yılları arasında TÜBİ-
TAK Eser Elementler Çalışma Grubu’nu kurdu ve başkanlığını 
yürüttü. Prof. Çavdar 1997’de ikinci kez TÜBA başkanlığına se-
çildi ve 2000 yılına kadar başkanlığını sürdürdü. 2000 yılında 
kendisine Kurucu Başkan unvanı verildi ve Şeref Üyesi seçildi.

1976’da TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü ve 1979’da Prof. İhsan Doğ-
ramacı Bilim Ödülü’nü kazanan Prof. Çavdar çok sayıda takdir 
ya da teşekkür belgesi ve şiltin sahibi oldu. Ayrıca Fulbright 
(1962, ABD), Aid (1996, ABD) ve NATO (1969, Kanada) burs-
larını kazandı. 1998’de “hayatları boyunca Atatürk ilkelerinin 
peşinden gitmiş ve önemli bilimsel çalışmalara imza atmış” se-
kiz bilim kadını arasında yer alarak İstanbul Üniversitesi Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Aydınlanmanın 
Kadınları Ödülü”nü aldı. Başta International Society of Hema-
tology olmak üzere, çok sayıda uluslararası bilimsel derneğin 
üyesi oldu.

1976’da Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği, 1980’de Ame-
rikan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Derneği, 1986’da Ulusla-
rarası İnsanlarda Eser Elementler Araştırma Derneği, 1987’de 
ABD’de Children’s Cancer Study Group. Ayrıca 1963-1975 yılları 
arasında Amerikan Pediatri Akademisi ve 1990-1993 yılları ara-
sında ise New York Bilimler Akademisi’ne Türkiye’den seçilen 
ilk üyeydi. 1981-1993 ve 1998’de TÜBİTAK “TAG” grubu üyesi 
olarak görev yapan Prof. Çavdar 1978-1980 ve 1983-1984 yılla-
rında Sağlık Bakanlığı “Yüksek Sağlık Şurası” üyeliği de yaptı.
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Hilal Sezgin:
 “Babamın tek rehberi gerçekti,  

sadece gerçeğin peşindeydi.”
“O, bilgiye duyduğu açlığın ve bir araştırmacının neredeyse bir dedektifinkini andıran merakının peşinden giderdi.”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu’na katılan 
Fuat Sezgin’in kızı Hilal Sezgin’in Mehmet Hulki Demirel 
çevirisiyle yayımlanan konuşmasını derledik. Bilim tarihi-
nin kalesi TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’i, işte tam 
da bu kalenin orta yerinden bir çift çocuk gözüyle babasını 
anlatıyor Hilal Sezgin. Hoca’ya dair neredeyse hiç bilinme-
yen yönleri gün ışığına çıkarıyor. 

Babamın bilim tarihine katkılarının değerini anlamam 
yıllarımı aldı. Ve bilim tarihi kavramının içini doldur-
mam. Babam bir keresinde bana bilim tarihinde kendisi 
için ideal çalışma sahasını bulduğunu, bu alanın onun 
doğa bilimleri ile sosyal bilimleri birleştirmesine imkân 
verdiğini anlatmıştı. Hem tarih alanında çalışabiliyordu 
hem de matematik, astronomi ve benzeri bilim dallarıyla 
meşgul olabiliyordu. Bir çocuk olarak benim için anne ve 
babamın beraberce yarattıkları ortam, öncelikle her şeyin 
bir arada, yan yana mevcudiyetini sürdürdüğü keyifli ve 
yaratıcı bir keşmekeşti hiç şüphesiz. Oturma odamızda 
ve enstitünün çeşitli mekânlarında üst üste yığılmış, sa-
yılmayacak kadar çok kitap; yavaş yavaş sararan karto-
teks fişleriyle dolu ahşap kutular, üzerlerinde etiketler: 
Coğrafya, matematik, kimya, tıp… Babamın ricalarına 
dayanamayıp bana tekrar Ay’ın Dünya, Dünya’nın Gü-
neş’İn etrafında nasıl döndüğünü üzerinde gösterdiği 
Güneş sistemimizin modeli. Bir, belki de birkaç kere bu 
gök cisimlerinin hareketlerini mutfakta bir oyun gibi tek-
rarladığımızı hatırlıyorum: Annem Güneş’i temsilen bir 
sandalyede oturmuş, babam onun etrafında Dünya gibi 
daireler çizerken ben de Ay olup babamın etrafında dö-
nüyorum. 

Aklı başka yerlerde olurdu biz konuşurken, kitapların-
da, muhtemelen 11. veya 12. yüzyılda. 
Babamın çalışma masasının üstü kâğıtlar, notlar, kalem-
ler ve kitaplardan müteşekkil yığınlarla kaplıydı, notlar, 
kalemler ve kitaplardan müteşekkil yığınlarla kaplıydı, 
düzensizliği efsaneviydi ve insanın kafasında bir düzen 
olabilmesi için masanın üzerindeki malzemenin de ter-
tip ve düzen içerisinde olmasının hiç de şart olmadığını 
tereddüde yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyordu. Çalı-
şırken klasik müzik, özellikle de Bach, Händel ve Mozart 
dinlemeyi severdi. Pikabından benim yatak odama bir hat 
döşemişti, böylece odamdaki bir hoparlörden yatmadan 
önce ben de onunla beraber müzik dinleyebiliyordum. 
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Ama o sadece enstrümantal müzik dinlerdi; operalar, as-
lında şarkı söylenen her türlü müzik eseri, ona yabancıydı. 

O kelimenin tam anlamıyla bir dalgın profesördü. Ruhu 
ve beyniyle o kadar sık başka asırlardaki bir seyahatte 
olurdu ki annemle beraber onun bu haline dair şakalar 
yapardık sık sık. Akşam yemeği sırasında annemle her-
hangi bir konu üzerine konuşurken birden durur ve ba-
bama ne üzerine konuştuğumuzu sorardık. Babam bize 
kulak verdiğini kanıtlamak için fark edilir şekilde zorlar-
dı kendini, kısa erimli hafızasını harekete geçirir ve bir 
şeyleri bir araya getirmeye çalışırdı, ama bir şekilde fo-
yasını ortaya çıkarırdık hep: Aklı başka yerlerde olurdu 
biz konuşurken, kitaplarında, muhtemelen 11. Veya 12. 
Yüzyılda. 

Ama bütün bunlara rağmen onun tamamen beceriksiz 
bir insan olduğunu düşünmek de doğru olmaz. Evimiz-
de, kitapların fotokopilerini ya da zarar görmüş kitapla-
rı ciltlediği bir oda hazırlamıştı; bodrum katında gerekli 
alet edevatla donattığı bir iş tezgâhı da vardı. Evimizin bir 
dizi duvarını ahşapla kaplamıştı. Mutfak mobilyamızın 
döşemesinin elden geçirilmesi ve yeni bir kumaşla kap-
lanması gerekmişti bir defasında, çok iyi hatırlıyorum; 
annemle onu akşam yemeğinin ardından bütün malze-
meyle mutfakta yalnız bırakmıştık, kafamızda bin türlü 
tereddüt vardı ve ertesi sabah büyük bir şaşkınlıkla gör-
dük ki bütün döşeme ve yastıklar sanki bir profesyonelin 
elinden çıkmışçasına mükemmel bir şekilde gri kadifeyle 
kaplanmıştı. 

Bazen insanlar, baban o kadar çalışırdı ki hiç görebilir 
miydin onu diye sormaktan kendilerini alamıyorlardı.
Kendi kuşağından birçok erkeğin aksine karısının ona 
hizmet etmesini reddettiğinden masa kurar, pilav pişi-
rir ve akşam çayını kendisi hazırlardı. İlerlemiş yaşları-
na kadar –bir şekilde yürüyebildiği müddetçe- masadan 
kalktığında tabağını mutfağa kendisi götürmek için ısrar 
etti. Beni ve annemi soyduğu meyvelerle ve kabuklarını 
ayıkladığı fındık-fıstıkla şımartması her gece yaşanan 
bir seremoniydi. Kadınları kendisine hizmet ettiren paşa 
imajını iğrenç bulurdu. Ayrıca yukarıda sözünü ettiğimiz 
iş tezgâhını ve alet edevatını benim kullanmama da izin 
verirdi, hem de daha küçücük bir çocuk olduğum yıllar-
dan itibaren; kızların da tıpkı oğlan çocukları gibi tamirat 
işlerini öğrenmeleri gerekirdi, babam bunun için bana 
çekiç veya testere kullanmayı bizzat öğretmişti. Daha beş 
yaşındayken bodrum katındaki tezgâhta çalışmama izin 
verildiğini hatırlıyorum; sadece elektrikli matkap tabuy-
du, ona elimi sürmem yasaktı. Tabii bana kitap ciltlemeyi 
de öğretti. Ve bisiklete binmeyi ve yüzmeyi de. Annem ve 
babam, her ikisi de, kız çocuklarının erkek çocuklarının 
yapabileceği her şeyi yapabilmeleri gerektiğine inanıyor-

lardı, buna bedeni kabiliyetler de dâhildi; babamın büyük 
bir meşenin yanında durup beni ağaca tırmanmam için 
nasıl cesaretlendirdiğini hiç unutmam. 

Çocukken hastalanıp ateşim çıktığında gördüğüm 
kâbuslardan beni çekip alan çok defa o olurdu
Bazen insanlar, baban o kadar çalışırdı ki hiç görebilir 
miydin onu diye sormaktan kendilerini alamıyorlardı. 
Haklılar, hafta içi çalışırdı, Cumartesi ve Pazar çalışırdı ve 
akşam yemeklerinden sonra da çalışmaya devam ederdi 
çoğunlukla. Tatile çıktığımızda güneş, kumsal ve görül-
mesi gereken yerler sadece kısa bir zaman dilimi için onun 
dikkatini çekmeyi başarırlardı; babamın üzerinde bunlar-
dan daha güçlü bir çekim gücüne kütüphaneler sahipti. 
Ve her yaz gittiğimiz İstanbul’da o kadar çok vardı ki kü-
tüphanelerden! O kadar sık kaybolurdu ki babam Topkapı 
Sarayı ya da Süleymaniye Kütüphanesi’nin elyazmalarının 
içinde, biz günü plajda geçirip arkasından onu almaya gi-
derdik. Ama yine de babamın benimle koşup oynadığı ya 
da yüzdüğü birçok hatıram var çocukluğumdan. Son de-
rece samimi ve sevgi dolu bir insandı; sempatisini ve duy-
gularını göstermekten hiç çekinmezdi. Bu bağlamda onu 
en olumlu anlamında “oryantal” buluyorum şimdi, yani 
insanlara karşı sıcacık duygular ve büyük bir cömertlikle 
yaklaşan bir kişilik. O inançlı bir Müslümandı, ama inan-
cını diğer insanlara kabul ettirmeye çalışmaz veya onunla 
böbürlenmezdi. 

Onu her şeyden önce “dalgın profesör” veya “sıra dışı bi-
lim insanı” olarak tanıyanların, onun nasıl aynı zamanda 
pamuk kalpli bir insan olduğunu hiçbir zaman bileme-
yeceklerini düşünürüm kimi zaman. Annemin ve benim 
keyfimizin yerinde olması onun için son derece önemli 
bir endişe konusu olabilirdi. Çocukken hastalanıp ateşim 
çıktığında gördüğüm kâbuslardan beni çekip alan çok 
defa o olurdu –bana her defasında bir mucize gibi gelirdi 
hep tam zamanında, kâbusumun en berbat anında odam-
da belirmesi ve beni uyandırıp teselli etmesi. “Sadece bir 
kâbus…” Göğüs cebinde hep para olurdu muhtaç insan-

O kelimenin tam anlamıyla bir dalgın profesördü. 
Ruhu ve beyniyle o kadar sık başka asırlardaki 
bir seyahatte olurdu ki annemle beraber onun 
bu haline dair şakalar yapardık sık sık.
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lara kimseye göstermeden vermek için. İstanbul’da teker-
lekli iskemlede oturup güya trafiğin akmasını düzenleyen 
bir adamın yanından geçerdik sık sık, insanlar ona ufak 
yardımlar yaparlardı arabayla geçerken. Bir defasında bir 
arabadan uzatılan kâğıt paralar rüzgârla uçuvermişti, pa-
ranın zavallı adamın parmakları arasından uçup gitmesi-
nin babama verdiği acıyı bugün bile içimde hissederim. 

Ve günün birinde annemle babama bundan böyle et 
yemek istemediğimi söylediğimde hiç itiraz etmediler.
Bugün hem kaleme aldıklarını hem de özel hayatımı ciddi 
şekilde belirleyen hayvan sevgimi de annem ve babam-
dan öğrendim. Bugün, bu alandaki diğer bütün faaliyet-
lerimin yanı sıra, hiçbir zaman kesilmeyecek ve mümkün 
olduğunca uzun ve mutlu bir hayat sürecek ufak bir ko-
yun sürüsüne de bakıyorum. Babamın da çocukluğunda, 
kendisini çok bağlı hissettiği kedileri ve bir köpeği var-
mış. Benim çocukluğumda da bizi parmağında, ya da 
daha doğrusu patisinden oynatan bir erkek kedimiz var-
dı. Aslında komşularımız genç bir kara kedi edinmişler-
di, fakat bu kedi dışarıda ava çıkacağına (komşularımız 
böyle olacağını hayal etmişlerdi anlaşılan) bizim evimizde 
kanepeye yatıp uyumayı tercih ediyordu. Kedi neredey-
se tamamen bizim evimize taşınmıştı, fakat geceleri asıl 
sahiplerinin evinde geçirmesi gerekiyordu, bunun için 
babam akşam saatlerinde onu kucağına alır ve komşu ev-
lerin etrafından komşularımızın evine taşırdı. Bu harika 
resmigeçit komşu evlerin çocukları tarafından hak ettiği 
şekilde onurlandırılırdı tabii ki. 

Bütün hayvanların kendi duygularını olan birer şahsiyet 
olduğunu idrak edebilecek hassasiyeti bana kazandıran 
işte bu kediydi; ve bir zaman sonra o zamanlar yediğimiz 
ineklerin ve koyunların da böyle birer canlı olduğunu 
kavrayabildim. Ve günün birinde annemle babama bun-
dan böyle et yemek istemediğimi söylediğimde hiç itiraz 
etmediler. Zannediyorum bunun için zemini hazırlayan 
onların hayvan sevgisiydi. Annem benimle beraber ve-
jetaryen oldu, babam da bir sene içerisinde bize katıldı. 
Araştırma seyahatlerinde ve resmi davet ve kabullerde de 

o günden sonra et yemedi ve tabaklardaki ölü bedenlerin 
onda uyandırdığı tiksinti hissini, davet sahibi çok yüksek 
bir makam da olsa, lafı fazla dolandırmadan ifade etti. 
Ancak hemen ölümünden önceki aylarda, iştahının azal-
dığını ve güçten düştüğünü görüp kaygılanan Türkiye’de-
ki arkadaşları onu biraz et yemeye zorlayabilmişlerdi. 

Küçücük bir çocukken insanların bir elyazması peşin-
de, haftalarca yabancı ülkelerde gözden kaybolmasının 
tamamen doğal bir şey olduğuna inanıyordum.
Babamın 1970 ve 80’li yıllardaki seyahatlerine dair bir 
sürü şeyi bugün bile hatırlarım. Annemle onu çok öz-
lerdik. Bir defasında bir elyazmasını aramak için İran’a 
gitmişti ve seyahatinin bir hafta da sürebileceğini, ama 
altı haftaya kadar da uzayabileceğini söylemişti yola çık-
madan. Seyahatinin ne kadar süreceğini neden söylemek 
istemediğini sormuştum, o da bana elyazmasını bulması-
nın ne kadar süreceğini bilemiyorum, demişti. Arayacağı 
elyazması eski, neredeyse unutulmuş bir kütüphanenin, 
kataloğu oluşturulmamış koleksiyonundaydı. Sonra baş-
ka bir sefer, bir aylığına Hindistan’a gitmişti benzer bir 
amaçla, bu defa devasa bir çikolata stoku almıştı yanına. 
–Babam bilmediği, alışık olmadığı yemekleri yemekten 
hoşlanmazdı, siyah çay, ekmek ve çikolata ona en güvenli 
gelen besinlerdi. Yatılı okulda okuduğu günlerde, anla-
dığım kadarıyla esas olarak ekmek ve tahin helvasından 
beslenmişti. Ben yatılı okurken bana da her hafta çikolata 
gönderirdi babam. Türkiye’deysek evrak çantasında, yol-
da gördüğü çocuklara dağıtmak için birkaç paket çikola-

Tatile çıktığımızda güneş, kumsal ve görülmesi 
gereken yerler sadece kısa bir zaman dilimi için 
onun dikkatini çekmeyi başarırlardı; babamın 
üzerinde bunlardan daha güçlü bir çekim gücüne 
kütüphaneler sahipti.

Bugün hem kaleme aldıklarını hem de özel ha-
yatımı ciddi şekilde belirleyen hayvan sevgimi 
de annem ve babamdan öğrendim.

Sadece bir sayfalık mektubu okuması bile kimi 
zaman dakikalar sürerdi. Ama buna karşın sanki 
bir kelimesini unutmazdı okuduklarının.
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ta olurdu hep. Bir başka sefer, bir konferans vermesi için 
Moskova’ya davet edildiğinde Rusça öğrenmeye başlamış-
tı. Babamın dil öğrenme kabiliyeti gerçekten fenomenal-
di. Kaç dil bildiği kulaktan kulağa anlatılan bir efsaneye 
dönüşmüştür, ben de tam olarak kaç dile hâkim olduğunu 
bilmiyorum. Her halükarda birbirinden tamamen farklı 
konularda, korkunç hızlı bir kavrama yetisine sahipti, göz 
açıp kapayıncaya kadar benim (onunkilerden tamamen 
farklı yöndeki) kitap projelerime nüfuz edebilir ve bu pro-
jeler için fikir üretebilirdi. Ama diğer taraftan annemi de 
beni de hep şaşırtırdı onun okurkenki yavaşlığı. Sadece 
bir sayfalık mektubu okuması bile kimi zaman dakikalar 
sürerdi. Ama buna karşın sanki bir kelimesini unutmazdı 
okuduklarının. Öğrenme psikolojisi üzerine biraz daha 
bilgi sahibi olduğum bugün, babamın bir yandan da bu 
yavaş okuma süreci devam ederken bir yandan da yeni 
bilgileri eskileriyle harmanlandığını düşünüyorum, bu 
bilgiler böylelikle içi doldurulmamış sözcük kümelerin-
den ibaret kalmıyor, aksine babam onları adamakıllı sağ-
lam bir şekilde hafızasına kaydediyordu. 

Başlarda da söylediğim gibi onun bütün bu araştırma 
çalışmalarının ve seyahatlerinin ne kadar özel işler oldu-
ğunu o zamanlar kavrayamıyordum. Küçücük bir çocuk-
ken insanların bir elyazması peşinde, haftalarca yabancı 
ülkelerde gözden kaybolmasının tamamen doğal bir şey 
olduğuna inanıyordum. Ancak çok daha sonra, “Batı” ile 
“Müslümanlar” arasındaki anlaşmazlıklar keskinleşince, 
onun, sadece geçmişte bir şeylerin peşinde olduğu zan-
nedilen araştırmalarının geleceği belirleyecek, siyasi bir 
boyutunun da olduğunu idrak ettim. Kısaca toparlamak 
gerekirse, babamın araştırmaları bana şunu söylüyor san-
ki: Bizim genellikle birbirinden ayrı kültürel dönemler 
olarak gördüğümüz Antik Yunan, Arap bilim dünyası, 

Avrupa Rönesans’ı ve benzerleri, gerçekte birbirinin içi-
ne çok daha girift bir halde geçmiştir. Yunanlar, Persler, 
Hintler, Çinliler, Museviler, Osmanlılar ve Araplar bugün 
doğa bilimleri olarak tanıdığımız şeyin temelini elbirliğiy-
le atmış, harcını hep beraber karmışlardır. Avrupalıların 
Rönesans’ı Antik Yunan medeniyetinin yıkılmasından 
beri üstü örtülmüş, gözlerden ırak kalmış bir şeylerin ye-
niden keşfi olmaktan çok, Arapların ürettiği bilgilerin ve 
ortaya çıkardığı matematik yetilerinin tedricen öğrenil-
mesi, benimsenmesi ve geliştirilmesiydi. Bu tespitin siyasi 
mesajı bir tür “hangi ulus daha fazla bilgi üretmiştir, buluş 
yapmıştır?” yarışması iş birliğidir. Dünya kültürleri bir-
birlerinden alışılmış etiketlerin telkin ettiği kadar güçlü 
sınırlarla ayrılmaz. Bilgi beraberce muhafaza edilir, pay-
laşılır ve geliştirilir. 

Babamın bu “mesaja” rağmen, araştırmaları sırasında si-
yasi bir amacı ya da bir ajandası yoktu ve bunu çok önemli 
bulurum. O, bilgiye duyduğu açlığın ve bir araştırmacının 
neredeyse bir dedektifinkini andıran merakının peşinden 
giderdi. Ölümünden birkaç sene evvel bana, Carl Fried-
rich Brocklemann’ın çalışmalarına rastlandığında, yerine 
getirmesi gereken misyonu bulduğunu nasıl hissettiği-
ni anlatmıştı. Evet, araştıracak, gün ışığına çıkaracak ve 
keşfedecek o kadar çok şey vardı ki. Babamın tek rehberi 
gerçekti, sadece gerçeğin peşindeydi o. Sadece gerçekleri 
bilmek ve açıklamak istiyordu, gerçekten oldukları gibi –
birilerinin ya da diğerlerinin işine gelecek şekilde değil! 
Araştırmalarının sonuçlarının aynı zamanda bu kadar 
güzel bir mesajı ve uzlaştırıcı dipnotu olması, tabiri caiz 
ise, kendiliğinden gelen bir bonustu.

Bir keresinde ondan kendi babasının hikâyesini dinle-
miştim. İnsanlar ona babasının hayatı boyunca bir kere 
olsun yalan söylemediğini anlatırlarmış. Sormuştum “Ya 
sen?” diye. Bana adeta korkuyla bakmıştı. Umuyorum ve 
inanıyorum ki ben de bir kere olsun yalan söylemedim, 
diye cevaplamıştı sorumu. –Bir insanın gerçeğe inancını 
böylesine bir coşkuyla ifade etmesi ve bu kadar sahi yaşa-
yabilmesi ne kadar güzel. 

O inançlı bir Müslümandı, ama inancını diğer in-
sanlara kabul ettirmeye çalışmaz veya onunla 
böbürlenmezdi.



16 TÜBA GÜNCE   EKİM 2019

TÜBA BAŞKANLIĞININ BARIŞ PINARI 
HAREKATIYLA ILGILI AÇIKLAMASI

Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek ve böl-
gede barışı tesis etmek amacıyla PKK,YPG ve DAEŞ terör 
örgütlerine karşı 09.10.2019 ‘da Suriye’nin kuzeyinde baş-
latılan Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetleri’mize ve tüm kahramanlarımıza başarılar dili-
yoruz.

Devleti’mizin ve kahraman Ordumuzun ülkemizin gü-
venliğine ilişkin meşru hakları ve görevleri çerçevesinde, 
yerel destek unsurlarıyla birlikte yürütülen bu harekat; 
Ülkemiz ve bölgemize karşı sürdürülen hukuk ve insanlık 
dışı melez vekalet savaşı saldırılarını ve taşeronlarını ber-
taraf etmek, bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden 
kurtarmak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bölgemizin 
istikrar ve huzurunu tesis ve korumak bakımından büyük 
öneme sahiptir.

Bu süreçte, ülkemize ve insanlığa yönelik terörist oluşum 
ve saldırılara karşı ortak değerlerimize bağlılıkla birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmenin tüm kişi ve kuruluşlar 
için millî ve insanî bir ödev olduğuna inanıyoruz.

Bu inançla uzun yıllardır mücadele ettiğimiz teröre kur-
ban verdiğimiz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Barış Pı-
narı  harekatına katılan Mehmetçiklerimiz  başta olmak 
üzere tüm kahramanlarımız ile milletimiz ve devletimizin 
tüm unsurlarına metanet, başarı ve zaferler diliyoruz.

ÖĞRETIM
 ÜYELERINDEN ZIYARETLER

1 4  H a z i r a n  2 0 1 9

TÜBA Asli Üyesi ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile  
NEÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tahir Yüksek ve Prof. Dr. Önder Kutlu'nun 

tebrik ziyareti

2 6  E y l ü l  2 0 1 9

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve Konya Bilim Merkezi 
danışman ve çalışanlarının hayırlı olsun ziyareti
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CLASSICAL POETRY IN THE ARABIC,
PERSIAN AND TURKISH LANGUAGES

A POETOLOGICAL APPROACH

Esad Durakovic, “Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, 
A Poetological Approach” adlı eserinde modern zamanlarda Arap, Fars ve Türk 
edebiyatları adıyla millî ve yerel birer edebiyat olarak ayrı ayrı şekillenen üç farklı 
edebiyatın doğulu ve İslamî köklerini derinlemesine araştırıyor, Müslüman toplumların 
ortak bir güzellik ve estetik anlayışı etrafında nasıl ölümsüz eserler ürettikleri ve bu 
eserlerin onların kültür ve sanat dünyasına nasıl yansıdığı üzerinde uzun uzadıya 
duruyor.

Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach için: 

https://satis.tuba.gov.tr



18 TÜBA GÜNCE   EKİM 2019

İki Denizin Birleştiği Yerde  
Bir Fuat Sezgin Bilgeliği

Prof. Dr. Yasin Aktay
TÜBA Asli Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca 
arkasında muhteşem bir külliyat ve bundan çok daha 
önemlisi bilime, tefekküre ve araştırmaya adanmış, ade-
ta şiir gibi yaşanmış bir hayat hikâyesi bıraktı. Türkiye’de 
bilimsel düşünce ve araştırma kültürü konusunda model 
alınacak nitelikte güçlü isimler arasında, hiç kuşkusuz 
bir yıldız gibi parlayan müstesna bir şahsiyet Fuat Sez-
gin Hoca. Onun bu müstesna şahsiyeti vefatıyla birlikte 

daha fazla hissedilmiş, varlığıyla oluşturduğu zengin bir 
düşünce ve bilim ilgisinin farkına, vefatı adeta önemli bir 
projektör tutarak varılmasını sağlamış oldu. 

Hep öyle olmuyor mu? Ölümler, özellikle büyük değerle-
rin takdir edilmesi için bazen çok daha iyi vesileler oluş-
turuyor. Cumhurbaşkanlığı bu büyük âlimin ölümünün 
ardından onun bir milli değer olarak fark edilmesini, 
daha iyi anlaşılmasını, ülkenin bütün insanına ve dünya-
ya daha iyi tanıtılmasını sağlamak üzere 2019 yılını Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan etti. Bu münasebetle Fuat Sezgin 
H ocanın anlaşılması ve anlatılması gayesiyle çeşitli üni-
versitelerde çok sayıda etkinlikler yapılacak, bir bilim ve 
düşünce insanı olarak mücadelesi insanlara aktarılacak. 
Bu mücadeleden elbette insanların kendi paylarına bir 
hisse çıkarmaları, özellikle genç nesillerin bu biyografi-
den, bu hayat hikâyesinden imrenilecek, gıpta edilecek ve 
belli yönleriyle izlenebilecek bir model almaları beklene-
cek. 

Entegre bir ilim adamının yeryüzündeki kökleri
Fuat Sezgin Hoca’nın hayatını çok dolu dolu yaşamış ol-
duğu ve bugün çok farklı disiplin alanlarına bölünmüş 
hatta birbirinden tecrit edilecek kadar birbirine uzak uz-
manlık alanlarında çok ciddi eserler ortaya koymuş oldu-
ğu görülüyor. Sadece bu özelliği bile onu çağımızda diğer 
Türk düşünürleri veya bilim insanları arasında çok özgün 
ve müstesna kılıyor. Genellikle çağdaş Türk düşüncesi 
içinde temayüz etmiş isimlerin büyük çoğunluğu sade-
ce bir iki alanda yoğunlaşmış bilimsel faaliyetleriyle öne 
çıkmışlardır. Oysa Fuat Sezgin Hoca, Hadis tarihinden 
ilahiyat düşüncesine, felsefeden bilimler tarihine, kar-
şılaştırmalı coğrafya, matematik, astronomi ve bilim ve 
teknoloji ve medeniyet tarihine kadar birçok alanın her 
birinde konunun en iyi uzmanı seviyesinde eserler ortaya 
koymuş bir isim. Bu anlamda bilimleri bir bütün olarak el 
alan antik ve klasik çağ filozoflarının çağımızdaki nadir 
temsilcilerinden biri sayılmayı hak etmiştir. 

Tabi bir yandan da ait olduğu, bu aidiyetini derinden his-
settiği ve bu aidiyet dolayısıyla kendisine bir borç öde-
meyi fazlasıyla önemsediği bir yurdu, bir medeniyeti, bir 
dünyası var. Asyalıdır, doğuludur, Müslümandır ve Türk-
tür Fuat Hoca, aynı zamanda da Kürttür ve ama hepsi-
nin yanı sıra akademik faaliyetlerinin büyük çoğunluğu-
nu Avrupa’da, Avrupa ilmi adına yapmış bir Batılı bilim 
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adamıdır da. Bunlar onun bir bilim adamı olarak adeta 
dünyaya salınan beşeri kökleri, kendisine isnat edilecekse, 
kimliğinin farklı tabakalarıdır.

Yaşadıklarının etkisinden uzak bir bilim alanı
Ortaya koyduğu hayat hikâyesinde bütün bu unsurların 
her birisinin ayrı bir önemi vardır. Bu hikâye içinde Tür-
kiye’de bir akademisyen olmanın kendine özgü bütün ge-
rilimlerini hissetmiş 

olduğu halde bütün bunların üstesinden gelmiş bir başarı 
öyküsü de çarpıcı bir boyuttadır. 27 Mayıs ihtilali döne-
minde ülkede zaten sayıları çok az sayıda olan akademis-
yenin önemli bir kısmı tasfiye edildiğinde kendini bir 
anda akademi dışında bulduğu halde, daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, hayatına, ülkesine ve akademiye küsmemiş, 
üstüne üstlük bu durumu gerçek anlamda bir fırsata dö-
nüştürmeyi de bilmiştir. Her zorlukla beraber bir kolaylık 
bulunduğuna inanmış bir pozitif yaklaşım içinde Alman-
ya’ya, yarıda bırakmış olduğu araştırmaları yerinde daha 
derinlemesine tamamlamak üzere bir yola koyulmuştur. 
Bu yol onu ömrünün sonuna kadar girişeceği çok çileli 
bir bilim ve araştırma serüvenine açacaktır. Bana göre 
hayatının bu kısmının, hayatının diğer tarafına yansıyan 
kısmıyla en çok göze çarpan yanı, Fuat Hoca’nın bu yaşa-
dığı olumsuzluktan, dışlanmışlıktan hiçbir zaman bir ka-
hır edebiyatına, bir mağduriyet ve dışlanmışlık söylemine 
saplanmamış olmasıdır. Bunu daha önceki yazımda da 
ifade ettim. Benzer tecrübeler yaşamış nice akademisyen 
ve düşünürün bu tarz tecrübeleri bütün varoluşlarının ve 
düşüncelerinin merkezine yerleştirerek buradan kendine 
siyasi bir pozisyon veya misyon üretmeye kalkışmasına 
karşılık Fuat Hoca bu tecrübesini kendi bilim ve düşünce 
aleminden dikkat çekecek kadar uzak tutmayı başarmış-
tır. Bundan normatif bir kural çıkarmak elbette gerekmi-
yordur, başka türlü yapanların yanlış yaptıklarını söyle-
meyi gerektiren bir şey de değil bu elbet. Ama bu hususun 
Fuat Sezgin Hoca’da bir fark oluşturan önemli bir özellik 
olarak altı çizilmesi yerinde olur. 

Fuat Sezgin Hoca’nın miras bıraktığı muazzam külliyat-
taki çeşitlilik ona çok farklı açılardan çok farklı yaklaşım-
lara da imkan veriyor. Bu kısa değerlendirmede elbette 
onun bütün özelliklerine değinmekten ziyade onun tuttu-
ğu yolun ana hatlarından bir kısmını ancak zikredebiliriz. 
Bu meyanda onun, mesela, yaptığı işin Avrupa Merkezci 
bilim ve teknoloji anlayışını adeta yapı bozumuna uğra-
tan etkisi çokça zikredilmektedir. Tarihte Müslümanların 
bilim ve teknolojinin gelişmesinde zannedildiğinden çok 
daha erken ve öncü rollerine dair yapmış olduğu keşifler, 
bu alanda çok doğru bilinen çok sayıda yanlışı ortaya koy-
muş ve ezberleri bozmuştur. Bu alanda ortaya koyduğu 
çalışmalar ve inanılması zor keşifleri ve eserleri sergile-
mek üzere kurduğu Gülhane’deki İslam Bilim ve Tekno-
loji Müzesinde gezdikten sonra Batı merkezli dünyanın 
bir anda çözülmeye başladığını hissetmemeniz mümkün 
değil. Yine aynı müzeden bir Müslüman olarak nasıl bir 
geleneğe sahip olduğunuza dair bir özgüvenle yüklene-
rek çıkmanız kuvvetle muhtemel. Buna mukabil böyle bir 

tarihsel geçmişten, bu mirastan nasıl bu kadar kopmuş 
olabildiğimizden, kendi mirasımıza nasıl bu kadar ilgisiz 
kalmış olduğumuza yanmaktan da kendinizi alıkoyamaz-
sınız. Bizim sahip çıkmadığımız mirasa başkalarının sa-
hip çıkması ve bunu kendi malları gibi göstermeleri mu-
kadder elbet. Bugün Londra’da British Museum dünyanın 
her yanından sahip çıkılarak derlenmiş tarihsel eserleri 
sergilemektedir. Oluşumuna hiçbir katkısının olmadığı 
bu mirasın Londra’da bu şekilde sergileniyor olması başlı 
başına çok şey anlatan bir durum.

Oryantalizm ve oksidentalizm arasında
Fuat Sezgin Hoca İslam kültür, fikir, bilim ve teknoloji mi-
rasının kadastrosunu yeniden ortaya koymaya girişirken 
kuşkusuz bir yandan batı-merkezli bilimler tarihi anlayı-
şını sarsarken, bir yandan da güçlü bir oryantalizm eleşti-
risi de yapmaktadır. Batılı tarih, bilim, edebiyat ve felsefe 
metinlerine sinmiş olan oryantalizmin İslam dünyasına 
yönelik ortaya koyduğu literatürün etnosentrik bir bakış-
la malul olan bir boyutu elbette vardır. Ancak Fuat Sezgin 
Hoca’nın bütün çalışmalarındaki önceliğinin oryantalizm 
eleştirisi olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Aslında 
belki daha fazlasını söylemek bile mümkün: Onun ça-
lışmalarını mümkün kılan belki de intisap etmiş olduğu 
oryantalist akademiden başkası da değildir. Tam da bun-
dan dolayıdır ki, Fuat Hoca’nın ortaya koyduğu literatür 
bir bakıma oryantalizme bakışı dahi değiştirebilecek, en 
azından bu konuya yeniden bakışı gerektirebilecek bir 
niteliğe sahiptir. Onun oryantalizm eleştirisi Müslüman 
ilahiyat çevrelerindeki eleştirilerde olduğu gibi değildir. O 
oryantalistlerin tek amaçlarının İslam’a karşı kötü önyar-
gılar içinde, İslam’ı sömürgeleştirmek olmadığını, onların 
içinde İslam’ın içerdiği zenginlikleri, derinliği ve ilmi an-
lamaya, öğrenmeye çalışan iyi niyetli bir damar olduğunu 
da söyler. Bir sohbetinde bunu şöyle ifade eder:

Bizim oryantalist seleflerimiz var. Biz İslam dünyasında 
oryantalistleri yanlış tanırız. Oryantalist denildi mi İsla-
miyet’i tenkit eden, kötüleyenler olarak tanırız. Bu yanlış 
bir tanımlamadır. Tabii ben de onları körü körüne müda-
faa ediyor değilim. Demek istediğim; oryantalistleri yete-
rince tanımıyoruz. Bazı Mısırlı âlimler vasıtasıyla teoloji 
alanında yapılan oryantalizm eleştirileri Türkiye ye de 
geldi. Oryantalistler Hıristiyan veya Musevi oldukları için 
araştırmalarında, Müslümanların hoşuna gitmeyen bazı 
neticelere varmışlardır. Bunları inkâr etmiyorum. Fakat 
teoloji, din, kültür ve ilim sahasında çalışan birçok oryan-
talistler vardı. Evet, hepsi de iyi değiller. Ama içlerinde 

Asyalıdır, doğuludur, Müslümandır ve Türktür 
Fuat Hoca, aynı zamanda da Kürttür ve ama 
hepsinin yanı sıra akademik faaliyetlerinin büyük 
çoğunluğunu Avrupa’da, Avrupa ilmi adına yap-
mış bir Batılı bilim adamıdır da.
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geceli gündüzlü İslam’ın bilimler tarihindeki yerini ortaya 
koymaya çalışan oryantalistler var. Bu gerçekliği milleti-
me duyurmayı, söylemeyi, insani ve dini bir borç olarak 
telakki ediyorum (Sezgin, 2018: 134-135). 

Gerçekten de bütün oryantalistler aynı olmadığı gibi hep-
si de aynı motivasyonla hareket ediyor değillerdir. Edward 
Said’in Oryantalizm isimli meşhur kitabının Türkçeye ilk 
çevirisinde orijinalinde olmayan alt başlık “sömürgecili-
ğin keşif kolu” olarak Türkçe baskısına konulmuştur. Bu 
bütün oryantalist literatürü aynı kefeye koyan bir indirge-
meci yaklaşım. Oysa Said’in kendisi oryantalizmi batılı-
ların doğuyu merak etmeleriyle başlayan bir bilme çabası 
olarak görür. Böyle bir bilme çabasının tamamının tek 
amacı veya istenci iktidar kurmak olamaz elbet. Bilmek 
ile iktidar arasında kurulan ilişki Batılı felsefi kökenle-
re sahiptir ve elbetteki zorunlu değildir. Nitekim İslam’a 
veya doğuya karşı genel olarak kötü niyetli, önyargılı ve 
sömürgeci bir niyetle yaklaşan oryantalist çabaların yanı 
sıra yine meşhur oryantalistlerden Maxime Rodinson’un 
Türkçeye Cemil Meriç tarafından çevrilen kitabının ifa-
desiyle “Batıyı Büyüleyen (bir) İslam” da vardır. 

Aslında Rodinson da neticede önemli bir oryantalisttir. 
Marksist bir tarihsel perspektiften baksa da, İslam’ın in-
sanlık tarihine yapmış olduğu katkı ve Batı medeniyeti-
nin oluşumundaki inkar edilemeyen yerine dikkat çeken 

çalışmalarıyla tanınıyor. Bu kitabı da Said’in oryantalizm 
hakkındaki kitabıyla birlikte bir anda bütün akademik ve 
fikri çevrelere yayılan olumsuz havaya karşı, Batı’nın İs-
lam’a karşı tek tavrının bu olmadığını, bilakis İslam’ın her 
zaman Batı’yı büyüleyen, etkileyen parlak bir yüzü oldu-
ğunu söylemek üzere yazmıştır (Rodinson, 1983). Üstelik 
İslam tarafından büyülenmiş bir Batı bilgisi de neticede 
oryantalist bir bilgidir ancak bir Dante’nin oryantalizmi 
değildir bu. Leonard Binder da oryantalist yaklaşımlar 
arasında buna benzer bir ayırımla “iyi oryantalizm” ve 
“kötü oryantalizm” farkının altını çizer (Binder, 1987).

Fuat Sezgin de aynı sohbette Fransız oryantalist Joseph 
Toussaint Reinaud’u örnek verir. Zamanında çok az sa-
yıda basılmış Arapça coğrafya kitabının bulunduğu bir 
dönemde İslâm coğrafyası üzerine çalışmış ve İslâm coğ-
rafyacılarının dünya coğrafya tarihindeki izlerini göster-
mek adına olağanüstü bir çaba ortaya koymuştur. Yine bu 
oryantalistlere başka birörnek olarak 1951 yılında ölmüş 
olan Ignas J. Kraçkovski adında bir Rus oryantaliste deği-
niyor Fuat Sezgin. Kraçkovski 30 sene İslâm beşeri coğ-
rafyası üzerinde çalışmış, araştırdığı konunun en ufak bir 
parçasını dahi kaybetmeksizin değerlendirmeye çalışan 
heyecanlı biridir (Sezgin, 2018: 134-35). Aslında kendisi-
ni Almanya’ya götürüp neticede bu külliyatın oluşumuna 
bir başlangıç yaptıracak olan kişi de özünde oryantalist 
olan Hocası olacaktır (Aktay, 2019).

Oryantalistlerin matematik coğrafya alanında yaptıkları 
çalışmalar çok mühim ama en önemli başarıları beşeri 
coğrafya sahasında kaydetmişlerdir. Esasen İslami ilimler 
alanında da oryantalistlerin İslami araştırmalara yaptığı 
katkılar inkâr edilemez. Hadis alanında birçok oryantalis-
tin yaklaşımlarının kötü niyetli ve hadislere yönelik şüp-
heler yerleştirmek olduğu yönünde genel bir kuşkuculuk 
hâkim olsa da herkes bilir ki, altı büyük hadis kitabı ve 
diğer üç kitapla birlikte dokuz hadis kitabı üzerinde en 

Fuat Sezgin Hoca İslam kültür, fikir, bilim ve te-
knoloji mirasının kadastrosunu yeniden orta-
ya koymaya girişirken kuşkusuz bir yandan 
batı-merkezli bilimler tarihi anlayışını sarsarken, 
bir yandan da güçlü bir oryantalizm eleştirisi de 
yapmaktadır.
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titiz çalışmaları yaparak ilk büyük indeksi, yani Concor-
dance’ı Müslümanlar değil oryantalistler yapmışlardır. 
Belki bilgisayarın yaygınlaşmasıyla birlikte bu çalışmanın 
artık eski ehemmiyeti kalmamış olabilir ama bilgisayar 
tasnif ve indekslemelerinin bulunmadığı yirminci yüz-
yıl boyunca bu eser hadis çalışmaları yapanlar için paha 
biçilmez değerde faydalı, ilerletici, geliştirici bir çalışma 
olmuştur. 

Kuşkusuz Oryantalistlerin bir kültürel, dinsel ve tarihsel 
arka planları vardır. Elbette bu arkaplana sahip insanların 
İslam’ı veya Doğuyu anlamaya çalışırken kendi kültürel 
kökenlerini tamamen terk etmelerini beklemek doğru 
değildir, bu zaten hiçbir zaman hiç kimse için mümkün 
değildir. Zaten anlamanın hermenötik ve ontolojik ilkesi, 
kendi anlam ufkumuzu terk etmemizi şart koşmak yeri-
ne her birimizin sahip olduğu, varoluşsallığımıza yapışık, 
terk edemeyeceğimiz ufuklarımız arasında bir kaynaş-
mayı öngörür. Bu arada, birbirimizi anlamak için kendi 
anlam ufkumuzu terk ederek muhatabımızın veya anla-
maya çalıştığımız kültürün anlam ufkunu benimsemeyi 
şart koştuğumuzda hiç kimse için hiçbir başka kültür 
hakkında hiçbir şeyi merak etmemesini de şart koşma-
mız gerekecektir, çünkü her türlü merak ve bilme isteği 
aynı zamanda bir iktidar kurma istenciyle ilgilidir diyerek 
daha baştan her türlü anlama ve bilme çabasını mahkûm 
etmiş oluruz.

İki denizin birleştiği yerin bilgesi
Fuat Sezgin’in çalışmaları da bu anlamda oryantalizmle 
başka Müslüman düşünürlerinkinden çok farklı bir ilişki 
kurmuş olmakla böylece dikkat çekmiş oluyor. Batı-mer-
kezli dünya algısına alternatif ortaya koyarken bile çalış-
malarına Alman enstitülerinin, bilim çevrelerinin destek 
vermiş olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu boyutuyla 
bir anlamda çalışmaları oryantalist kurumların hanesine 
kaydedilebilir. Ancak böyle görmek yerine onun tam da 
bu çalışmaları oryantalizmin kalbinde yapmak suretiyle 
kültürler arası diyaloğun örnek ve çok etkili bir aktörü 
rolünü oynamış olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
yaptığı iş bir yandan bir Batılı bilim ve araştırma kurumu 
içinden, yani batılı bir göze ait olarak, onun bilgi biriki-
mine bir katkı sağlamış olmak suretiyle oryantalizm ha-
nesine yazılırken, bu şekilde oryantalizmi olumlu anlam-
da iyice geliştiriyor, derinlik ve olgunluk katıyor. Yaptığı 
çalışmaların karşılaştırmalı bir boyutu olması dolayısıyla 
sadece İslam bilim ve teknoloji tarihini ortaya koymuyor, 
farkı ortaya koyabilmek için onun Batıdaki tarihini de çok 
iyi besliyor. Böylece tersinden bir tür oksidentalizm için 
gerekli temel verileri de sağlamış oluyor. 

Bununla birlikte Fuat Sezgin’in bu katkısı tersinden ken-
dini oryantalizmin karşısına konuşlandırmış insanlarda 
da ayrı bir özgüven oluştururken, hatta kötü ihtimalle 
kendisi etnosentrizmi besleyen bir etki de yapabiliyor. 

Oysa Fuat Sezgin’in bu özgün hayat hikâyesi dolayısıyla 
onu münhasıran ne oryantalizme ne de oksidentalizme 
ait görmek mümkündür. O tam da iki dünyanın yeri gel-

diğinde bütün kavgalarını bir kenara bırakarak derin bir 
sohbete başlamaları ve bu sohbette ortak geçmişlerini, 
birbirlerine iyiliklerini, katkılarını, borçluluklarını yâd 
etme ihtiyacı hissettiklerinde dile gelenin adıdır. O adeta 
iki denizin birleştiği yerde karışımıza çıkması beklenen 
bilgeliğin bir temsilcisi gibidir.

Her biri Allah’ın denizi, ama farklı özellikleriyle, birbirine 
karışmayan, ama birbirini tanıdıkları yerde bambaşka bir 
ufkun ortaya çıktığı yerde oluşan bilgelik üzerine çok şey 
söylenebilir. Tıpkı bugün her iki denize yakın duran, her 
iki denizin birleştiği yerin ufkuna sahip Fuat Sezgin Ho-
ca’nın bize çok şey söyleyebileceği gibi. Kendi başına son 
derece anlamlı bir bütünlük oluşturan ve başladığı yere 
dönerek tamamlanan hayat hikâyesinin kendisinden son-
raki anlama çabalarıyla da zenginleştirilmeye, genişletil-
meye ve çoğaltılmaya açık olduğunu söylemek mümkün. 
Bu yazıda bu hikâyeden özellikle kültürel anlamaya dair 
etnosentrizmin tuzağına düşmeden ilim Çin’de bile olsa 
gidip almaya dair nebevi misyonun mükemmel bir uygu-
lamalı dersi-modelinin altını çizmeye çalıştık. Ama onun 
her türlü incelemede ilk vurgulanması gereken özelliğini 
yine tekrarlayarak bitirelim: Bilim ve düşünce çabalarını 
püriten bir ahlakla, ibadet yapar gibi bir huşu ve ciddiyet-
le yapmak. Buna motive eden şey ne ise o Fuat Sezgin Ho-
ca’nın şahsiyetinde, hayat hikâyesinde fazlasıyla mevcut. 
Bu hayat hikâyesini okuduğunuzda, tam da bilim, düşün-
ce ve akademi dünyamızda neyin eksiğini taşıdığımıza 
dair çarpıcı bir ders çıkarmamak mümkün değildir.

Cumhurbaşkanlığının 2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı 
ilan etmiş olması çok önemli, değerli bir adım, ancak 
umut edilir ki, bu adım, Fuat Hoca’nın şahsında temayüz 
eden bilim ve fikir endişesine dair bu değerlere daha fazla 
sarılmaya vesile olur. 
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O tam da iki dünyanın yeri geldiğinde bütün ka-
vgalarını bir kenara bırakarak derin bir sohbete 
başlamaları ve bu sohbette ortak geçmişlerini, 
birbirlerine iyiliklerini, katkılarını, borçluluklarını 
yâd etme ihtiyacı hissettiklerinde dile gelenin 
adıdır.
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TÜBA-3. ULUSLARARASI HUKUK, 
DIPLOMASI ve IŞ BIRLIĞI YAZ OKULU

TÜBA tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) 
“Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu 22-26 Temmuz 2019’da 

Rabi Medrese’de gerçekleştirildi.

TÜBA tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ulusal Bi-
lim Akademileri Birliği (TDUBAB) “Uluslararası Hu-
kuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, 22-26 Temmuz 
2019’da İstanbul Rabi Medrese’de gerçekleştirildi.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA 
desteğiyle gercekleştirilen ve beş gün süren programa 
Azerbaycan’dan 5, Bosna Hersek, Moğolistan, Makedon-
ya, Kırgızistan ve Kazakistan’dan 3, Özbekistan ve Türki-
ye’den 2, Pakistan, Karadağ ve Ürdün’den 1 olmak üzere 
11 ülkeden toplam 27 genç bilim insanı katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Yaz 
Okulu’nun üçüncüsünü yapmaktan ve gördüğü 
ilgiden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
TÜBA’nın Dünya bilim akademileri toplumunun en aktif 
ve değerli üyelerinden biri olarak Türkiye’nin bilim poli-
tikalarına yön veren bir bilim akademisi olma vizyonuna 
sahip olduğunu ifade ettiği konuşmasında Prof. Şeker, 
TDUBAB’ın 24 Kasım 2014 tarihinde Bakü’de yapılan 
Eğitim Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Uluslara-
rası Türk Akademisi’nin girişimi üzerine 2015 yılında ku-
rulduğunu hatırlattı.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
Yaz Okulu’yla Türk ve akraba topluluklarının 

yaşadığı kardeş, komşu ve yakın 
ülkelerin bu alanda çalışan bilim insanları 

ile profesyonellerin gelişimi yanında 
aralarındaki ilişkilerin ve iş birliğinin 

geliştirilmesine katkıyı amaçlıyoruz.

““
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TÜBA’nın Yaz Okulu’nu toplamda üçüncü kez, İstanbul’da 
ikinci kez düzenlediğini söyleyen Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
sözlerini şu şekilde sürdürdü “İlk Yaz Okulu’muzu 2017’de 
yine İstanbul’da düzenlemiş, bu tarihi atmosferde beş gün 
süren bir programa Çin-Uygur Bölgesi’nden Kosova’ya 10 
ülkeden 27 bilim insanını ağırlamıştık. Oldukça ses getiren 
programımızın ikincisini 2018’de Türk Dünyasının Kültür 
Başkenti ilan edilen Kastamonu’da gerçekleştirmiş; Pakis-
tan’dan Arnavutluk’a 13 ülkeden 29 genç bilim insanının 
eğitim almasını sağlamıştık. Süleymaniye’de bulunan ve 
16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen “Rabi 
Medrese”de Yaz Okulu’nun üçüncüsünü yapmaktan ve 
gördüğü ilgiden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“Yaz Okulu eğitimleri uluslararası alanda tanınmış 
akademisyenler tarafından verildi.”
Yaz Okulu’yla Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı 

kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bu alanda çalışan 
bilim insanları ile profesyonellerin gelişimi yanında 
aralarındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine 
katkının amaçlandığının altını çizen Prof. Şeker “Beş gün 
süresince 'diplomasi ve Türk dış politikası, uluslararası 
hukuk düzeninin temelleri, teknoloji, kalkınma ve çevre 
alanlarında iş birliği, bilim diplomasisi ve uluslararası 
bilimsel iş birliği, anlaşmazlıkların dostane çözümü, 
uluslararası kuruluşlar ve iş birliği' gibi başlıkların yanı 
sıra bölgesel sorunlar ele alındı. Tüm bu eğitimler TÜBA 
üyelerinin de yer aldığı uluslararası alanda tanınmış 
akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. Hem kamu 
hem de özel sektördeki genç uzmanlar, lisansüstü 
öğrenciler ve özellikle sosyal bilimler alanında birikime 
sahip genç akademisyenler için tasarladığımız Program'da 
kurslar düzenledik ve İstanbul’daki ceşitli kuruluşlara 
ziyaretlerde bulunduk.” dedi.

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

ODTÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

TÜBA GEBİP Üyesi ve Koç 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Şener Aktürk

TÜBA Asli Üyesi ve Koç 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ziya Öniş
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TÜBA Asli Üyesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in “Diplomacy: Ba-
sic Concepts and Historical Development” dersiyle başla-
yan program TÜBA Asosye Üyesi ve Bilkent Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bil-
gin’in International Security Cooperation dersiyle devam 
etti.

Açılışın ardından Prof. Şeker ve TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İstanbul Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı ziyaret etti.

Programın ikinci günü; TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Bulut “History of Economic Cooperation: A Global Pers-
pective” ve TÜBA Asosye Üyesi ve İbn Haldun Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu “International 
Economic Cooperation and Regional Integration” başlıklı 
derslerinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever “For-
ms of Diplomatic Cooperation”, TÜBA GEBİP Üyesi ve 
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk 
ise “Turkish Foreign Policy and Grand Strategy” hakkın-
da ders verdi.

Programın üçüncü günü; TÜBA Asli Üyesi ve Koç Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş’in “Internatio-
nal Organizations and International Cooperation” dersiy-
le öğrencilerle interaktif bir ders gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tu-
fan “Science Diplomacy and International Cooperation in 
Higher Education”la, Prof. Dr. Birol Akgün ise “Cultural 
Diplomacy and Civil Society Associations” ile programın 
son derslerini verdiler.

26 Temmuz günü sona eren eğitimin ardından öğren-
cilerle sonuç ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
TÜBA tarafından, eğitim alan katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi.

TÜBA Asosye Üyesi ve İbn Haldun 
Üniversitesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu

YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak 
Tufan

TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut

TÜBA Asosye Üyesi ve Bilkent Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bilgin

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Birol Akgün

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Ak, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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ULUSLARARASI HUKUK

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

Uluslararası Hukuk için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA Şeref Üyemiz dünyaca ünlü bilim tarihçisi Prof. 
Dr. Mehmet Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018’de aramızdan 
ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı cenaze 
namazının ardından kendi adıyla kurulan Gülhane Par-
kındaki Müze ve Kütüphanenin bahçesine defnedildi. 
05 Eylül 2018 tarihli ve 2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 2019, “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
olarak ilân edildi. Bu kapsamda, Kırıkkale Üniversitesi 
ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmala-
rı Vakfı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde TÜBA 
olarak bu yıla çeşitli etkinliklerle katkı verme kararı 
aldık. Bu çerçevede, üyelerimiz ve diğer bilim insanları 
tarafından Akademimizde ve çeşitli üniversitelerde 
“Akademi ve Üniversite Konferansları” veriliyor. Yine, 
Akademi üyelerimiz konuyla ilgili çeşitli bilimsel top-
lantılara katkı ve katılım sağlıyor. Ayrıca, bu yıl “TÜBA 
Fuat Sezgin Ödülleri” için çağrıya çıktık. Bilim tarihi 
ve ilgili alanlardaki bilimsel çalışma ve başarıları takdir 
ve teşvik amacıyla ihdas edilen program kapsamında 
“Genç bilim insanı”, “bilimsel telif ve çeviri eser” ödül-
leri ile “bireysel ve kurumsal özel ödüller” kategorile-
rinde aday gösterilen bilim insanı, eser ve kuruluşların 
değerlendirilmesine ilişkin süreç devam ediyor. Değer-
lendirmelerin tamamlanmasını takiben ilân edilecek 
ödüller, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 
törenle diğer TÜBA ödülleriyle birlikte sahiplerine tev-
di edilecek. Ayrıca, Akademi Başkanlığımızca TÜBA 
Günce’nin bu sayısının merhum Hoca’mıza ve çalışma-
larına dair yazılara tahsis edilmesi kararlaştırıldı. 

Bu yazıda, Akademi Başkanlığını yürüttüğüm yaklaşık 
yedi yıllık sürede şahsen ve daha yakından tanıma imkâ-
nı bulduğum TÜBA Şeref Üyemiz Fuat Sezgin Hoca’nın 
bize ve bizden sonraki kuşaklara bıraktığı çok değerli 
“miras”tan söz etmenin uygun olacağını düşündüm. 

Öncelikle Fuat Sezgin Hoca’nın kariyer gelişimine kı-
saca bakmak, uygun olacaktır: Bilindiği üzere, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Hoca 1924’te Bitlis’te doğmuş, Erzurum’da 
tamamladığı lise öğreniminden sonra mühendislik 
eğitimi almak düşüncesiyle 1943’te İstanbul’a gelmiş, 
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Şarkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü’nde seminerine katıldığı ünlü alman şarkiyatçı Hel-

lmut Ritter’in etkisi ile şarkiyat eğitimine yönelmiştir. 
1947’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-
Fars Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl 
H. Ritter’in danışmanlığında başladığı doktorasını, 
“Mecâzu’l-Kur-ân” tefsirindeki mecazî ifadeler üzerine 
hazırladığı tezini vererek 1950’de tamamlamıştır. 1950-
53 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi’nde asistan olarak çalışan Prof. Sezgin, 1953’te İÜ, 
Edebiyat Fakültesi’nde Zeki Velîdi Togan’ın kurucusu 
ve başkanı olduğu Umumî Türk Tarihi kürsüsü asistan-
lığına atanmıştır. 1956’da yayımlanan “Buhârî’nin Kay-
nakları Hakkında Araştırmalar” konulu doçentlik tezi, 
hâkim kanaatin aksine hadis rivayetlerinin “yazılı bir 
usule dayandığını” ortaya koymuştur. Kazandığı burs-
la 1957-58 yıllarında Almanya’da bulunan Fuat Sezgin, 
1960 Darbesi sonrasında genç bir doçent iken “147’ler” 
arasında üniversiteden ihraç edilmiş, sonrasında akade-

TÜBA Şeref Üyemiz 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Mirası 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Konsey Üyesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu

2017 yılının başında Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile Fuat Hoca’yı 
Frankfurt’ta ziyaretimiz esnasında, Hoca bir yan-
dan Almanya’daki Enstitü bünyesinde kurduğu 
İslâm bilim tarihi kütüphanesini geliştirirken, aynı 
zamanda kendi imkânlarıyla Enstitü kütüphane-
sindeki eserlerin nüshalarını içeren “kendi kütüpha-
nesi”ni de oluşturduğunu ve kütüphanesini Türki-
ye’ye taşıyacağını söylemişti.
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misyenliğini Almanya’da (çok büyük oranda Frankfurt 
Üniversitesi’nde) sürdürmüştür. Almanya’da Cabir ibn 
Hayyan üzerine yaptığı ve 1965’te tamamladığı ikinci 
doçentlik tezinden sonra “Bilimler Tarihi Profesörü” 
unvanını almıştır. Fuat Sezgin, “Hayatımın belki de en 
mühim hadiselerinden biri, hayatımdaki talihli bir tesa-
düf” diyerek bahsettiği meslektaşı Dr. Ursula Hanım ile 
1966 yılında evlenmiş, kızları Hilal Sezgin de 1970 yılın-
da dünyaya gelmiştir.

Kral Faysal Ödülü (1978), Frankfurt am Main Goet-
he Plaketi (1980), Almanya 1. Derece Federal Hizmet 
Madalyası (1982), Almanya Üstün Hizmet Madalyası 
(2001), İran İslâmi Bilimler Kitap Ödülü (2004), Hessen 
Kültür Ödülü (2009) sahibi de olan Fuat Sezgin Hoca, 4 
Haziran 2005 tarihinde, TÜBA Şeref Üyesi seçilmiştir. 
Hoca ayrıca, Arap Dili Akademisi (Kahire), Arap Dili 
Akademisi (Şam), Fas Kraliyet Akademisi (Rabat), Arap 
Dili Akademisi (Bağdat) üyeliklerine de seçilmiştir. 

Fuat Hoca’nın kariyer gelişimine bakıldığında, yükse-
köğrenimi ile kariyerinin ilk dönemlerindeki çalışma-
larının daha çok “şarkiyat” alanıyla ilgili olduğu, zaman 
ilerledikçe “(İslâm) Bilim tarihçiliği”nin daha belirgin 
ve baskın hale gelerek kendisinin (özellikle İslâm) bi-
lim tarihi alanında ilgililerce bilinen ve kabul edilen 
konuma yükseldiği görülmektedir. Bununla birlikte, 
Hoca’nın ünlü alman şarkiyatçı Prof. Ritter’in etkisiyle, 
başlangıçtan itibaren eğitim ve araştırma alanı olarak 
“bilim tarihi”ni tercih ettiği ve eğitim ve çalışmalarının 
“geniş anlamda” bilim tarihiyle ilgili olduğu, ilk dönem-
deki “şarkiyatçı” görünümün o dönemde Türkiye’de bi-
lim tarihinin henüz ayrı bir eğitim ve araştırma disip-
lini olarak teşekkül ve tekamül etmemiş olması vb.nin 
sonucu olduğu da söylenebilir. Ayrıca, Fuat Hoca’nın 
şarkiyat alt yapısının hem “İslâm bilim tarihi” alanında 
odaklaşmasında, hem de “bilim tarihi”ni sosyal ve beşe-
ri bilimleri de kapsayan “geniş bir tanımlama ve yakla-
şımla” ele almasında etkili olduğu da gözlenmektedir.

Fuat Sezgin’in Mirası
Fuat Hoca, hayatı boyunca sürdürdüğü yoğun ve ola-
ğanüstü çabaları sonucunda, bize ve bizden sonraki ku-
şaklara “bilim tarihi ve İslâm bilim tarihi” alanında çok 
değerli bir “miras” bırakmıştır. Hoca’nın mirası;
•	 Arapça Eserler/İslâm Bilimleri Tarihi (GAS)” baş-

lıklı 17 ciltlik eseri,
•	 İslâm Bilim Tarihi Vakıf ve Enstitüleri,
•	 İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi müzeleri,
•	 İslâm’da Bilim ve Teknik başlıklı beş ciltlik eseri,
•	 İslâm Bilim Tarihi Kütüphaneleri ve Külliyatı ve
•	 Diğer Mirası, başlıkları altında ele alınabilir. 

Arapça Eserler (İslâm Bilimleri) Tarihi-AET (GAS)
Öyle görünüyor ki, Fuat Sezgin Hoca’nın en önemli 
mirası; Carl Brockelmann’ın yazma eserler listesindeki 
eksikleri gidermek amacıyla başladığı ve akademik ha-
yatı boyunca sürdürdüğü çalışmalarının ürünü olarak 
ilk cildi 1967 yılında, 17. Cildi de 2015’te yayımlanan 
“Arapça Eserler Tarihi” (Geschichte des arabischen Sch-
rifttums-GAS) başlıklı özgün eseridir. “İslâm Bilimleri 
Tarihi” olarak ta adlandırılan bu eserinde Hoca, “İslâm 
medeniyetinde faaliyet göstermiş ve eser telif etmiş bil-
ginlerin hayatları hakkında kısa bilgi verip, eserlerinin 
dünya kütüphanelerindeki(önemli bir kısmını bizzat zi-
yaret ederek incelediği) nüshalarının kaydını sunar. Fuat 
Sezgin, bunlara ek olarak ilim dallarının tarihteki yerinin 
iyi anlaşılabilmesi için, her ciltte ayrıntılı önsözler 
kaleme almış ve öne çıkan bazı bilginlerin çalışmaları 
hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bu bağlamda İslâm 
öncesinde meydana getirilen ve İslâm düşünce tarihine 
öncülük eden medeniyetlerin bilgi birikimi de eserde 
kendine yer bulmuştur.”(Arslan,s.204) 

“Eserin her cildi, belirli konulara tahsis edilmiştir. 
Buna göre I. cilt (1967) Kur’an ilimleri, hadis, tarih, fı-
kıh, kelâm, tasavvuf; II. cilt (1975) şiir; III. cilt (1970) 
tıp, eczacılık, zooloji, veterinerlik; IV. cilt (1971) simya, 

Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Ziyaret: Dönemin TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Dönemin TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Engin Tuncer, 
Dönemin TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Almanya/Ocak 2017 
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kimya, botanik, tarım; V. cilt (1974) matematik; VI. cilt 
(1978) astronomi; VII. cilt (1979) astroloji, meteoroloji 
ve ilgili disiplinler; VIII. cilt (1982) lugat; IX. cilt (1984) 
gramer; X. (2000), XI. (2000), XII. (2000) ve XIII. ciltler 
(2007) matematiksel coğrafya ve haritacılık; XIV. (2010) 
ve XV. ciltler (2010) etnoloji, şehir ve bölge coğrafyası; 
XVI. (2015) ve XVII. ciltler (2015) dinî literatür konu-
larındadır. Eser, ilk amacına uygun şekilde, Carl Broc-
kelmann’ın yazma eserler listesindeki eksikleri gidererek 
daha önce duyulmamış ya da içeriği bilinmeyen birçok 
eserin bibliyografik bilgisini ilk defa araştırmacılara 
tanıtmaktadır.”(Arslan,s.204)

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfı (İBTAV) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle 
2017’de başlatılan proje kapsamında, bu önemli eserin 
İÜ tarafından Türkçeye çevirisi yapılmaktadır. 

Fuat Sezgin’in hayatını adadığı bu önemli eser, Müslü-
manların 17.yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 800 yıllık 
dönemde insanlığın bilimsel birikimine ve gelişimine 
yaptıkları çoğunlukla bilinmeyen ve oryantalistlerce 
üzeri örtülen ve batılılara mâl edilen önemli katkılarını, 
bilimsel olarak ve ikna edici biçimde ortaya koymak ve 
“İslâm bilim tarihi”nin oluşum ve gelişimine katkı sağ-
lamak bakımından son derece değerlidir. 

İslâm Bilim Tarihi Vakıf ve Enstitüleri
Fuat hocanın üstün gayretleriyle Almanya’da ve Türki-
ye’de kurulan Enstitü ve Vakıflar, İslâm Bilim Tarihi’ne 
ilişkin daha kapsamlı çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
İslâm bilimlerine özgü kütüphane ve müzelerin orta-
ya çıkması ve alanın kurumsallaşması bakımından çok 
önemli işlev gören “kurumsal mirasları” olarak değer-
lendirilmelidir. 

“Fuat Sezgin, bireysel gayretleriyle sürdürdüğü çalışma-
ları derinleştikçe, ilimler tarihinin çok daha kapsamlı 
olarak ele alınması gerektiğine iyice kani olmuştu. İslâm 
medeniyetindeki özellikle doğa ve matematik bilimleri 

alanlarındaki bilgi birikiminin, geniş katılımlı ve siste-
matik araştırma projeleriyle gün yüzüne çıkarılabileceği-
ni düşünüyordu. 1978’te kendisine verilen ödül sayesinde 
tanınmışlığını artıran Fuat Sezgin, bu popülerlikle gelen 
nüfuzunu İslâmî ilimler tarihine yönelik araştırmalar ya-
pan bir enstitü kurmak için kullanmaya karar verdi. Bu 
doğrultuda öncelikle enstitüye süreklilik kazandıracak 
kaynağın kontrol edildiği bir vakıf kurmak için adımlar 
attı. Hem Avrupa’da hem de İslâm ülkelerinde temas-
larda bulundu. Uzun uğraşlar sonunda 1981’de Kuveyt 
Devleti’nin desteğiyle enstitünün sermayesini sağlayacak 
vakfı kurmayı başardı. İkinci bir zahmetli teşebbüsle 
1982 yılında Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi bün-
yesinde Institut für Geschichte der ArabischIslamischen 
Wissenschaften (Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü) 
adlı enstitüyü kurdu. Enstitünün amacı, İslâmî ilimler 
tarihini araştırma ve bütün dünyaya tanıtma olarak be-
lirlenmişti.(Arslan,s.203) 

2000’li yıllarda Türkiye’yle ilişkileri sıklaşan Fuat Ho-
ca’nın rehberlik ve gayretleriyle, 2008’de İstanbul Gül-
hane parkında “İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi”nin, 
2010’da “Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmala-
rı Vakfı”nın, 2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bi-
lim Tarihi Enstitüsü kurulması ve Vakıf bünyesinde ( 
Hoca’nın şahsî kütüphanesine ait 17 bin eserin de yer 
aldığı) “Prof. Fuat Sezgin Dr. Ursula Sezgin Bilim Tarihi 
Kütüphanesi”nin 2019’da resmen açılması, ülkemizde 
bilim tarihi alanının tanınırlık ve gelişimi bakımından 
tarihi önemde adımlar olarak kaydedilmelidir. 

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzeleri
Fuat Sezgin Hoca’nın diğer önemli bir mirası, Alman-
ya ve sonra da Türkiye’de kurduğu İslâm bilim ve tek-
noloji müzeleridir. Bu müzelerde, Müslüman bilim 
insanlarınca geliştirilen teknik aletlerin Hoca’nın ulaş-
tığı eserlerdeki çizim ve tanımlamalara dayalı olarak 
Hoca’nın önderliğinde üretilen model veya replikaları 
sergilenmektedir.

Almanya’da Hoca’nın girişimleriyle kurulan Arap-İs-
lâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nün amacı, İslâmî ilim-
ler tarihini araştırma ve bütün dünyaya tanıtma olarak 
belirlenmişti. Yazma eser eksenli çalışma planı, kısa 
sürede bilimsel aletler üzerine araştırmaları kapsaya-

Öyle görünüyor ki, Fuat Sezgin Hoca’nın en 
önemli mirası; Carl Brockelmann’ın yazma es-
erler listesindeki eksikleri gidermek amacıy-
la başladığı ve akademik hayatı boyunca 
sürdürdüğü çalışmalarının ürünü olarak ilk cildi 
1967 yılında, 17. Cildi de 2015’te yayımlanan “Ara-
pça Eserler Tarihi” (Geschichte des arabischen 
Schrifttums-GAS) başlıklı özgün eseridir.
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cak şekilde genişletildi. XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. 
yüzyılın başlarında fizikçi ve bilim tarihçisi Eilhard 
Weidemann (ö. 1928) tarafından gerçekleştirilen İslâm 
medeniyetindeki bilimsel aletler ve mekanik bilgisine 
dair çalışmalarla bunun sonucu olarak ortaya çıkan 
bilimsel alet replikalarının yapımı fikri, enstitünün de 
temel araştırma alanlarından biri haline geldi. Böylece 
1983 yılında enstitü bünyesinde bir de bilimsel aletler 
müzesi kuruldu.(Arslan,s.203)

Hoca’nın başlangıçta “Acaba, 30 alet yapabilir miyiz?” 
düşüncesiyle mütevazı bir amaçla başlattığı ve 2000’lere 
kadar sürdürülen faaliyetler çerçevesinde İslâm mede-
niyetinde geliştirilmiş ya da icat edilmiş 800 civarında 
bilim ve teknik aletinin replikası yapılarak müzede sergi-
lenmeye başladı.(Turan, s.27, Arslan,s.203)

Hoca verdiği bir mülakatta, Almanya’da kurulan ilk 
müzenin büyük bir etki doğurduğunu, çeşitli ülkeler-
den müzedeki eserlerin sergilenmesi ve bir benzerinin 
kurulması konusunda gelen tekliflere genellikle “hayır” 
cevabını verdiğini; Türkiye’den sırasıyla TÜBA, Kültür 
Bakanlığı ve TÜBİTAK’tan gelen tekliflerin ardından 
İstanbul’daki müzenin kuruluş çalışmalarına başlan-
dığını ifade etmiştir.(Turan, s.33). Bu çalışmalar sonu-
cunda İstanbul’daki “İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi”, Fuat Hoca’nın öncülüğünde, ilk müzeden 25 
yıl sonra, restore edilen Gülhane Parkı’ndaki eski Top-
kapı Sarayı Has Ahırlar binalarında, 26 Mayıs 2008’de 
açılmıştır.

Müzeler, Hoca’nın da belirttiği gibi, kitaplara kıyasla 
izleyicileri daha fazla etkilemek bakımından özel bir 
öneme sahiptir.

İslâm’da Bilim ve Teknik
“İslam’da Bilim ve Teknik (Wissenschaft und Teknik 
im Islam)” başlıklı beş ciltlik eser, İslam bilimler tarihi-
nin gelişimiyle ilgili özet bilgiler ile müzede sergilenen 
aletlerin kaynakları ve mucitleriyle ilgili bilgileri içer-
mektedir.

Fuat Hoca, GAS’la ilgili çalışmalarını sürdürürken, ens-
titü müzesindeki bilim ve teknik aletlerinin tanıtımına 
da büyük emek harcamıştır. Bu bağlamda, müzik aletle-
ri, astronomi, zamanı ölçme, fizik, geometri, optik, coğ-
rafya, kimya, denizcilik, tıp, mimarlık, savaş teknolojisi, 
mineraloji gibi alanlara ait aletlerin yapımında kullanı-
lan kaynaklardan bahseden ve İslâm medeniyetindeki bi-
limsel gelişimin özetini sunan Wissenschaft und Teknik 
im Islam (İslâm’da Bilim ve Teknik) adlı beş ciltlik eseri 
hazırlamıştır. Almanca yazılan eser, İngilizce, Fransızca 
ve Türkçeye de tercüme edilmiştir. 

Eserin Türkçe tercümesi, TÜBA tarafından yaptırılmış 
ve TÜBA tarafından 2007’de Kültür Bakanlığı, 2008’de 
İBB Kültür A.Ş., 2015’de İBTAV ile sağlanan iş birliğiy-
le üç baskısı yayımlanmıştır.

Eserin 1. Cildi “Arap İslâm Bilimleri Tarihine Giriş”e, 
sonraki dört ciltte ise, çeşitli bilim alanlarındaki “Arap 
İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Koleksiyonu 
Kataloğu”na yer verilmiştir. İkinci Cilt “Astronomi”, 3. 
Cilt “Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik.”; 4. 
Cilt “Tıp, Kimya, Mineraller” ve 5. Cilt de “Fizik, Mima-
ri, Savaş Tekniği, Antik Objeler” konularına ayrılmıştır. 

Halen, eserin ilk cildinin TÜBA ile İBTAV ve Kırgız-Türk 
Manas Üniversitesi iş birliğiyle Kırgızca ve Rusçaya çev-
rilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

İslamda Bilim ve Teknik başlıklı eser, Türkiye’de Fuat 
hocanın ve çalışmalarının tanınması yanında, bilim ta-
rihine ve özellikle İslâm bilimler tarihine yönelik ilgi-
nin artmasına yol açması bakımından özel bir öneme 
sahiptir. 

İslâm Bilim Tarihi Kütüphaneleri ve Külliyatı
Fuat Hoca’nın Almanya’daki Enstitüde ve daha sonra 
İstanbul’da kurduğu ve farklı ülkelerden topladığı eser-
ler ile yöneticiliğinde hazırlanan külliyatın da yer aldığı 
“İslâm Bilim Tarihi Kütüphaneleri” de önemli mirasları 
arasındadır. 
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Fuat Sezgin’in kendi çalışmalarının yanında, Alman-
ya’da kurduğu enstitü bünyesinde 2011 yılına kadar coğ-
rafya (316 cilt), felsefe (120 cilt), matematik ve astronomi 
(111 cilt), tıp (101 cilt), Batı seyahatnamelerinde İslâm 
dünyası (79 cilt), nümismatik (56 cilt), mimari (16 cilt) 
ve çeşitli ilimler (6 cilt) ana başlıkları altında 800’den 
fazla ciltlik devasa bir külliyat meydana getirilmiştir. 
Sezgin’in editörlüğünde hazırlanan bu külliyat, yüzler-
ce araştırmacının ilgili konulardaki araştırmalarını ve 
incelemelerini ve 1000’den fazla yazma eserin tıpkıba-
sımını içerir. Bu eserler, İslâm medeniyetindeki ilim 
tarihi üzerine çalışacak bir araştırmacı için gözden 
geçirilmesi ve incelenmesi olmazsa olmaz kaynaklar 
olarak günümüzde de değerini korumaktadır.(Arslan 
203-204)

2017 yılının başında o zamanki konsey üyelerimiz Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker ve Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile 
Fuat Hoca’yı Frankfurt’ta ziyaretimiz esnasında, Hoca 
bir yandan Almanya’daki enstitü bünyesinde kurduğu 
İslâm bilim tarihi kütüphanesini geliştirirken, aynı za-
manda kendi imkânlarıyla Enstitü kütüphanesindeki 
eserlerin nüshalarını içeren “kendi kütüphanesi”ni de 
oluşturduğunu ve kütüphanesini Türkiye’ye taşıyaca-
ğını söylemişti. Bunu tabii memnuniyetle karşılamıştık, 
ancak ben kendisine Almanların bu konuda güçlük çı-
karabileceklerine dair endişelerimi belirtmiştim. Nite-
kim, Alman makamları, Hoca’nın kişisel kütüphanesine 
ait kitapların önemli bir bölümünün Türkiye’ye nakline 
engel çıkarmışlardır. Türkiye’ye nakledilebilen 17 bin 
eser ise, İstanbul’da kurulan Fuat Sezgin-Ursula Sezgin 
İslâm Bilim Tarihi Kütüphanesi’nde öğrenci ve araştırı-
cıların hizmetine sunulmuştur. 

Fuat Sezgin’in üstün gayretleriyle kurulan ve binler-
ce kaynak eseri içeren söz konusu kütüphaneler, bilim 
tarihi ve özellikle de İslâm bilim tarihi konusundaki 
bilimsel çalışmalar için son derece kıymetli imkanlar 
sunmaktadır. 

Diğer Çalışma ve Eserleri
Ünlü Türk bilim insanı Fuat Sezgin’in, yukarıdaki 
başlıklar altında ele alınanlar yanında, diğer çalışma 

ve eserleri de önemli bir miras olarak değerlendiril-
mektedir. Bu bağlamda, Hoca’nın İslâm bilim tarihine 
ilişkin kaynakların araştırılması ve ortaya çıkarılması 
konusundaki olağanüstü çabası, gerçekleştirdiği diğer 
yayınlar, verdiği dersler, konferanslar ve mülakatlar ile 
başarılı bir bilim adamı olarak çeşitli konulara ilişkin 
tutum ve davranışları da, bıraktığı mirasın önemli bi-
leşenleridir.

Fuat Sezgin Hoca’nın mirasları arasında; “Buharî’nin 
Kaynakları”, “Amerika Kıtasının Müslüman Deniz-
ciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis”, 
“Tanınmayan Büyük Çağ: İslâm Bilim tarihinden”, 
“Astronomy Geography And Navigations İn Islamic 
Civilization(İslam Uygarlığında Astronomi, Coğrafya 
ve Denizcilik)”, İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, 
Fizik, Kimya, Tıp, “İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Müzesi: Toplu Bakış”, Katip Çelebi´nin Esas Ki-
tab-ı Cihannüma´sı ve Coğrafya Tarihindeki Yeri, “Ege 
ile Ece Topkapı Sarayında”, “İslam Bilim Tarihi Üzerine 
Konferanslar”, “Bilim Tarihi Sohbetleri”, “İslam Kültür 
Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri” gibi yayımlanmış 
eserlerini zikretmek gerekir. Çoğu bazı yabancı dillerde 
de yayımlanan bu eserlerin, İslam bilim mirasını açığa 
çıkarmak, konuya dair eksiklik ve yanlışları gidermek, 
İslam bilim tarihine ilişkin ilişkin farkındalık ve ilgiyi 
artırmak bakımından değer taşıdığı muhakkaktır.

Fuat Sezgin Hoca'nın yukarıda değinilen eserleri ya-
nında, olağanüstü çalışkan ve başarılı bir bilim adamı 
olarak kişisel özellikleri ile olgu ve olaylara yaklaşımı ve 
davranışları da, belki “somut olmayan” bir miras ola-
rak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, Hoca’nın hayatı 
boyunca haftanın yedi günü ve günde 16-17 saati bu-
lan mesaisi, yabancı dil öğrenme konusundaki yetenek 
ve gayreti, ülkesinden haksız yere ayrılmak zorunda 
kalmasına rağmen Türkiye’ye ve medeniyetine olan 
sevgi ve bağlılığını kaybetmemesi, bilimsel nesnellik ve 
doğruluk konusundaki titizliği gibi birçok özelliği ile 
eğitim ve araştırmada “Hoca”nın, “yabancı dil” öğren-
menin, disiplinli ve çok çalışmanın önemi gibi konulara 
dair tavsiyelerinin de unutturulmaması gereken değerli 
mirasları olduğu değerlendirilmektedir.

Fuat Sezgin Hoca’nın diğer önemli bir mirası, 
Almanya ve sonra da Türkiye’de kurduğu 
İslâm bilim ve teknoloji müzeleridir. Bu 
müzelerde, Müslüman bilim insanlarınca 
geliştirilen teknik aletlerin Hoca’nın ulaştığı 
eserlerdeki çizim ve tanımlamalara dayalı 
olarak Hoca’nın önderliğinde üretilen model 
veya replikaları sergilenmektedir.
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Sonuç Yerine...
Fuat Hoca’nın mirasının uluslararası düzeyde önem ve 
etkiye sahip olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte bu 
mirasın İslâm bilim camiası ve toplumları bakımın-
dan daha önemli olduğu da bir gerçektir. Çünkü, İslâm 
toplumlarının uluslar veya medeniyetler arası küresel 
yarışta son birkaç yüz yıldır geride kalması, İslâm uy-
garlığının katkılarını adeta yok sayan oryantalist bakış 
açısının bu ülkelerde de egemen olmasını kolaylaştır-
ma yanında bilimsel ve topyekün gelişme konusunda 
ciddi bir özgüven ve motivasyon hatta aidiyet/kimlik 
sorunlarına da yol açmıştır. Bu süreç, İslâm’ın bilimi 
ve gelişmeyi teşvik ettiği veya engel olduğu ekseninde 
dayanaksız, hamasî ve verimsiz tartışmaların sürmesine 
de neden olmuştur. Bu konuda Fuat Sezgin Hoca’nın 
kimlik ve aidiyeti dolayısıyla “duygusal ve hamasî dav-
ranmama” hususundaki hassasiyeti, bilimsel “dürüstlük 
ve nesnellik” bakımından örnek alınacak bir “davranış/
yaklaşım mirası” olarak değerlendirilmelidir.

Fuat Hoca ile çalışma ve eserlerinin Türkiye’de, olduk-
ça geç olarak 2000’li yıllardan sonra tanınmaya baş-
landığı söylenebilir. Bu durum, Hoca’nın çalışmalarını 
Almanya’da sürdürmesi, eserlerinin Almanca olarak 
yayımlanması ve Türkçe çevirilerinin yapılmaması, 
Türk bilim camiasının durum ve tutumu gibi birçok 
nedenle ilişkilendirilebilir. Bu konuda, Prof. Dr. Engin 
Bermek’in başkanlığı döneminde, 2007’de TÜBA tara-
fından Prof. Dr. Fuat Sezgin’in “İslâm’da Bilim ve Tek-
nik” başlıklı eserinin Almancadan Türkçeye çevrilerek 
yayımlanması, önemli bir dönüm noktası olmuştur. 
(2017 yılı Ocak ayında Almanya’da o zamanki konsey 
üyelerimiz Muzaffer Şeker ve Fahrettin Keleştemur ile 
Fuat Hoca’yı ziyaretimiz esnasında, bu eserin İngilizce-
sinin de TÜBA tarafından yayımlanması hususunda ho-
cayla vardığımız mutabakatın hayata geçirilmesi, bilim 
dünyası için yararlı ve sevindirici bir katkı oluşturacak-
tır). Şimdiye kadar üç baskısı yapılan ve TÜBA ile pay-
daş kuruluşlar tarafından üniversite ve okul kütüphane-
lerine dağıtılan eser, başta bilim çevreleri olmak üzere 
ilgili çevreler üzerinde önemli bir etki doğurmuştur. 
Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı 
döneminden itibaren Hoca’ya ve eserlerine gösterdi-
ği yakın ilgi ve destek, hem Hoca’nın Türkiye ile olan 
ilişkilerinin sıklaşmasına yol açmış, hem de Hoca ve 
eserlerinin tanınmasına ciddi katkılar sağlamıştır. Bu 
bağlamda, 2008’de İstanbul Gülhane parkında “İslam 
Bilim ve Teknoloji Müzesi”nin, 2010’da “Fuat Sezgin İs-
lam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı”nın kurulması ve 
Vakıf bünyesinde “İslam Bilim Tarihi Kütüphanesi”nin 
açılması, Ülkemizde bilim tarihi alanının tanınırlık ve 
gelişimi bakımından tarihi önemde adımlar olarak kay-
dedilmelidir. Son olarak, Hocanın 17 ciltlik GAS başlık-
lı eserinin İBTAV ve İÜ iş birliğiyle Türkçeye çevrilerek 
yayımlanmasını amaçlayan projenin gerçekleştirilmesi 
de tarihi bir adım olacaktır.

Sonuç olarak, Fuat Sezgin’in mirasının, genel olarak ve 
özellikle İslâm toplumları ve bilim insanları için aşağı-
daki bakımlardan son derece kıymetli olduğu değerlen-
dirilmektedir: Fuat Sezgin Hoca’nın mirası;

1. Müslümanların 17. yüzyılın başlarına kadar 
yaklaşık 800 yıllık dönemde insanlığın bilimsel 
birikimine ve gelişimine yaptıkları çoğunlukla 
bilinmeyen ve oryantalistlerce üzeri örtülen ve 
batılılara mâl edilen önemli katkılarını ve İslâm 
dininin bilime engel olmadığını bilimsel olarak 
ve ikna edici biçimde ortaya koymaktadır.

2. Böylece, “İslâm bilim tarihi”nin oluşum ve ge-
lişimine de önemli katkılar sağlamaktadır.

3. Dünyada ve Müslüman bilim çevreleri ile top-
lumlarında da egemen olan batı merkezli “or-
yantalist” bakış açısının yanlışlık ve eksiklikle-
rini giderme bakımından önemli bir katkı ve 
imkân sağlamaktadır.

4. Müslümanların önceki medeniyetlerden al-
dıkları bilimsel mirası komplekse kapılmadan 
devralarak geliştirdikleri ve özgün yenilik ve 
katkılar sağladıklarını, özellikle batının geli-
şimi ve bu gün ulaşılan düzey için çok değerli 
kaynaklık teşkil ettiklerini ortaya koymakla, 
kendisinin de benimsediği “bilimsel gelişme 
ve birikimin insanlığın ortak mirası olduğu” 
tezini güçlendirmektedir.

5. Bilimi ve tarihini “doğa bilimleri ve teknik bi-
limlerle” sınırlı gören (hâkim) yaklaşıma karşı 
söz konusu disiplinler yanında sosyal, beşeri 
ve dinî bilimleri de kapsayan daha “geniş ve 
kapsayıcı” bir yaklaşımın başarılı ve öncü bir 
örneğini oluşturmaktadır.

6. Özellikle İslâm dünyasında ve Türkiye’de, bi-
lim insanları ve toplumlar nezdinde, bilim ta-
rihi ile islam bilim tarihine yönelik yaklaşım, 
farkındalık, ilgi, kuruluş ve çalışmaların geliş-
mesine ve böylece, bilimsel ve topyekûn geliş-
me için gerekli özgüven ve motivasyona da çok 
değerli katkılar sağlamaktadır.
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TÜBA-AR EDITÖRLER KURULU YENILENDI

IAP PROJESINDE TÜBA TEMSILCISI 
DR. ÖĞR. ÜYESI HAYDAR YALÇIN

TÜBA-AR (Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji) Der-
gisi’nin 2014 yılında yeniden oluşturulan editörler kuru-
lunda yer alan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şevket Dönmez, Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Harun Ürer ve Dr. 
Öğretim Üyesi Haydar Yalçın’ın yerini Akademi tarafın-
dan görevlendirilen yeni editörler kurulu aldı.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, editörler ku-
ruluna şimdiye kadar ortaya koyduğu yoğun ve özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti ve “TÜBA-AR 
Arkeoloji yayınları önemli bir noktada duruyor. 2014’te 
oluşturduğumuz yayın kurulumuz şimdiye kadar hiçbir 

fedakârlıktan kaçınmayarak, niteliğinden ödün verme-
den, Akademi sorumluluğun bilinciyle editöryal çalış-
malarını sürdürdüler ve son olarak Haziran ayında 24. 
Sayısını büyük bir emekle yayımladılar. TÜBA adına 
kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Gül Işın, İÜ’den Prof. Dr. Necmi Karul, 
AÜ’den Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Ege Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Şakir Çakmak ve Dokuz Eylül Üniversitesi’n-
den (DEÜ) Doç. Dr. Harun Özdaş’ın yer aldığı yenilenen 
editörler kurulumuz ise çalışmalarına başladı ve Aralık 
ayında yayımlanacak olan 25. sayı için hazırlıklarını sür-
dürüyorlar. Kendilerine şimdiden ayırdıkları zaman ve 
paylaştıkları bilgi birikimleri dolayısıyla çok teşekkür edi-
yor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.

The InterAcademy Partnership’in (IAP) 2019 yılı so-
nunda başlatmayı planladığı "Harnessing The World's 
Academies to Combat Predatory Academic journals and 
Conferences" adlı projeye İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haydar 
Yalçın TÜBA temsilcisi olarak katkı sağlayacak. 

Akademi’nin uluslararası hakemli yayınlarından olan 
TÜBA-AR (Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji) Der-
gisi ve TÜBA-KED’in (Türkiye Bilimler Akademisi Kül-
tür Envanteri Dergisi) teknik editörü de olan Dr. Yalçın, 
18 ay sürecek olan Proje kapsamında “Ülkemizde yürü-
tülecek çalışmada; Türkiye’deki akademik yayıncılığın 
durumu, yırtıcı/sahte dergiler, yayıncılar ve konferans-
lar bakımından ele alınacak.” dedi. Süreç içerisinde elde 
edilen verilerle Türkiye’de faaliyette bulunan akademis-
yenlerin yağmacı dergilere yönelik farkındalık düzeyleri 
ve buna bağlı olarak oluşturulması gereken politika ve 

uygulamalara yönelik öneriler 
geliştirileceğini ifade eden Dr. 
Yalçın, çalışmada nitel ve nicel 
yöntemlerin birlikte kullanıla-
cağını belirtti ve “Bilim insan-
larının tercih ettiği dergilerin 
açık erişim politikalarının tespit 
edilmesinde SHERPA/RoMEO 
- Publisher copyright policies 
& self-archiving, Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) 
vb. sistemlerden faydalanılacak. 
Bilim insanlarının yağmacı dergi-
ler, acık erişim, araştırma verisi, intihal konularına yak-
laşımı ve bu konulardaki farkındalık düzeylerinin ölçüm-
lenebilmesi için ise netnografik çalışmalar da projede 
kullanılacak yöntemler arasında bulunuyor.” dedi.

2019 TÜBA-AR Yayın Kurulu: Doç. Dr. Harun Özdaş, Doç. Dr. Şakir Çakmak, 
Prof. Dr. Gül Işın

2014-2019 TÜBA-AR Yayın Kurulu: Prof. Dr. Şevket Dönmez, 
Doç. Dr. Harun Ürer, Prof. Dr. Musa Kadıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Haydar Yalçın
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PROF. DR. DILARA SEYIDZADE’DEN “BAĞIMSIZLIĞA 
GIDEN YOLDA AZERBAYCAN” KONFERANSI

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği himaye-
sinde, TÜBA ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 
Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Dilara Seyidzade’nin “Bağımsızlığa Giden 
Yolda Azerbaycan” başlıklı konferansı 23 Ekim 2019’da 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İb-
rahim, Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, 
Türkiye'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Gazi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın katıldığı kon-

feransta; Azerbaycan'ın kuruluşu ve 28 yıl önce Rus ege-
menliğinden kurtularak verdiği bağımsızlık mücadelesi 
anlatıldı.

Azerbaycan’ın 28. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla 
Azerbaycan’ın dünü, bugünü ve yarını ele alındı. Türki-
ye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Baş-
kanı Şamil Ayrım, Türkiye ile Azerbaycan arasında haya-
ta geçen önemli projelere değindi.

Konferansın katılımcıları arasında milletvekilleri, bürok-
ratlar, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

2019 YILI GEBIP DEĞERLENDIRMELERI 
DEVAM EDIYOR

2001 yılında ülkemizde araştırmalarıyla ön plana çık-
mış genç bilim insanlarını Akademi’nin şemsiyesi altına 
almak, kendi aralarındaki ve Akademi üyeleriyle etkile-
şimlerinden doğacak bir sinerjik bir ortam oluşturmak 
ve ihtiyaç duydukları akademik ve malî destek ve teşviki 
sağlamak amacıyla başlatılan Türkiye Bilimler Akademi-
si Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı 
(TÜBA-GEBİP) bütün hızıyla devam ediyor. 

2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de bulunan GEBİP Ödülleri kapsamında şimdiye kadar 
480 bilim insanı ödüllendirildi.  2019 yılı başvurularının 
4 Mart günü sona ermesiyle birlikte oluşturulan; Sosyal, 
Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanındaki komite-
lerin değerlendirmeleri devam ediyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde düzenlenmesi planlanan TÜBA Ödülleri Töreni'nin 
tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
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Fuat Sezgin Neden Önemlidir?
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

TÜBA Asli Üyesi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İtalyan şair ve yazar Sezar Pavese “İnsan hayatında hatır-
lanacak anlar vardır.” demiştir. İşte benim de hayatımda 
unutamayacağım en önemli anların başında Fuat Sezgin 
Hoca’yı tanımış olmam gelmektedir. Fuat Hoca’yı tanımak 
iki bakımdan fevkalade önemlidir: birincisi bilim insanı 
özellikleri ve ikincisi de bilim tarihine yaptığı hizmetler. 
Bu kısa yazıda işte bu iki özellik üzerinde durmaya çalışa-
cağım. Fuat Hoca ile ilgili bilgileri, eserlerini ve kapsamlı 
hayat öyküsünü çeşitli kaynaklardan kolayca öğrenmek 
mümkündür. Fuat Hoca’nın da konuşmalarında ve eserle-
rinde vurguladığı gibi bilim insanlığın ortak malıdır. Belli 
bir coğrafyanın veya bir milletin eseri değildir, insanlık 
tarihi boyunca bilim farklı coğrafyalarda ve farklı insan 
toplulukları ve nihayet farklı medeniyetlerde gelişme 
ortamı bulmuştur. Son yüz yılda bilimin en çok geliştiği 
toplum Batı toplumu/medeniyeti olmuştur, günümüzde 
Uzak Doğu, yani Japonya, Güney Kore, Singapur (Güney 
Asya) ve Çin bilimin hızlı ilerleme gösterdiği yerlerdir. 
Bilimsel gelişmeler ile refah düzeyi veya hayat standardı 
arasında doğru bir ilişki vardır. Bilimde geri kalmış fakat 
buna rağmen teknolojik ve sosyo-kültürel olarak gelişmiş 
ülkeler olmadığı gibi ileri bilimsel düzeye sahip fakat geri 
kalmış bir ülke de gösterilemez. 

Türk ve İslam dünyası günümüzde ne yazık bilime ileri 
düzeyde katkıda bulunamamaktadır. Siyasi ve kültürel 
sebeplerle, işte bu dünya, yani bizim kültür coğrafyamız 
Batı medeniyeti tarafından görmezden gelinmekte ve 
insanlığın bilim sürecinde yok sayılmaktadır. Fuat Hoca 
ve özellikle Hoca’nın da vurguladığı gibi bazı dürüst or-
yantalistler olmasaydı bu durum büyük bir ihtimalle bu 
şekilde sürüp gidecek, biz de hamasi söylemlerle Batı’nın 
zaten bizim kadim düşmanımız olduğunu ve bizi anlama-
dığını ileri sürmeye devam edecektik. Ama bir yandan 
da Batı’nın bilimsel ve dolayısıyla teknolojik üstünlüğü 

karşısında aşağılık kompleksinden de kurtulamayacak-
tık. İşte Fuat Sezgin Hoca çalışmalarıyla en az 6-7 yüz-
yıl süreyle (8. ve 15 asırlar arası) bilime o dönem için en 
önemli katkıların İslam coğrafyasında yapıldığını belgele-
riyle ortaya koymuştur. Şüphesiz bu konuda Hoca’nın en 
önemli eseri 17 ciltlik orijinali Almanca yazılan eserdir ve 
Türkçeye çeviri işlemi devam etmektedir. Bir insan, Fuat 
Hoca, hemen hemen tek başına (eşinin de büyük yardımı 
ile) ve kendi ülkesinde değil fakat Batı medeniyetinin en 
önemli temsilcilerinden birisi olma konumundaki ülke-
lerden birisinde, Almanya’da yaşayarak bu gerçeği ortaya 
çıkarmıştır. 

Türk-İslam coğrafyasında bilimsel üretkenlik 15. yüzyıl-
dan sonra bir duraklama ve nihayet 17. yüz yıldan son-
ra ise gerileme sürecine girmiştir. Ne oldu da artık bilgi 
üretemeyen ve hatta bilimden uzaklaşan bir toplum ha-
line döndük? Bernard Lewis’in kitabına verdiği isim gibi 
‘What Went Wrong?’. Evet ne oldu ve ne yanlış yapıldı da 
Batı medeniyetinde bilim ve teknoloji hızla gelişirken bi-
zim medeniyetimizin bilime katkısı geriledi? Bu soruyu 
Fuat hocaya da sordum, bana kesin bir şey söylemedi, bu 
sorunun cevabını tam olarak kimsenin bilmediğini ama 
bunun sebebinin din yani İslam olmadığını vurguladı. Ne 
yazık ki bu sorunun cevabını bile Batı bizden daha fazla 
araştırdı ve araştırıyor. Bilimsel geri kalmışlığımızın kö-
keni ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. 
Altta yatan temel sebepleri bilmediğimiz için çözümler 
de üretemiyoruz veya yanlış çözümlemelere gidiyoruz. 
Sonuçta tam olarak izah edemediğimiz sebeplerle akıl 
ve bilimden uzaklaştık. İşte burada benim tanıma fırsa-
tı bulduğum ikisi yaşayan, Aziz Sancar ve Gazi Yaşargil, 
diğeri kısa bir süre önce rahmetli olan Fuat Sezgin yu-
karıdaki sorunun sadece az çok cevabını alabileceğimiz 
değil fakat hayatlarını incelediğimiz zaman bazı cevaplar 

Hoca’nın iyi incelenmesi şarttır. Bilim 
hayatımızdaki son üç yüz yıllık dönem, bilimde 
ilerlemiş ve bunu günlük hayata yansıtmış 
olan Batı (ve Japonya-Güney Kore) ile 
yüzleşme dönemi olup, bu süre içerisinde 
ve günümüzde de yoğun bir şekilde bilimsel 
gelişmeyi neden yeterince sağlayamadığımızı 
tartışmakla geçmiştir.
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bulabileceğimiz bilim insanlarıdır. Bu üç insanın hayatı-
nın ders kitabı olarak ta okutulması gerektiğini düşünü-
yorum. Gazi Yaşargil halen 94 yaşında olup aktif olarak 
çalışmaktadır. Bilindiği gibi Gazi Hoca geçen yüz yılın 
ikinci yarısının dünyadaki en önemli beyin cerrahı se-
çilmiştir. Aziz Sancar ise bilim alanında Nobel alan tek 
Türk’tür. Bu üç önemli bilim insanının bazı ortak özel-
likleri vardır; üçü de kendi akademik alanlarında belli bir 
konuya odaklanmışlardır. Fuat Sezgin İslam bilim tarihi, 
Aziz Sancar DNA tamir mekanizmalarının moleküler 
temelleri ve Gazi Yaşargil beyin anatomisi ve beyin tü-
mörlerinin cerrahi tedavisi. Bir bilim insanının aynı anda 
birbirinden farklı konularla ilgili araştırmalar yapması ve 
bilimsel hayatını bu şekilde sürdürmesi onu başarısızlı-
ğa götürür. Birçok şey bilen fakat hiç bir şeyi tam olarak 
bilmeyen akademisyen tipi ortaya çıkar. Her üç bilim 
insanının en önemli bir diğer ortak özelliği zamanı çok 
iyi değerlendirmeleridir. Fuat Hoca’nın günde ortalama 
17-18 saat çalıştığı yaygın olarak bilinmektedir. Kendisini 
ziyaretimizde de bu konu gündeme geldiğinde uzun yıllar 
ortalama olarak günde 17-18 saat çalıştığını, son zaman-
larda bu süre 15 saate indiği için üzüldüğünü belirtmişti. 
Yine Fuat Sezgin Hoca ile bir sohbetimizde hoca aynen 
şöyle söyledi: “Yıllardır yaşadığım Frankfurt’ta sadece üç 
yeri iyi bilirim; evimi, enstitüyü ve öğle yemeği (genellik-
le çorba içerdi) yediğim lokantayı”. Hoca ilerlemiş yaşı-
na rağmen kendi kullandığı arabasıyla bu üçgende gidip 
geliyordu. Aynı durum Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar için 
de benzerdir. Bir diğer ortak özellik ise her üç hocanın 
da akademik hayatlarının büyük bir kısmını yurt dışında 
geçirmiş olmalarıdır. Bu oldukça önemli bir meseledir. 
Benzer zekaya sahip belki daha zeki bir çok akademisyen 
halen ülkemiz üniversitelerinde çalışmaktadırlar. Neden 
evrensel boyutlarda başarılı olamıyorlar? Malatya ili ka-
yısı bakımından meşhurdur, dünyanın en güzel kayısıla-
rı yetişir ve dünyanın neresine giderseniz gidin Malatya 
kayısısı ile karşılaşırsınız. Bunun anlamı şudur; Malatya 
kayısısı için Malatya’daki iklim, toprak, su, hava gibi fak-
törler en uygun olan ortamı oluştururlar. Başka bir coğ-
rafyada aynı lezzet ve kalitede bir kayısı yetiştirmek pek 
mümkün değildir. Bilim de böyledir, uygun bir atmosfer 
olmazsa gelişmez. Ne yazık ki bu atmosferi hala oluştu-
rabilmiş değiliz. Öncelikle bu atmosferin bilim insanla-
rının beyninde oluşması gereklidir. Boston’da yaşayan 
çok saygın bir bilim insanımızın kendisiyle yapılan bir 
söyleşide “Neden Türkiye de değil de Boston’da çalışmayı 
tercih ediyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap manidardır; 
“Çünkü burada sokağa çıktığımda hava bilim kokuyor.” 
Bir zamanlar Semerkand’dan Andalusya’ya kadar havanın 
bilim koktuğu gibi.

Fuat Hoca’dan bizzat dinlediklerim ve sohbetlerinden 
aldığım bazı notları paylaşmak istiyorum. Erciyes Üni-
versitesi rektörlüğüm döneminde üniversitedeki cadde 
ve sokaklara bilime evrensel boyutlarda hizmet etmiş 
medeniyetimizin önde gelen bilim insanlarının ve dü-
şünürlerin isimlerini vermeye karar vermiştik. En uzun 
caddelerden birisine Biruni ismini vermiş diğerine ona 
eşdeğer olabilecek bir isim arıyorduk ve tahmin edile-
ceği gibi günümüzün Biruni’si diye de adlandırılan Fuat 
Sezgin Hoca’nın isminin verilmesine Üniversite Senatosu 

olarak karar verdik. Elbette bu karardan önce Hoca’dan 
izin aldık ve kendisini “Fuat Sezgin Caddesi”nin açılışı-
na davet ettik. Dolayısıyla artık Erciyes Üniversitesi’nin 
birbirleriyle kesişen iki büyük caddesinin isimleri ebedi-
yete kadar Biruni ve Fuat Sezgin olarak anılacak. Hoca 
çok daha önemli bir başka daveti kabul etmeyerek yoğun 
işleri arasında Kayseri’ye geldi ve caddenin açılışını bir-
likte yaptık. Hoca ayrıca çok yorgun olmasına rağmen 
“Müslümanların Coğrafya Tarihine Bugüne Kadar Bilin-
meyen İnanılmaz Büyük Katkısı” başlıklı bir konferans 
verdi. Konuşma ve soru-cevap faslı o kadar uzun sürdü ki 
Hoca’yı uçağa son anda yetiştirebildik. Konuşmasını ki-
tapçık haline getirdik. Bu ziyaret Erciyes Üniversitesi’nin 
tarihindeki en önemli faaliyetlerden birisi olarak yerini 
aldı. Bu, Hoca ile ilk karşılaşmamızdı. Konuşması esna-

sında hoca İbni Sina dönemindeki bilimsel gelişmeler-
den bahsederken o dönemin düşünce yapısını açıklamak 
için bir örnek verdi; emir Şems el-Ma’ali’nin kızı prenses 
Zerrin, İbni Sina’ya bir mektup yazar ve ondan Cürcan 
ile Bağdat arasındaki boylam farkının ne kadar olduğu-
nu sorar. İbni Sina bu farkı ayın, o yerin meridyenindeki 
pozisyonuna göre tespit edip 8 derece olduğunu bildirir. 
Bir emirin kızının coğrafya bilimi ile ilgilenmesi oldukça 
dikkat çekicidir. Fuat Sezgin Hoca konuşmasında el-Bi-
runi’nin “Matematiksel Coğrafya”nın kurucusu olduğunu 
da belirtmiştir.

Fuat Sezgin Hoca ile daha sonraki karşılaşmamız Frank-
furt’ta Hoca’nın kurucusu olduğu Arap-İslam Bilimler 
Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nde olmuştur. O zaman 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve şimdi TÜBA 
Başkanı olan Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile birlikte G-20 
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kapsamında Almanya’da yapılan Science-20 toplantısında 
TÜBA adına Türkiye’yi temsil ettik. Toplantıdan sonra 
Frankfurt’ta o sırada TÜBA Başkanı olan Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar ile buluşarak Hoca’yı makamında ziyaret ettik, 
iki gün boyunca Hoca ile uzun sohbetlerimiz oldu ayrıca 
enstitüyü gezerek özellikle kütüphanedeki kitaplar hak-
kında bilgi edindik. Hoca “Hayattaki en büyük arzularım-
dan birisi enstitüdeki kütüphaneyi Türkiye’ye taşımaktır.’ 
demişti. Hoca’nın bu arzusu yerine getirilmektedir. Maddi 
varlığının büyük bir kısmını enstitüdeki birçoğunu ken-
disinin ciltlediği kitaplar için harcamıştır. Bir keresinde 
çok önemli bazı kitapları almak istemiş (hafızam beni ya-
nıltmıyorsa Kahire’de) ancak parasının yeterli olmadığını 
görünce sıkı bir pazarlıktan sonra fiyatı 300 bin marktan 
270 bin marka indirmiş, eşine ailesinden kalan mirası da 
ekleyerek parayı denkleştirmiş ve kitapları alabilmiştir ve 
hiç paraları kalmamıştır.

İbni Sina’ya özel bir önem veriyordu ve başka birisinden 
bahsederken onu İbni Sina ile karşılaştırıyordu. “Allah’tan 
en büyük dileğim İbni Sina ile ilgili kapsamlı bir kitap ya-
zabilmem için bana 3 yıl daha ömür vermesidir.’ sözü hala 
kulağımdadır. Fuat Hoca’nın en önemli özelliklerinden 
birisi 30 civarında dil bilmesidir. Hocası kendisinden her 
yıl bir dil öğrenmesini istemiştir. İncelemek istediği her 
eseri kendi orijinal dilinde okumayı arzu etmiştir. Rusça 
yazılmış önemli bir coğrafya kitabını incelemek için altı 
ayda Rusça öğrendiğini anlatmıştı. İki ay Rusça çalıştık-
tan sonra dört ay da Moskova’da Rusçasını geliştirmiş ve 
altı ay sonra kitabı orijinal dilinden yani Rusçadan oku-
yabilmiştir. 

“Hocam, 8-15 yüzyıllar arasında bizim medeniyetimizin 
bilime katkılarının ne kadar muazzam olduğunu belge-

leriyle ortaya koydunuz, sizce o dönemdeki bu gelişmeyi 
neye borçluyuz?” diye sorduğumuzda Hoca uzun bir süre 
düşündü ve şu cevabı verdi; “Çünkü İslamiyet bilimi teş-
vik etmiştir.” Türkiye’den yeteri kadar araştırıcının yanına 
gitmediğini belirttiği bir konuşmasında ise “N”e yazık ki 
şu anda yanımda çalışan en önemli araştırıcı 8 dil bilen 
bir İngiliz’dir diyerek üzüntüsünü belirtmişti’.

Fuat Hoca’nın en çok atıfta bulunduğu kişilerden birisi 
Cabir İbni Hayyan’dır. 8. yüzyılda yaşamış olan Cabir İbni 
Hayyan ‘Allah bize öyle bir akıl vermiştir ki biz bu akılla 
taş, bitki hatta insan bile yapabiliriz’ demiştir. Bu cümleyi 
birkaç defa tekrarladı. Bunun önemli bir mesaj olduğunu 
düşünüyorum. Bu cümledeki bakış açısı bize o dönemde-
ki bilimsel düşüncenin sınırlarını göstermesi bakımından 
ayrıca ilginçtir. Bu ve benzer görüşler ve Fuat Hoca’nın da 
kanaati bizim düşünce hayatımızda din-bilim çatışması-
nın olmadığını göstermektedir. Akıl ve bilimden uzaklaş-
mak dini doğru anlamamızda da sorunlara yol açmıştır.

Fuat Hoca geride muazzam bir bilgi birikimi bıraktı. Me-
deniyetimizin en az bilinen dönemine ait bilimsel çalış-
maları, o dönemin bilim insanlarını, buluşlarını ve dü-
şünce yapılarını anlayabileceğimiz en önemli kaynaklara 
onun sayesinde sahibiz. Gerek araştırmalarına konu olan 
dönemle ilgili ortaya koydukları, gerek Almanya’daki ça-
lışma ortamı ve bizzat hocadan dinlediklerimiz bize çok 
önemli mesajlar veriyor. Türk ve İslam Medeniyetinin ilk 
5-6 yüzyıllık parlak döneminden sonra gelen duraklama 
döneminin daha iyi anlaşılması bakımından da Hoca’nın 
iyi incelenmesi şarttır. Bilim hayatımızdaki son üç yüz 
yıllık dönem, bilimde ilerlemiş ve bunu günlük hayata 
yansıtmış olan Batı (ve Japonya-Güney Kore) ile yüzleşme 
dönemi olup, bu süre içerisinde ve günümüzde de yoğun 
bir şekilde bilimsel gelişmeyi neden yeterince sağlayama-
dığımızı tartışmakla geçmiştir. Bu sorunun doğru cevabı 
aslında Fuat Hoca’nın hayatında yatmaktadır. Onun hayat 
tarzı, davranış şekilleri, insan ilişkileri, düşünce hayatı, 
zamanı nasıl kullandığı, çalışma tarzı ve bilimsel bakış 
açısı iyi incelendiği zaman Fuat Sezgin’in neden önemli 
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

“Müslümanların Coğrafya Tarihine Bugüne Kadar Bilinmeyen
 İnanılmaz Büyük Katkısı” başlıklı  konferanstan.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Ziyaret: Dönemin TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Dönemin TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin, 
Dönemin TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Alman-
ya/Ocak 2017 

 Fuat Sezgin Hoca çalışmalarıyla en az 6-7 yüzyıl 
süreyle (8. ve 15 asırlar arası) bilime o dönem 
için en önemli katkıların İslam coğrafyasında 
yapıldığını belgeleriyle ortaya koymuştur.
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DOĞUDAN YÜKSELEN BİLİM

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın otobiyografisi; yüksek öğrenim için 
17 yaşında memleketi Erzurum'dan ayrılarak 17 yıl Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşadıktan sonra ülkesinin içinde bulunduğu çok zor koşulları bilmesine 
rağmen ülkesine hizmet etmek üzere 1980 yılında kendi arzusuyla yurda dönen ve 
Atatürk Üniversitesi'nde göreve başlayan bir bilim insanının gerek yurt dışında gerek 
yurt içinde bilim uğruna vermiş olduğu mücadelenin bir özetini içeriyor. Ülkesinde 
yaşadığı zorluklar ve engeller karşısında pes etmeyerek ayakta duran ve doğuda 
mükemmel bir araştırma altyapısı oluşturduktan sonra etrafında çok değerli bilim 
insanları yetiştiren Metin Balcı'nın serüveni, özellikle genç bilim insanlarına ışık tutacak.

Doğudan Yükselen Bilim için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA-ENERJI DEPOLAMA TEKNOLOJILERI 
ÇALIŞTAYI ve PANELI

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli” 4-5 Temmuz 2019’da Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Enerji 
Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” 4-5 Temmuz 
2019’da Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştay’a TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA 
Konsey Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Po-
litikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜ-
BA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer, TÜBA Üyeleri, TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı Alma ile konuyla ilgili 
çalışan öğretim üyeleri, farklı disiplinlerden akademisyen 
ve öğrenciler katkı ve katılım sağladı.

Calıştay’a başkan olarak katılmanın  kendisi icin buyuk 
bir mutluluk olduğunu ifade ederek konuşmasına baş-
layan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker sözlerini 
enerjinin multidispliner bir alan olduğunun altını çize-
rek sürdürdü ve “Türkiye'nin öncelikli alanlarından birisi 
olan ve bilimsel calışmalarda hem teşvik edilmesi hem de 
üzerinde ciddiyetle durulması gereken enerji; ekonomik 
ve siyasi bağlamda stratejik bir calışma alanı olarak he-
pimiz için çok önemli. Bu konu bağımsızlığımızı ilgilen-
direcek duzeyde; her bir insanımızın hayat standardının 
yükseltilmesinde ciddi katkı sağlayabilmesinin yanı sıra 
Türkiye’nin cari açığının giderilmesinde de önemli bir 
rolü bulunuyor. Enerji alanının çok farklı parametreleri 
var ve multidisipliner bir alan; enerji depolama da bun-
lardan bir tanesi.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Enerji 
alanının çok farklı parametreleri var ve 
multidisipliner bir alan; enerji depolama da 
bunlardan bir tanesi.
Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı’nı Iğdır’da ger-
çekleştiriyor olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren 
Prof. Şeker “TÜBA, şahsım ve tüm bilim camiası adına 
emeği geçene herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz insan-
lığın refahı için çalışıyoruz. Bilimsel calışmalarımızın da 
ülkemiz ve dünya için barışa, huzura ve ekonomik refaha 
vesile olması için gayret gösteriyoruz. Enerjiyle ilgili her 
bir başlık dünyada tehlikeli, riskli ve ülkelerin menfaat-
lerine dokunulduğu zaman herkesin pençesini gösterdiği 
bir durum arz ediyor. Bu nedenle bu alandaki çalışma-
ların dikkatli, özenli ve hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerekiyor. Devletimiz bu konuda son yıllarda ciddi bir 
mesafe aldı. Özel teşviklerle bilimsel çalışmalara önemli 
yatırımlarda bulundu. Biz de TÜBA olarak çığır açıcı bi-
limsel faaliyetlere öncülük etmiş bilim insanlarından olu-
şan TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nu kurduk. Bu alandaki 
birikimlerini toplumun farklı katmanlarıyla paylaşmaları 
ve yeni stratejiler geliştirmeleri için Çalışma Grubu üye-
lerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Her alandaki faaliyetler 
çok önemli tabii ki fakat enerji konusundaki çalışmaların 
ülkemizin geleceği açısından ayrı bir önem arz ettiğini 
düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz 
ediyorum. ” diye konuştu.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Enerjiyle ilgili her bir başlık 
dünyada tehlikeli, riskli ve ülkelerin 
menfaatlerine dokunulduğu zaman 

herkesin pençesini gösterdiği bir 
durum arz ediyor.

““
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma: Enerji depolama tekniklerinin 
uygulanmasında, mevcut enerji kaynağı, enerji 
gereksinimi, enerji depolama verimliliği, enerji 
depolama altyapısı göz önüne alınmalı.
TÜBA’nın “Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı”nı 
Iğdır Üniversite’sinde gerçekleştirmesinin büyük bir onur 
olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Hakkı Alma sözlerini üniversite hakkında bilgi vererek 
sürdürdü. Iğdır Üniversitesi’nin 2008 yılında kurulduğu 
günden bu yana bilime ve insanlığa hizmet etmeyi 
kendisine amaç edinmiş bilimsel üretim merkezlerinden 
biri olarak bu amaca en büyük katkıyı sunan üniversite 
olduğunu vurguladı ve “2019 yılı itibarıyla 7 Fakülte, 

3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 17 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bölge üretimine ve 
istihdamına sosyal ve ekonomik bakımdan değer katmaya 
devam ediyoruz. Iğdır Üniversitesi, kendi enerjisini 
üreten bir üniversite olmayı hedefliyor. Bu kapsamda 
üniversitemiz kampüs alanına 10 bin m2 alana 500 
kW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) 
tesis ettik ve GES şuanda elektrik ihtiyacımızın % 30’nu 
karşılıyor. Bölge üniversiteleri arasında rol model olan 
500 Kw’lık GES ile Iğdır Üniversitesi’nin elektrik gideri 3 
milyon TL’den 2 milyon TL’ye indirildi.” dedi.

Dünyada yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimi 
içerisindeki payının hidroelektrik dahil 2020 yılında %26 

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma

2023 hedefleri ile yenilenebilir enerji 
kaynaklarının % 30 seviyesine 

çıkarılması hedefleniyor.

““ TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütüsü
Prof. Dr. İbrahim Dinçer

Türkiye’nin en büyük cari açığı enerji 
alanında ve bu sadece ekonomik bir 
sorun değil, ülkelerin bağımsızlığına, 
güvenliğine kadar pek çok konuda 

ciddi etkilere sebep oluyor.

““



40 TÜBA GÜNCE   EKİM 2019

olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Alma “Ülke-
mizde ise 2023 hedefleri ile yenilenebilir enerji kaynak-
larının % 30 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Yenile-
nebilir enerji kaynaklarına geçişte en önemli hususlardan 
biri enerji arzının sürekliliğini sağlanabilmesi. Örneğin, 
bir güneş enerji santrali veya rüzgâr türbini enerji santra-
li, ancak mevcut kurulu olduğu alandaki zamanla değişen 
enerjiye maruz kalarak güç üretebiliyor. Dolayısıyla, bu 
gibi sistemler sürekli sabit güç yoğunluğunda çalışmayıp, 
meteorolojik duruma bağlı olarak gün içerisinde üretim 
kapasiteleri değişmiyor. Diğer taraftan ise gün içerisinde 
talep edilen enerji miktarı da zamana bağlı olarak farklılık 
gösteriyor. Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynakları-
nın daha efektif kullanılması ve enerji talebinin düzenli 
olarak sağlanabilmesi için enerjinin depolanması genel 
bir çözüm olarak düşünülüyor. Genel olarak, enerji depo-
lama gereksinimi; anlık kullanım, mevcut enerjinin yeter-
siz olduğu durumlar ve enerji arzının tamamen durduğu 
acil durumlar için ortaya çıkıyor. Enerjinin niteliğine bağ-
lı olarak enerji depolanmasında kullanılan birçok teknik 
var. Bunlar, bataryalar, yakıt hücreleri, süper-kapasitör-
ler, süper-iletken manyetik enerji depolama, sıkıştırılmış 
hava, su ve yağ ısıtıcıları, standart sıvı ve gaz yakıtları 
depolama. Ancak, bu enerji depolama tekniklerinin uy-
gulanmasında, mevcut enerji kaynağı, enerji gereksinimi, 
enerji depolama verimliliği, enerji depolama altyapısı göz 
önüne alınmalı.” dedi.

Rektör Alma’dan sonra kürsüye çıkan; Iğdır’daki çalışma-
ları dolayısıyla Prof. Dr. Hakkı Alma’yı tebrik eden TÜBA 
Konsey Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Po-
litikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, ener-
jinin üretilmesi kadar yapılanmasının da önemli bir konu 
olduğunu belirterek, yapılan Çalıştay’ın hem bilimsel hem 

de ülkenin topyekûn kalkınması için önemli bir katkı sağ-
layacağına inandığını dile getirdi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun 2017 yılında; Türki-
ye’nin en acil ve en önemli konularından bir tanesinin 
enerji olduğu bilinciyle ve sorumluluğuyla kurulduğunu 
söyleyen Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise “Türkiye’nin en bü-
yük cari açığı enerji alanında ve bu sadece ekonomik bir 
sorun değil, ülkelerin bağımsızlığına, güvenliğine kadar 
pek çok konuda ciddi etkilere sebep oluyor.” dedi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer: Ülkemizin enerji konusundaki 
bilimsel politikalarını üretmek üzere çalışıyor, 
konu hakkındaki uzmanları bir araya getiriyoruz.
Çalışma Grubu’nun; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
bilimsel katkıları sunduğunu, günün sonunda tüm bu 
çalışmaların teknolojik çıktılara dönüştürülmesine 
kadar gerçekleşen süreçleri modellediğini vurgulayan 
Prof. Dinçer “Ülkemizin enerji konusundaki bilimsel 
politikalarını üretmek üzere çalışıyor, konu hakkındaki 
uzmanları bir araya getiriyoruz. Nihayetinde yol 
haritaları çıkarıyor, stratejik planlamaları katkı sağlamak 
üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin öncelikli 
sorunlarını dikkate alarak; 2017’de “Temiz Kömür 
Teknolojileri”, “Güneş Enerjisi Teknolojileri”, 2018’de 
ise “Nükleer Enerji Teknolojileri” ile “Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri” çalıştaylarını gerçekleştirdik. Iğdır’da 
bulunan tuz mağaralarının önemi ve depolama amaçlı 
kullanılıyor olması dolayısıyla ve Rektörümüz Prof. 
Dr. M. Hakkı Alma’nın da desteğiyle 2019 yılında da 
“enerji depolama” konusu üzerine Iğdır’da bir aradayız. 
Sadece batarya boyutunu değil, ısı boyutu ve teknolojik 
çıktıları dahil, enerji bilimine nasıl ve ne şekilde katkı 
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sağlayabileceğimiz, konu hakkındaki eğitim politikalarını 
nasıl şekillendirebileceğimiz konularını aydınlatmak 
üzere buradayız. Vardığımız sonucu rapora dönüştürmeyi 
planlıyoruz. Diğer yandan konu hakkında farklı yayınlar 
üzerine de çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Konuşmaların ardından TÜBA Başkanı Prof. Şeker, Aka-
demi tarafından yayımlanan Tarihi ve Etimolojik Türki-
ye Türkçesi Lugati’ni Prof. Alma’ya armağan etti. Rektör 
Alma Prof. Şeker’e plaket takdim etti.

Enerji depolama teknolojileri alanında pek çok 
konu masaya yatırıldı.
Programın ilk günü gerçekleştirilen Çalıştay’da toplam 
dört oturum düzenlendi. İlk oturumun başkanlığını 
TÜBA Asli Üyesi Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı Alma 
üstlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel 
Müdürü Yardımcısı Ramazan Usta “Yenilenebilir Enerji 
Görünümü, Yeni Trendler ve Depolama Sistemleri”, 
TEMSAN Genel Müdürü İbrahim Toprak “Pompaj 
HES Ekipmanlarının Yerlileştirilmesi Çalışmaları”, 
“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Enerji 
Depolama” hakkında ise Çukurova Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime Paksoy 
konuştu.

II. Oturum’un başkanlığını TÜBA Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi ve Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. N. Serdar Sarıçiftçi yürüttü. Türkiye 
Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bay-
ram “Ulaştırmada Enerji Depolama Teknolojileri”, Mutlu 
Akü Yeni Teknolojiler ve Laboratuvarlar Müdürü Doç. 
Dr. Muhsin Mazman “Yeni Batarya Teknolojileri ve En-
düstriyel Gelişmeler”, TÜBİTAK-MAM ve DMA Oto’dan 

Halil Hamut ise “Türkiye’nin Bataryalı Araç Programı ve 
Gelişmeler” üzerine sunum yaptı.

Öğleden sonra gerçekleşen III. Oturum’un başkanlığını 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı yap-
tı. Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Enerji Depolama Teknoloji-
leri ve Araştırma Boyutları”, Prof. Dr. N. Serdar Sarıçiftçi 
“Kimyasal Enerji Depolama ve CO2 Geri Dönüşümü”, 
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Al-
tuntop “Buzda Enerji Depolama Teknolojileri: Ticari bir 
Türkiye Uygulaması”, Gaziantep Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise “Konut ve Endüstri-
yel Sektörlerde Isıl Enerji Depolama İmkânları” üzerine 
konuştu.

Son oturumun başkanlık görevini yine TÜBA-Enerji 
Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı üstlendi. 
Siemens-Gamesa Renewables Uzmanı Mehmet Göksel 
Güngör “Elektrik ve Isıl Enerji Depolama Teknolojileri”, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adnan Midilli “Hidrojen Depolama Çalışmaları ve 
Yeni Boyutlar”, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Sarı “Türkiye’de Doğal Gaz Depolama Çalışma-
ları”, Prof. Dr. M. Hakkı Alma “Yeraltında Gaz Depola-
ma Metodları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz “Enerji Depolama ve Isı 
Pompaları Yardımıyla Konutların Isıtılması”, Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Ezan ise 
“Faz Değişim Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Modellen-
mesi” başlıkları altında konuştu.

Oturumların ardından ilk günün değerlendirme ve ka-
panış konuşmaları yapıldı. Programın ikinci günü dü-
zenlenen “Türkiye’nin Enerji Depolama Teknolojileri 
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Kabiliyetleri, Potansiyelleri ve Yapılması Gerekenler” adlı 
panelde ise Prof. Dr. Adnan Midilli, İbrahim Toprak, Ra-
mazan Usta, Berkan Bayram, Doç. Dr. Muhsin Mazman, 
Prof. Dr. Necdet Altuntop, Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. 
Dr. N. Serdar Sarıçiftçi yer aldı.

Iğdır Üniversitesi’nde TÜBA Köşesi

Çalıştay'ın sona ermesinin ardından 5 Temmuz günü Iğ-
dır Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde TÜBA köşesi-
nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA 
Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ile çok sayıda akademisyen katıldı. 
Açılışın ardından katılımcılar, Rektör Alma eşliğinde kü-
tüphaneyi gezdi.

Konuklara kütüphane hakkında bilgi veren Rektör Alma, 
TÜBA Kütüphanesi’nin bir uzmanlık alanı olduğunu be-
lirterek, “Kütüphanemiz lisans ve lisansüstü araştırma-

cılara hizmet veriyor. Biz de Üniversite olarak kendi kü-
tüphanemizde ağırlıklı olarak arkeoloji ile ilgili yayınlar 
bulundurmak istiyoruz. Bununla beraber, sanat, mimar-
lık, tarih, tıp, sosyoloji konularında da yayınlar bulundur-
mak için bu köşeyi açtık.” dedi.

Iğdır ve Nahçıvan’da teknik ve tarihi gezi
Çalıştay’ın ardından düzenlenen sosyal program 
çerçevesinde Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde bulunan Tuz 
Mağarası ve Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı ile 
Ahmedi-Hani Müzesi’ne gezi düzenlendi.

Nahçıvan’a yapılan ziyarette ise, Türkiye Cumhuriyeti 
Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz tarafından 
ağırlanan katılımcılar Tuz Terapi Merkezi’nde ve Nahçı-
van Muhtar Cumhuriyeti Devlet Enerji Hizmeti Nahçı-
van Güneş Elektrik İstasyonu’nda incelemelerde bulun-
du, yetkililerden santral hakkında bilgi aldı. Düzenlenen 
şehir turunun ardından katılımcılar Ashab-ı Kehf başta 
olmak pek çok tarihi yeri görme fırsatı buldu. 
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TÜBA BAŞKANI PROF. ŞEKER'DEN, 
MEÜ'DE AKADEMIK YILI AÇILIŞ DERSI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 30 Ekim 2019 tarihinde Mersin Üniversitesi (MEÜ) 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı ve akademik yılın ilk açılış dersini verdi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 30 Ekim 2019 
tarihinde Mersin Üniversitesi (MEÜ) 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı ve akademik yılın ilk 
açılış dersini verdi. 

Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 
Atatürk Anıtına, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çam-
sarı’nın çelenk sunumunun ardından Tören, MEÜ Prof. 
Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde devam etti. Törene 
Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Çağ 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Toros Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının il müdürleri ve temsilcileri, akademik, 
idari personel ve öğrenciler katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, açılış dersi da-
vetleri için Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya teşekkür-
lerini sunarak başladığı konuşmasında 4 yıl önce kalite 
sürecini değerlendirmek üzere geldiği MEÜ’nün o gün-
den bu yana birçok açıdan yaşadığı değişime mutlulukla 
şahit olduğunu ifade etti.

Bilim diplomasisinin göz ardı edilen ama eksikliği fark 
edildiğinde çok geç olan bir faaliyet olduğunu belirten 
Prof. Dr. Şeker, TÜBA Şeref Üyesi Nobel Ödüllü bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın uluslararası alanda yaptığı 
lobi faaliyetinin eşsiz bir değerde olduğunu vurguladı. Bu 
bağlamda Türkiye’deki üniversite sayısındaki nicel artı-
şın nitelik bakımından da gelişmesinin önemine dikkat 
çeken Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilimi ve bilimsel eğitimi 
desteklemede TÜBA’nın yapmış olduğu faaliyetler hak-
kında da bilgi verdi.

Türkiye’de mezun öğrenci sayısı, üniversitelerin sırala-
ması, bilimsel yayınlar, uluslararası alandaki işbirlikleri 
gibi konularda sayısal verileri de paylaşan Prof. Dr. Şeker, 
bütçe kaynaklarının Ar-Ge faaliyetleri için ayrılmasında 
2007 yılından bu yana artış olduğunu, bunun ülke ekono-
misine de katkı sağladığını, gelecek yıllarda bunun katla-
narak büyüyeceğini belirtti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e Rektör Prof. 
Çamsarı tarafından plaket ve hediye takdim edildi. Prof. 
Dr. Şeker ise kendisine, TÜBA tarafından basılan Ulusla-
rarası Hukuk adlı kitabı takdim etti.

Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayarak ve başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi 
anarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı 
ise; MEÜ hakkında bilgi verdi, MEÜ’nün her geçen gün 
daha da büyüyen, güçlenen bir eğitim kurumu haline gel-
diğini ifade etti. 

MEÜ Rektörlüğü görevine atanmasının ardından da be-
lirlenen hedeflere aynı kararlılıkla yürümeye devam ettik-
lerini belirten Rektör Prof. Çamsarı, kalite ve akreditas-
yon çalışmalarına ağırlık verdiklerini, Engelsiz Üniversite 
olma yolunda da önemli başarılar elde ettiklerini ifade 
etti. En zor şartlarda bile yürüttüğü görevin kutsiyetinin 
gerektirdiği ne varsa fazlasıyla yapmaya çalışan akademik 
ve idari personele de teşekkür eden Prof. Dr. Çamsarı öğ-
rencilere de seslenerek konuşmasını “Öğrencilerimizden 
üstlendikleri sorumlulukların bilinci ile hareket etmeleri-
ni, kendilerini her daim geliştirmelerini ve vatan sevgisini 
her türlü çıkardan üstün tutarak ülkemizin güçlü yarın-
larında söz sahibi olmalarını rica ediyorum" sözleriyle 
noktaladı.
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REKTÖRLERDEN TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'E ZIYARETLER

2 4  T e m m u z  2 0 1 9

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf 
Şahin'in tebrik ziyareti

1 8  E y l ü l  2 0 1 9

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Karaman'ın hayırlı olsun ziyareti

2 2  A ğ u s t o s  2 0 1 9
ESTÜ Rektörü ve YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Tuncay 

Döğeroğlu'nun hayırlı olsun ziyareti

2 2  A ğ u s t o s  2 0 1 9

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in 
tebrik ziyareti

3  E y l ü l  2 0 1 9

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün 
hayırlı olsun ziyareti

1 8  T e m m u z  2 0 1 9

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Saffet Köse'nin tebrik ziyareti

1 8  T e m m u z  2 0 1 9

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın 
tebrik ziyareti

1 0  T e m m u z  2 0 1 9

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhsin Kar'ın hayırlı olsun ziyareti
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8  E k i m  2 0 1 9
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Sebahattin Balcı'nın tebrik ziyareti

2 5  T e m m u z  2 0 1 9

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in hayırlı olsun 
ziyareti

1 1  T e m m u z  2 0 1 9

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Özen'in tebrik ziyareti

1 7  T e m m u z  2 0 1 9

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu'nun hayırlı olsun ziyareti

2 4  E y l ü l  2 0 1 9

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin'in hayırlı olsun ziyareti

1 1  T e m m u z  2 0 1 9

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Türkay Dereli'nin tebrik ziyareti

1 8  T e m m u z  2 0 1 9

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik'in tebrik ziyareti
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İslâm Bilim Tarihinin Zirve İsmi:
Prof. Dr. Fuat Sezgin

Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Bilimler tarihinin  zirve ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 
Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelmiştir. Yaşadığı 
dünyayı bilginin ışığıyla aydınlatan ve son nefesine kadar 
bilime hizmet eden bir değer olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 
ilkokulu Doğubayazıt’ta okumuştur. Prof. Dr. Fuat Sez-
gin, Erzurum’a giderek 1939 yılında burslu ve yatılı ola-
rak ortaokulu, 1942 yılında ise yine burslu ve yatılı olarak 
Erzurum Lisesi Fen Bölümü’nü bitirmiştir. 1943 yılında 
İstanbul’a gelen ve İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştır-
maları Enstitüsü’nde, alanında en tanınmış uzmanlardan 
biri olan Alman şarkiyatçı Hellmut Ritter’in öğrencisi ol-
muştur. Prof. Dr. Sezgin, Ritter’in tavsiyesi üzerine, İslam 
bilimlerine yönelmiştir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1947 yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi’nden lisans öğ-
renimini tamamlayarak mezun olmuştur. Aynı zamanda 
“Bedî’ İlminin Tekâmülü ve İstanbul’da Bulunan Bedîiy-
yat Yazmalar Kataloğu” başlıklı lisans bitirme tezini de 
tamamlamıştır. Bu tez, edebiyatın bir kolu olan güzel söz 
söyleme sanatının klasik İslam medeniyetinde gelişimini 
ele almaktadır. 1947 yılı Ekim ayında doktoraya başvu-
rarak Hellmut Ritter’in danışmanlığında ilmi çalışmala-
rına devam etmiştir. Doktora tez çalışmasını, Arap dili ve 

tefsir ilimleri âlimi Ebû Ubeyde Mamer ibn el-Musennâ 
et-Teymî’nin (ö.210/824-5) “Mecâzu’l-Kur-ân” adlı tefsiri 
üzerine yapmıştır. Bu tezin konusu ise, Kur’ân-ı Kerim’de 
gerçek anlamı dışında kullanılan mecâzi ifadeler olarak 
belirlenmiştir. Doktora tezini, 1950 yılında tamamlamış 
ve teslim etmiştir. Prof. Dr. Fuat Sezgin, bu yıllarda aynı 
zamanda İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde memur 
olarak çalışmıştır.

Fuat Sezgin, 1950 yılında İstanbul Üniversitesi kütüphane 
memurluğundan ayrılmış ve Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dogmatik İlimler Asistan Adaylığına tayin edi-
lerek kürsünün ilk asistan adayı olmuştur. Sezgin, 1951’de 
yedek subay olarak askerliğini yapmıştır. Terhis edildikten 
sonra, 1952’de Tefsir dersi asistan adaylığına tayin edil-
miş ve aynı yıl asistanlık asaleti onaylanmıştır. Asistanlık 
yaptığı dönemde, doktorada ele aldığı Mecâzu’l-Kur’ân’ı 
yayımlamak isteğiyle bir süre Kahire’de bulunmuştur. 
Fuat Sezgin uzun yıllar bünyesinde bulunduğu İstanbul 
Üniversitesi’ne dönmek üzere, 1953 yılında Ankara’daki 
asistanlık görevinden ayrılmış ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde Zeki Veli Togan’ın (1890-1970) 
kurucusu ve başkanı olduğu Umumi Türk Tarihi asistan-
lığına atanmıştır. 

“Amacım, İslam topluluğuna mensup insanlara bilimlerin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış 
yargılardan kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan inancı kazandırmaktır.” 

Prof. Dr. Fuat Sezgin
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Prof. Dr. Sezgin, “Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araş-
tırmalar” adındaki doçentlik tezini, 1956 yılında yayımla-
mıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1957 yılında, merkezi Alman-
ya’da olan ve tüm dünyadaki bilim insanlarını destekleyen 
Alexander von Humboldt Vakfı Bursu’nu kazanmıştır. Bu 
burstan faydalanarak ilmi incelemelerde bulunmak ve 
Almancasını ilerletmek için 1957-58 yılları arasında Al-
manya’da bulunmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin, araştırma 
ve öğretim faaliyetlerine Frankfurt Üniversitesi’nde devam 
etmiştir. Buradaki bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası, 
Arap-İslam Tabii Bilimler Tarihi alanı olmuştur. Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, bu alanda 1965 senesinde Frankfurt Üniver-
sitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften’da 
“Cabir ibn Hayyan” konulu ikinci bir doçentlik çalışması 
yapmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin, doçentlikten sonra “Bilim-
ler Tarihi Profesörü” unvanı verilmiştir.
Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1966 yılında bir şarkiyatçı olan Dr. 
Ursula Sezgin ile evlenmiştir. 1970 yılında, şimdi Alman-
ya’da yaşayan bir gazeteci ve yazar olan kızları Hilal Sez-
gin dünyaya gelmiştir.

Öğrencilik yıllarından beri Geschichte der Arabischen 
Litteratur’u geliştirme niyetiyle kaynak toplamaya başla-
yan Prof. Dr. Sezgin, yaptığı araştırmalar sonucu bilimin 
başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kap-
samlı eser olan Arap-İslam Bilimleri Tarihi’nin (Geschi-
chte des Arabischen Schrifttums-GAS) ilk cildini, 1967 
yılında yayımlamıştır. 

Geschichte des Arabischen Schrifttums’un 17. ve son cildi 
2015 yılında yayımlanmıştır. Eserin hazırlanması aşama-
sında Sezgin, 60’ın üzerinde ülkede kütüphanelere git-
miş, 400 bin cilde yakın yazma eser incelemiştir. Sezgin, 
eserin her cildini belli bir konuya tahsis etmiştir. 1. cildi 
(1967) Kur’an ilimleri, hadis, tarih, fıkıh, kelâm, tasavvuf; 
2. cildi (1975) şiir; 3. cildi (1970) tıp, eczacılık, zooloji, 
veterinerlik; 4. cildi (1971) simya, kimya, botanik, tarım; 
5. cildi (1974) matematik; 6. cildi (1978) astronomi; 7. 
cildi (1979) astroloji, meteoroloji ve ilgili disiplinler; 8. 
cildi (1982) lugat; 9. cildi (1984) gramer; 10. cildi (2000), 
11. (2000), 12. (2000) ve 13. ciltleri (2007) matematiksel 
coğrafya ve haritacılık; 14. (2010) ve 15. ciltleri (2010) et-
noloji, şehir ve bölge coğrafyası; 16. (2015) ve 17. ciltleri 
(2015) dinî literatür konularında yazmıştır. Fuat Sezgin, 
her cilde ayrıntılı önsözler eklemiş ve öne çıkan bazı bil-
ginlerin çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, o dönemde İstanbul’da bulunan 
hocası Ritter’in uzman gözüyle GAS’ı değerlendirmesi 
için birinci cildin bir kopyasını gönderdiğinde, tecrübeli 
şarkiyatçı, böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapa-
madığını ve bundan sonra hiç kimsenin yapamayacağını 
ifade ederek öğrencisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’i tebrik etmiştir.

Carl Brockelmann’ın Geschichte der Arabischen Litteratur 
adlı eserinin geliştirmekle ilgilenen ve farklı ülkelerden 
seçilen ondan fazla akademisyenden oluşan bir komite, 
GAS’ı takdir etmiş ve Brockelmann’ın eserini geliştirme 
işini Sezgin’e bırakmaya karar vermiştir. Geschichte des 
Arabischen Schrifttums hem İslam ülkelerinde hem de 
Batı’da Fuat Sezgin’in ve İslam medeniyetindeki ilmi biri-
kimin tanınmasını sağlamıştır. 1978 yılında Fuat Sezgin, 
Kral Faysal İslami İlimler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bu ödül kendisine takdim edildiğinde Sezgin, kendisine 
verilen bu desteği, İslami ilimler tarihine yönelik araş-
tırmalar yapan bir enstitü kurmak için değerlendirmeye 
karar vermiştir. Bu doğrultuda öncelikle enstitüye sürek-
lilik kazandıracak kaynağın kontrol edildiği bir vakıf için 
girişimde bulunmuştur. Uzun uğraşlar sonucunda 1981 
yılında vakfı kurmayı başarmıştır. 1982 yılında da Frank-
furt’taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı 
olan Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenschaften’ı (Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü) 
kurmuştur. Ayrıca editörlüğünü yürüttüğü Zeitschrift für 
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften’ı 
(Arap-İslam İlimleri Mecmuası) çıkarmıştır. 

Yayınlarında İslam dünyasındaki teknolojik aletleri an-
latan Fuat Sezgin, aletlerin modellerini de yapmaya ça-
lışmıştır. İlk olarak fizikçi ve bilim tarihçisi Eilhard We-
idemann (1852-1928) tarafından hayata geçirilen İslâm 
medeniyetindeki bilimsel alet replikalarının yapımı fikri, 
Enstitünün temel araştırma alanlarından biri haline gel-
miştir. Bunun sonucunda Enstitü bünyesinde bir bilimsel 
aletler müzesi olan “İslam Bilim Tarihi Müzesi”ni kur-
muştur. Sezgin’in gayretleriyle, İslâm medeniyetinde ge-

Sezgin’in gayretleriyle, İslâm medeniyetinde 
geliştirilmiş ya da icat edilmiş 800 civarında bilim 
ve teknik aletinin replikası yapılmış ve müzede 
sergilenmeye başlanmıştır.
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liştirilmiş ya da icat edilmiş 800 civarında bilim ve teknik 
aletinin replikası yapılmış ve müzede sergilenmeye baş-
lanmıştır. Ayrıca aynı binada, hayatı boyunca dünyanın 
her yerinden büyük özen ve çabayla bir araya getirdiği 45 
bin cilt kitabı ve 10 bin adet mikrofilm ihtiva eden Bilim-
ler Tarihi Kütüphanesi de bulunmaktadır.
 
Prof. Dr. Fuat Sezgin, Almanya’da kurduğu İslam Bilim 
Tarihi Müzesi’nin bir benzerini kendi vatanında, İstan-
bul’da kurmaya karar vermiştir. Hedefi, Türklerin kendi 
medeniyetlerinin bu olağanüstü başarılarını ve Müslü-
man bilim insanlarının ilim tarihine katkılarını daha 
somut bir şekilde görmelerini sağlamaktı. Türkiye’ye dö-
nerek müzenin hazırlıklarına başlamıştır. 2008 yılında İs-
tanbul Gülhane Parkı’ndaki eski Topkapı Sarayı Has Ahır-
lar Binaları’nda İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi açılmıştır. Ülkemiz için çok önemli olan ve ala-
nında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci 
örnek teşkil eden İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü gayretleri ve çalışma-
larıyla 2008 yılında İstanbul Gülhane Parkı içerisindeki 
binada bütün milletimize armağan edildi. Müzede tama-
mına yakını Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cabalarıyla bağışola-
rak kazandırılmış, yaklaşık 700 eser bulunmaktadır.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 
faaliyetlerini desteklemek amacıyla, 2010 yılında Prof. Dr. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kurul-
muştur. Ayrıca Fuat Sezgin önderliğinde, Türkiye’de bir 
bilim tarihi enstitüsü kurulması planlanmıştır. Bu plan, 
2013 yılında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
bünyesinde açılan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Ta-
rihi Enstitüsü ile hayata geçirilmiştir. Aynı yıl, Bilim Ta-
rihi Bölümü kurulmuştur. 2015 yılında ise Prof. Dr. Fuat 
Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yayınevi 
kurulmuştur.

Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette Prof. Dr. Fuat 
Sezgin tarafından yazılmış 5 ciltlik İslam’da Bilim ve Tek-
nik adlı katalog eser bulunmaktadır. Müze kataloğu ola-
rak böyle kapsamlı ve bütüncül bir eser bugüne kadar ilk 
kez yazılabilmiştir.

İstanbul Üniversitesi tarafından hayatını bilim tarihine 
adayan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof.  Dr. 
Fuat Sezgin’e 17 Ekim 2016 tarihinde “Fahri Doktora” 
verilmiştir. “Fahri Doktora” takdiminin yapıldığı İstanbul 
Üniversitesi  2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, 
hayatını bilim tarihine adamış olan İslam Bilim  Tarihi 
Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, İstanbul Üniversitesi 
2016-2017  Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersi’ni vermiştir. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin, açılış dersinde “İslam Kültür Dünya-
sının Bilim Tarihindeki Büyük Yeri” üzerine konuşmuştur. 

Fuat Sezgin’in bilim tarihi alanında Türkiye’ye yaptığı 
son büyük hizmet, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula 
Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi’ni kurmak olmuştur. 
Fuat Sezgin’in bütün bu çalışmaları sırasında Dr. Ursula 

Sezgin de eşine daima destek vermiştir. 2017 yılında Gül-
hane Parkı içerisinde kurulan kütüphanede yaklaşık 23 
bin kitap bulunmaktadır. Kütüphanedeki kitapların kata-
loglama çalışmalarını yakından takip eden Prof. Dr. Fuat 
Sezgin, bu çalışmada yer alan Bilim Tarihi talebelerini sık 
sık ziyaret etmiştir. Kataloglaması yapılan kitapların öne-
mini vurgulamış ve İslam bilim tarihi alanını talebelerine 
emanet bıraktığını, azimle çalışmaları gerektiğini sıklıkla 
öğütlemiştir. Hayatının son günlerinde dahi İslam bilim 
tarihi alanından ve kitaplarından uzak kalamamıştır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul’da 30 Haziran 2018 tari-
hinde 93 yaşında hayata veda etmiştir. Vasiyeti üzerine 
özel izinle Gülhane Parkı’nda, İslam Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Müzesi’nin önünde ayrılan kısma defnedilmiştir. 
Vefatının ardından kızı Hilal Sezgin, Almanca yayınladığı 
basın açıklamasında, babası Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
hayatını bilime, özellikle de Batı ile Şark kültürleri 
arasındaki çok yönlü tarihi ilişkilerin araştırılmasına 
adadığını, yaptıklarına odaklanan ve ilerlemiş yaşına 
rağmen yorulmadan çalışan bir profesör olarak bu 
dünyadan göç ettiğini dile getirmiştir. 

Prof. Dr. Sezgin, eşine az rastlanan azim ve beşeri gücün 
sınırlarını zorlayan çalışkanlıkla geçirdiği ömrünü ilme 
adamış, geriye çok kıymetli eserlerini ve düşüncelerini 
bırakmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilim ve düşünce 
tarihi üzerine çalışan ilim erbabı tarafından ilgiyle takip 
edilip eserlerinden faydalanılan, alanında önemli bir yere 
sahip müstesna bir değerdir.

Geschichte des Arabischen Schrifttums’un 17. 
ve son cildi 2015 yılında yayımlanmıştır. Eserin 
hazırlanması aşamasında Sezgin, 60’ın üzerinde 
ülkede kütüphanelere gitmiş, 400 bin cilde yakın 
yazma eser incelemiştir.
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Alman-
ya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap 
Ödülü gibi pek çok ödül sahibi olan Prof. Dr. Sezgin, aynı 
zamanda Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir. 27 
dil bilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, dünyanın yazma eserlere 
sahip bütün kütüphanelerinde 400 bin ciltten fazla eseri 
incelemiştir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 17 Ciltlik “Geschichte 
des Arabischen Schrifttums” eseri Türkçeye 
çevriliyor.
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, İslam’ın ilk döneminde uğraşıl-
mış, dini ve tarihi edebiyattan coğrafya ve haritacılığa ka-
dar bütün ana ve yan bilim dallarını konu edinen 17 ciltlik 
“Geschichte des arabischen Schrifttums” adlı eseri İstanbul 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri öncülüğü ve gözetiminde 
Türkçeye çevrilmektedir.

Eserin özelliği gereği, çeviri sürecinin yürütülmesi ama-
cıyla çevirmenlerden, Arapça uzmanlarından ve son oku-
macılardan oluşan kapsamlı bir ekip kurularak yaklaşık 
iki yıl önce çeviri çalışmalarına başlanmıştır. On çevir-
menden oluşan bir ekip tarafından Türkçeye aktarılan 
eserin ciltleri, eserde yoğun olarak Arapça kaynaklar yer 
aldığı için daha sonra dört Arapça uzmanı tarafından 
transkripsiyon sürecinden geçirilmektedir. Aynı ekip ta-
rafından eş zamanlı olarak ciltlerin redaksiyonu da ya-
pılmaktadır. Her bir cilt, alanın uzmanı son okumacılar 
tarafından son kez baştan sona okunarak gözden geçiril-
dikten sonra çeviri koordinatörüne iletilmektedir.

Şu an gelinen noktada çeviri sürecine yukarıda sözü 
edilen aşamalar açısından bakıldığında, 17. cildin ilk 
aşaması olan Türkçeye aktarım işlemi sona ermiştir. Söz 
konusu 17 ciltten 14 cildin ise Arapça transkripsiyonu ve 
redaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Bu 14 ciltten 9 cildin ise 
son okuma süreci sona ermiş, 3 cildin son okuma süreci 
ise halen devam etmektedir. 2 cildin ise Arapça transkrip-
siyonu ve redaksiyonu yapılmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatının ardından Cumhurbaş-
kanlığı genelgesiyle 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
olarak ilan edilmiştir. Bu yıl dolayısıyla bir logo tasarlan-
mış ve Fuat Sezgin’i anmak için bir pul ve para tasarla-
narak ilgililere hediye edilmiştir. Prof. Dr. Fuat Sezgin 
yılı kapsamında, kıymetli hocamızı anmak üzere ülkenin 
çeşitli bölgelerinde etkinlikler düzenlenmektedir. Cum-
hurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı desteğiyle İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu”, 13-
15 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda, İslâm bilim tarihi 
yazıcılığı ve Fuat Sezgin’in katkıları, İslâm medeniyetinde 
geliştirilen bilimsel âletler ve teknoloji ürünleri, İslâm bi-
limlerinin eğitimi ve kurumsal yapısı, İslâm bilimlerinin 

farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı, İslâm 
bilimlerinin gelişimindeki siyasî, sosyal, ekonomik, ente-
lektüel ve çevresel faktörler başlıklarında bildiriler sunul-
muştur. 

İslam bilim tarihi çalışmalarının dünyadaki en önemli 
temsilcisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ismi, 2019 yılında 
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ne veril-
miştir. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in isminin, çalışmalarının 
her daim hatırlanması ve İstanbul Üniversitesi ile olan 
bağının hiçbir zaman unutulmaması için Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in adı İstanbul Üniversitesi’nde yaşamaya devam 
edecektir.

Fuat Sezgin, uzun yaşamı ve çalışma hayatı boyunca İslam 
bilim tarihi alanında çok kıymetli eserler vermiştir. Uzun 
yıllar süren araştırmalar sonucu hazırladığı 17 ciltlik baş-
yapıtı Geschichte des arabischen Schrifttums, dünya bilim-
ler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü inceleyen, 5 
ciltten oluşan ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze-
si’nin kataloğu olarak yazılan İslam’da Bilim ve Teknik, 5 
ciltlik İslam’da Bilim ve Teknik adlı eserden derlenen İslam 
Uygarlığında Astronomi Coğrafya ve Denizcilik, İslam 
Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp Saatler, 
Optik, Mineraller, Savaş Tekniği, Antik Objeler, Kâtip Çe-
lebi’nin Esas Kitab-ı Cihannüma’sı ve Coğrafya, Amerika 
Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi 
Keşif ve Piri Reis, Tanınmayan Büyük Çağ, 1984 Yılından 
2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri, Buhari’nin Kay-
nakları, Bilim Tarihi Sohbetleri ve İslam Bilimler Tarihi 
Üzerine Konferanslar bu eserler arasında yer almaktadır.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, ömrünü İslam bilim tarihine adamıştır. Me-
todolojinin, belgenin, çalışmanın, disiplinin, sabrın vücu-
da gelmiş halidir. Bir ilim adamı nasıl olunur sorusuna 
cevap niteliğindeki hayatı ile pek çok akademisyene ilham 
kaynağı olmuştur. Klasik akademisyenliğin çok ötesinde 
bilimin insanlara farklı yöntemlerle anlatılabileceğini ve 
sevdirilebileceğini göstermiştir. Doğduğu ve yetiştiği top-
rakları unutmadan, zamana ve mekâna bağlı kalmadan 
her daim bilime hizmet etmiştir. 
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III. ULUSAL KUTUP BILIMLERI 
ÇALIŞTAYI 

“III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı” 5-6 Eylül 2019 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker'in katılımıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirildi.

Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında; kutup ala-
nında Türk bilim insanları tarafından yürütülen bilimsel 
proje ve çalışmalar ile bilimsel seferlerin sonuçlarının 
değerlendirildiği ve öncelikli alanlardaki gelişmelerin ele 
alındığı, bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Ulusal Kutup Bi-
limleri Çalıştayı” 5-6 Eylül 2019 tarihinde ODTÜ Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı uhdesinde yürütülen “Antarktika Bilimsel 
Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında “Ulusal 
Kutup Bilim Programı” Aralık 2017’de yayınlanarak yü-
rürlüğe girdi. Çalıştay’a TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBA Şeref Üyesi İlber Ortaylı, TÜBA Şeref Üyesi 
ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran Savaş İnan, 
İTÜ PolRec – Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Mü-
dürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlknur 
İnam, üniversitelerden temsilciler ve çok sayıda bilim in-
sanı katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker:  
Türkiye’nin Ar-Ge alanındaki öncelikli alanlar 
içerisine aldığı kutup çalışmalarına bütçe 
ayrılması ve bu konudaki çalışmalara öncülük 
etmesi, gelecek için umut verici bir gelişme.
TÜBA Başkanı Prof. Şeker, ODTÜ Rektörü Prof. Kök ve 
Kutup Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu 
Özsoy’a TÜBA tarafından yayımlanan Malcolm N. 
Shaw’ın “Uluslararası Hukuk” kitabını hediye etti. Prof. 

Şeker “Uluslararası Hukuk kitabını TÜBA yayını olarak 
uluslararası hukuk çevirisini sizlere takdim ederken 
uluslararası alanda yapılan bu çalışmada size rehberlik 
edeceğine inanmaktayım. TÜBA olarak biz de tüm 
çalışmalara desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve ODTÜ’nün 
öncülüğünde Türkiye’nin farklı bilim alanlarından, farklı 
üniversitelerinden seçilmiş gönüllü öğretim üyeleri ile 
birlikte bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde Türkiye’nin son dönemde ortaya koymuş 
olduğu Ar-Ge alanındaki öncelikli alanlar içerisine 
de girecek şekilde kutup çalışmalarına hem bütçe 

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

TÜBA olarak bizler, kutuplarda 
gerçekleştirilen tüm bilimsel 
çalışmaları destekliyoruz ve 

önümüzdeki yıllarda da bu 
desteğimizi sürdüreceğiz.

““



ayırması, hem buna öncülük etmesi hem de Sayın 
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olması, gelecek 
için umut verici bir gelişmedir. Yıllardan beri Antarktika 
kıtasında yürütülen çalışmalarda artık Türkiye’de 
bulunuyor. Sizler de bunun öncüleri olarak bizlerin 
gurur kaynağımızsınız. TÜBA olarak bizler, kutuplarda 
gerçekleştirilen tüm bilimsel çalışmaları destekliyoruz 
ve önümüzdeki yıllarda da bu desteğimizi sürdüreceğiz.” 
diye konuştu.

Çalıştay’da konuşan TÜBA Asli Üyesi ve ODTÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, kutup araştırmalarına 
yönelik ilginin son yıllarda arttığını belirterek “Bu uzak 
coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda 
ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu 
çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını 
düşünüyorum.” dedi.

Türkiye’nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi’nde gözlem-
ci ülke statüsünde olduğunu anımsatan Kök şöyle devam 
etti: “Antarktika Antlaşmalar Sistemi›nde danışman ülke 
statüsüne geçme ve dünyada kutup bilimleri konusunda 
özgün çalışmalar yaparak lider ülkeler arasında yer alma 
vizyonu bizim de ufkumuzu açıyor, ülkemizin önemli 
araştırma üniversitelerinden biri olarak bizi de bu ulusal 
harekette aktif yer almak konusunda heyecanlandırıyor.”

Konuşmaların ardından TÜBA Üyesi Prof. Dr. Umran 
Savaş İnan davetli konuşmacı olarak “Dünya Etrafında-
ki İyonosfer ve Radyasyon Kuşaklarının Antartika’dan 
Gözlemleri” başlıklı bir konferans verdi. Konferansın 
ardından TÜBA Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından 
“Denizcilik Tarihimiz” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Programda eş zamanlı olmak üzere toplam beş 
oturum gerçekleştirildi.
Çalıştayın ilk günü; Prof. Dr. Şafak Altunkaynak ve Prof. 
Dr. Bülent Akınoğlu’nun başkanlık yaptığı Yer Bilimleri 
Oturum’unda “Litoloji ve Su Etkileşiminin Antarktika 
Göl Suyu Biyojeokimyasına Etkileri: Liç Deney Sonuçları”, 
“Antarktika Yarımadasında Gerçekleştirilebilecek 
Haritacılık Çalışmalarının Araştırılması”, “Barton 
Yarımadası Permafrostlarının Türk Ulusal Antarktik 
Programının İlk Jeofizik Verileri ile Görüntülenmesi 
ve İzlenmesi”, “Donmuş Toprakların Aktif Katman 
Dinamiği ve Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, King 

George Adası (Batı Antarktika)”, “Türkiye’de Antarktik 
Meteoritler Hakkındaki İlk Çalışma: Howardite 
Türü Antarktik Meteoritlerin Spektroskopik, Yapısal 
ve Termal İncelenmesi”, “Grönland’ta Tespit Edilen 
Buzul Depremlerinin Yüzey Dalgası Veri Analizi” ile 
“Hassas Nokta Konumlama Yöntemi’nin Antarktika’da 
Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma” adlı konular 
ulusal ve uluslararası araştırmacı ve akademisyenler 
tarafından tartışıldı.

Fiziki Bilimleri Oturumu’nun başkanlığını ise Prof. Dr. 
Osman Arıkan ve Doç. Dr. Barış Salihoğlu yürüttü. Otu-
rum’da; Antarktika Deniz Buzullarının Ölçümü Amacıyla 
FMSD Radar Tabanlı Sistem Tasarımı’ndan Isı ve Mo-
mentum Değişimi Yönüyle Atmosfer ve Okyanus Etki-
leşimi’ne, Modeling Survival and Dispersal of Antarctic 
Krill in The Lazarev Sea’den At Nalı Adasında Elektro-
manyetik Kirlenmenin Haritalanması’nda kadar pek çok 
konu masaya yatırıldı.

Canlı Bilimleri Oturumu’nun başkanlığını Prof. Dr. Ersan 
Başar ve Prof. Dr. Oya Okay yaptı. “Antarktik Ekosiste-
minde Pasif Örnekleyici Uygulamaları”, “Halojenli Bile-
şenleri Yıkabilen Psikrofil Bakteri İzolatı Taeburcu001’in 
İzolasyonu, Tanımlanması ve Karakterizasyonu” ve “Us-
nea antarctica Likeninin Biyoaktif Sekonder Metabolitle-
ri” gibi sunumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hakan Karan, Sosyal ve Beşeri Bilimler Otu-
rumu’nun başkanlığını üstlendi. Oturum’da; Inuktut dili 
ve kültürel miras olarak korunması, Antarktika siyaseti, 
Türkiye’nin Antarktika’da yürüteceği araştırmalarına dair 
hukuki çalışmalar, Svalbard Takımadaları’nda yürütülen 
bilimsel faaliyetler görüşüldü.

Programın ilk gününün son oturumu yine yer bilimle-
ri başlığı üzerine gerçekleştirildi. Başkanlığını ise Prof. 
Dr. Şafak Altunkaynak ve Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur 
yaptı. Oturum’da; Horseshoe Adası Buzullaşma Tarihçe-
si; Batı Antarktika Yarımadası’ndan Beyaz Gezegen An-
tarktika’da Bilimsel Araştırmalar’a değin yedi konu başlığı 
tartışıldı.

Çalıştayın ikinci günü ise; Doç. Dr. Burcu Özsoy, Alb. Dr. 
Murat Elge başkanlığında ilk gün iki genel oturum düzen-
lendi ve İlknur İnam başkanlığında Çalıştay Değerlendir-
me Paneli gerçekleştirildi.
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Mecit Çetinkaya:
 “Fuat Hoca’nın amacı; atalarımızın ortaya 

koyduğu başarıları, Müslümanların da 
bilim yaptığını ve yine yapabileceğini 

göstermekti, başardı da.”
Fuat Hoca “Müslümanlar, bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için ya da yanlış bildik-
leri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık duygusu içindeler, benim amacım onlara atalarının 
tarihteki muazzam yerlerini göstermek, öğretmektir.”der.

2010 yılından bu yana Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Vakfı’nda görev yapan ve 2014 yılından bu yana Vakfın Yö-
netim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olan Mecit Çe-
tinkaya’yla 2018 yılında vefat eden TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Fuat Sezgin ve dünyada sadece bir eşi olan İslam Bilim 
Tarihi Müzesi hakkında konuştuk. 

Ülkesinden yıllar önce ayrılmış olmasına rağmen asla 
topraklarını geride bırakmayan, doğduğu yeri unutmayan 
diğer yandan da “Bilim evrenseldir, ülkesi, vatanı, milleti 
olmaz, bütün insanlık içindir.” diyen bir bilim insanıydı 
Fuat Hoca. Dürüst, adaletli ve insan sevgisiyle dolu bir bi-
lim insanı, belki de son zamanlarda yetişmiş ve dünyanın 
en büyük İslam Bilim Tarihçisiydi. 

Yeniden dünyaya gelsem asla iş insanı olmak istemem, 
yeteneğim olduğunu düşünmüyorum ama bilim insanı 
olmak isterim, Fuat Hoca beni bu denli etkilemiştir. 
Fuat Hoca ile 2012 yılından bu yana tanışıyorduk. Ben bir 
bilim insanı değilim, dolayısıyla bu bağlamda hiç karşı-
laşmasak da kendisinin varlığını, çalışmalarını biliyor-
dum ama esas olarak Hocamın çalışmalarını yürütürken 
yolunu açmak üzere kurulmuş olan Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Vakfı’nda görev aldıktan sonra nasıl bir bilim insanı ol-
duğunu yakından görme fırsatı yakaladım. Vakıfta gö-
rev almak için bilim insanı olmak gerekmiyordu, zaten 
Hocamla çalışmak bilim insanlarının aksine benim için 
daha kolay oldu çünkü ben bir bilim insanı değildim ve 
Hocam bu yüzden benim bilimimi sorgulayamıyordu, 
böylece daha iyi geçiniyorduk. Zor, aşırı mütevazı, herke-
se gereken değeri veren, mükemmel bir insandı; sorduğu 
sorulardan insanların bilimle ilgili olup olmadığını an-
lardı. Hocamla tanıştıktan sonra diğer mesleklerin hiçbir 
işe yaramadığını, gerçeğin bilim insanlığında olduğunu 
öğrendim, gördüm. Yeniden dünyaya gelsem asla iş insa-
nı olmak istemem, yeteneğim olduğunu düşünmüyorum 
ama bilim insanı olmak isterim, Fuat Hoca bu denli beni 
etkilemiştir. 

Röportaj ve Fotoğraf: Asiye Komut
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60 yıl Almanya’da yaşamasına rağmen evi ve enstitü 
dışında başka hiçbir yer bilmeyen bir insan düşünün...
Yasaklı profesörlere dahil edildiğinden dolayı artık Tür-
kiye’de hocalık yapması mümkün değil, birçok ülkeye 
müracaat ediyor, hepsinden davet alıyor fakat O, Alman-
ya’daki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ni tercih 
ediyor. Aynı gün Galata Köprüsü’ne gittiğini ve son kez 
Üsküdar tarafına doğru baktığını İstanbul’u izlediğini ve 
gözlerinden yaş geldiğini anlatmıştı bana ve bunun İstan-
bul’a son bakışı olduğunu söylemişti. O gün İstanbul’u ar-
tık terk ediyor. Almanya'ya yerleşiyor ve 60 yıl orada ya-
şıyor. Sonraları zaman zaman eşiyle birlikte de Türkiye’ye 
geliyor, asla Türkiye’den kopmuyor. 

Frankfurt’ta bildiği hiçbir yer yok; sadece evinden çıkıp 
enstitüye ve ardından evine giderdi, bir de misafirlerini 
ağırladığı otel… 60 yıl Almanya’da yaşamasına rağmen 
evi ve enstitü dışında başka hiçbir yer bilmeyen bir insan 
düşünün... Bunlar dışında hiçbir yere gitmezdi. Öyle ki; 
bir gün Almanya’da 85 yaşlarındayken her zaman kullan-
dığı yol, belediye tarafından tadilat nedeniyle kapatılıyor 
ve Hoca evinin yolunu bulamıyor. Cep telefonu da kul-
lanmıyor. Gece saat 01:00’de polisler aynı arabanın sürekli 
aynı yerde dolaştığını görünce şüpheleniyorlar ve nihaye-
tinde onu eve götürüyorlar. 

Bilim insanı olup eksik bilgiye sahip birisi önüne çıktığın-
da çok sinirlenirdi. Bilim konusunda çok titizdi; herkesin 
röportaj teklifini, davetini kabul etmezdi, her şey bir za-
man problemiydi ve en ufak bir zaman kaybı istemiyordu. 
Gece geç olunca bazen yaşından dolayı masada okurken 
dalıyordu ve uyanıp tekrar okuyordu, okumayı hiç bırak-
mıyordu, benim gitmemi de istemiyordu. Ben de özel şey-
lerden bahsederek kafasını dağıtmaya çalışıyordum.  O da 
beni kırmamak için cevap verirdi. Sonra kendine gelir 
“Aman Allah’ım beni ne hakkında konuşturuyorsun.” di-
yerek başını ellerinin arasında alırdı. Akşamları genelde  
hep birlikte vakit geçirirdik, benim bilimle ilgili olmadı-
ğımı bilir ve bana kitaplar önerirdi, son önerisi “Amerika 
Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Ön-
cesi Keşfi ve Piri Reis”ti. Allah’tan fazla kalın bir kitap de-
ğildi (gülüyor). “Okusana şunu, sana bir şey soracağım.” 
diyerek beni okumaya alıştırmaya çalışırdı ve sonra bu 
kitaplarla ilgili soru sorardı gerçekten.

Zaman zaman kahvaltıya gittiğimizde beklerken “Bunlar 
ne yapıyor, bir çay içeceğiz, bir dilim ekmek yiyip çıkaca-
ğız.” derdi yani bu kadar hazırlık yapılması onun için çok 
tuhaftı, sinirlenirdi. Herkes de ona iyi bir kahvaltı sunmak 
için çaba sarf ederdi ama o orada değildi bir dilim ekme-
ğini yiyip, çayını içip masasının başına geçip kitaplarına 
devam etmek istiyordu. Gece geç saatlere kadar çalışırdı. 
Yine bu çalışmalardan birinde bir bilim insanından alıntı 
yapıyor fakat bu alıntıyı yaparken aslında anlamını hiç de 
değiştirmeyecek iki kelimeyi ekliyor. Fark etmeden kul-
landığı bu iki kelime yüzünden hayatı boyunca vicdan 
azabı çekiyor. Bu örnek bile dürüstlüğünü anlatmak için 
yeterli. 

Kitap okuyan insanları çok severdi yani kitap okumayan-
dan çok hoşnut kalmazdı. Gene bir gün bulunduğu yerde 
başarısız olduğu için işten çıkarılmak istenen bir genç var. 
Ursula Hanım ve Fuat Hocam genci tanıyordu, onun işten 
atılmasına engel oldular. Çünkü kitap okuyordu, sadece 
bunun için. 

Müze’nin bir eşi de Almanya’da bulunuyor, 
bilimin Müslümanlardan geldiğini Dünya’da bu 
kadar etraflıca kanıtlayan başka bir müze yok.
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Hayatı kütüphane olarak görürdü, onun için en önemli 
şey kütüphanesi ve kitaplarıydı.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Vakfı 2010 yı-
lında, Ethem Sancak başkanlığında kuruldu. 4 yıl son-
ra görevi ben teslim aldım. Ben onunla çalıştığım süre 
içerisinde işle ilgili irtibatlarını tamamıyla bıraktım. 
Hocam zor bir insandı gerçekten yani onunla çalışmak 
çok zordu. Benim için önemli olan, ilk planda Hocamın 
Vakfı ve istekleriydi. Vakfın çok büyük hizmetleri oldu; 
talebeler burs alıyor, Fatih Sultan Mehmet Üniversite-
si’nde hocamızın ismiyle bir enstitü kuruldu, burada 
İslam Bilim Tarihi Bölümü bulunuyor. 110 tane talebe 
var, 96 tanesine burs veriyoruz bu çok önemli bir rakam. 
Lisans, yüksek lisans ve doktora programları var. Burada 
çalışan öğrencilerin çoğunun Hocamızı tanıma fırsatı 
oldu, Hocamızın izinde yürümeye çalışıyorlar. Müze-
nin ardından kütüphanenin kurulması, Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi’nde Fuat Sezgin İslam Bilim Tari-
hi Enstitüsü’nün açılması, 2019’un Fuat Sezgin Yılı ilan 
edilmesi, bu yıl şimdiye kadar neredeyse 1000 semine-
rin düzenlenmesi Hocamın tüm dünyada tanınmasına 
sebep oldu. Bu organizasyonların yapımında da, Vakfın 
bu kadar faydalı işleri yapabilmesinde de en büyük etken 
Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Bilal Erdoğan’dır. 
Onun çok yardımı oldu. Bilgisi ve kapasitesi gerçekten 
Vakfımıza çok şey kattı, yani o olmasaydı bu kadar iler-
leme kaydedilmezdi. 

Ben iş insanıyım, Vakıf ’ta ise Hocamın isteklerini yerine 
getirebilmek üzere görevlendirildim. Hocamın Türkiye’de 
yapmak istediklerini elimizden geldiği kadar gerçekleş-
tirmeye çalıştık ve bu anlamda en büyük yardımı tabii 
ki Cumhurbaşkanımızdan gördüm. Kendisi Almanya’da 
Hocamızı ziyaret ettiğinde ve tanıdığında, oradaki müze-
yi Türk insanlarının da görmesinin çok faydalı olacağını 
düşünmüş ve o müzenin buraya gelmesini sağlamıştır. 
İşte bugün bu görmüş olduğunuz muhteşem müze Cum-
hurbaşkanımızın talimatıyla ve Hocamızın denetiminde 
yapıldı. Müze’nin bir eşi de Almanya’da bulunuyor, bili-
min Müslümanlardan geldiğini Dünya’da bu kadar etraf-
lıca kanıtlayan başka bir müze yok. Yine Cumhurbaşka-
nımızın talimatıyla bir de kütüphane kuruldu. Hocamın 
Almanya’da müthiş bir kütüphanesi var, çok etkileyici. 
Hayatı kütüphane olarak görürdü, onun için en önemli 
şey kütüphanesi ve kitaplarıydı. 60 yılda biriktirdiği ki-

taplardan oluşan kütüphanesinde eşi Ursula Hanım’ın 
çok büyük katkısı vardır. Bu yüzden Hocamız kütüpha-
neye Prof. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Kütüphanesi adını verdi. İslam Bilim Tarihi açısın-
dan herkesin ve daha çok bilim insanlarının istifade ede-
bileceği çok büyük eserler barındırıyor. O kadar değerli 
kitapları var ki Almanya bunları vermek istemiyor, bir 
kısmı buraya getirildi, geriye kalan kısmını da getirmeye 
çalışıyoruz. Alman hükümetiyle bir ihtilaf yaşıyoruz bu 
konuda. İnşallah lehimize sonuçlanır. 

Fuat Hoca’nın kütüphanesinde, Immanuel Kant’ın 
Almanya’nın yükselişindeki çalışmalarına dair bilgiyi 
Müslümanlardan aldığını ifade eden yazışmaları bulu-
nuyordu.
94 yaşında vefat edene kadar GAS'ın 18. cildini tamamla-
mak için çaba sarf ediyordu. İslam Bilim Tarihi bütün içe-
riğini kapsayan akademisyenlerin, hocaların faydalanabi-
leceği eseri GAS'ın 18. cildini felsefe üzerine hazırlıyordu. 
Fakat tamamlayamadan vefat etti. Orijinali Almanca olan 
17. cildi Vakıf olarak İstanbul Üniversitesi’ne tercüme et-
tiriyoruz. Arapçaya daha önceden tercüme edilmiş, şimdi 
de Türkçe için çalışıyoruz. Daha önceki 17 ciltte felsefe 
çalışmaları vardı fakat 18. ciltte çok daha büyük bir yer 
ayıracağından bahsediyordu. Bu ciltte Immanuel Kant’a 
yer veriyordu. Biliyorsunuz o büyük bir bilim insanı ve 
Almanya ekonomisinin şimdiki duruma gelmesinde en 
büyük etkenlerden biri. Immanuel Kant’ın Almanya’nın 
yükselişindeki çalışmalarına dair bilgiyi Müslümanlardan 
aldığını ifade eden yazışmaları bulunuyordu. Diploma-
sında besmele yazıyordu, Hocam bu yazışmaları buldu ve 
18. cildi bunun üzerine hazırlıyordu. Fakat Almanya’daki 
odası kilitlendi ve biz bu 18. cildin notlarını alamıyoruz. 
Bu kayıp notları alsaydık biz bu cildi tamamlayacaktık. 
Almanlar bu belgeleri Hocamın özel eşyalarıyla birlikte 

Müslümanlar, bilimler tarihindeki muazzam 
yerlerini bilmedikleri için ya da yanlış bildikle-
ri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık 
duygusu içindeler, benim amacım onlara ata-
larının tarihteki muazzam yerlerini göstermek, 
öğretmektir.



EKİM 2019   TÜBA GÜNCE

kaybettiler, Ursula Hanım da tüm bu kaybedilen her şeyin 
bulunması için hala çaba içinde. 

Hocamızın en büyük başarısı; her şeyden önce aşağılık 
kompleksinden kurtulmamızı sağlamış olmasıdır. Ço-
cukluğumuzdan bu yana Batının bilimde çok daha ileri 
olduğunu, hatta onların bulduğu antibiyotik olmasa ço-
cuklarımızın bile yaşayamayacağını öğrettiler bize. Fuat 
Hoca ise bize Batının bilimi Müslümanlardan aldığını 
gösterdi ve ardından yaşadığımız durgunluk döneminden 
istifade ettiklerini, bilimi öteye taşıdıklarını ve ardından 
da her şeyin tamamen kendi ürünleri olduğu bilgisini 
yaydıklarını gün ışığına çıkardı. Hocamızın amacı; atala-
rımızın ortaya koyduğu başarıları, Müslümanların da bi-
lim yaptığını ve yine yapabileceğini göstermekti, başardı 
da. Şu sözü benim ofisimde de asılıdır “Müslümanlar, bi-
limler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için ya 
da yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir 
aşağılık duygusu içindeler, benim amacım onlara ataları-
nın tarihteki muazzam yerlerini göstermek, öğretmektir.” 
Amacımız Batıyı yakalayıp bu duraklama devrini kapatıp, 
onları geçmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Fuat Sezgin’in bu konuda ne kadar önemli ol-
duğunu bildiği için oradaki müze ve kütüphanesini Tür-
kiye’ye getirmek için büyük bir çaba sarf etti ve başardı. 

Şimdi müzeyi ziyaret eden gençler artık biliyorlar ki; 
Müslümanlar zamanında bunları yapmış, üstelik Batıda 
yokken bizde varmış ve aslında onlar bilimi bizden almış. 
Onlar da bunu zaten söylüyorlar yani inkâr etmiyorlar, 
bazıları hariç tabii… Hocamızın bize bıraktığı bu bilgi 
Müslümanlara verilebilecek en büyük armağan, bu mi-
rasa sahip çıkarak aşağılık kompleksinden kurtulmamız, 
atalarımızın ortaya koyduğu başarıyı tekrardan yakala-
mamız, dünyada söz sahibi ülke olmamız gerekiyor.

“Şu ana kadar hiç mütercim kullanmadım!”
Hocamla birlikte Gülhane Parkında dolaşıyorduk. Birisi 
gelip bir şey sordu. Ukraynalıymış ve Ukrayna dilinde sor-
du. Hocam ona aynı dilde karşılık verdi. Yani kim ne dil bi-
liyorsa hocam da o dilde konuşuyordu onunla. Hocam ilim 
yapabilecek kadar bütün dilleri biliyordu. Bu muazzam bir 
şey. Hocama bir gün sordular, “Kaç dil biliyorsunuz?” diye. 
“Valla ben kaç lisan bildiğimi bile bilmiyorum, unuttum! 
Ama şu ana kadar çalıştığım bu kitapların hiçbirisinde mü-
tercim kullanmadım!” diye cevap verdi.

40 yıllık palto
Hocamın üstünde 40 yıldır aynı palto vardır. Hocam İstan-
bul’a geldiğinde, biz paltoyu akşamdan yıkar, sabaha kadar 
kurutur geri götürürdük. Gömleğinin kumaşlarını yıkanın-
ca ütüsü bozulmayan özel kumaşlardan yaptırırdık. Hep 
aynı giyinirdi zaten. İlk Frankfurt’a gittiğimizde de gördük 
ki paltosu odasında antrede asılıydı. Bir de plastik bir tor-
banın içinde sefer tası vardı. Bizim bundan 60 yıl önce işçi-
lerin yemek taşıdığı kaplardı, şimdiki gençler bilmez tabii… 
Ondan sonra sefer tasını görünce şaşırdım ama tekli bir se-
fer tası. Eşi hanımefendi çorbayı koyuyor öğlen bir tabak 
çorba içiyor, o kadar. Bütün gün boyunca tek yemeği o… bir 
tabak çorba… O yaşta da kendi arabasıyla gidip geliyordu.

Telafi diye bir şey yok!
Hocam bir dergiye röportaj vermişti. Aslında pek röportaj 
vermezdi ama nasıl olduysa kabul etti. Röportaj bitti, ya-
yımlandı. Sonra hocam beni aradı ve “skandal!” dedi. “Ho-
cam ne oldu?” dedim. “Bunlar benim söylediklerimi hep 
yanlış yazmışlar. Beni, bilimi bilen insanlar gözünde çok 
kötü bir duruma düşürdüler.” deyip ağlıyordu telefonda.

Sonra hemen mevzubahis derginin yetkilileri ile görüştüm. 
Onlar, “Öyle bir şey yok, hocanın söylediklerini yazdık.” 
dediler. Hocama durumu ilettiğimde, “Ben söylediklerimi 
bilmez miyim, sen nasıl ilgileniyorsun!” diye bana köpürdü.

Sonra derginin yetkilisinden ses kayıtlarını istedim. Ben, 
derginin yetkilisi ve hocam toplandık (Hocam o sırada Al-
manya’da idi, telefonla katıldı). Sabah başladık ve akşama 
kadar ses kaydını tetkik ettik. Hocam, tabii ki haklı çıktı. 
Sonra o dergi toplatıldı ve yenisi basıldı.

Neticede hoca mutlu olmuştur bu duruma, değil mi?
Hayır, hiç mutlu olmadı. Hocam için bir kere yanlış yapıl-
dıysa o iş bitmiştir. Hocamda telafi kelimesi diye bir şey yok

Yarım yüzyılı aşan bir muhabbet: Ursula Sezgin
Hocamla bir gün oturuyoruz, ben sormadan kendisi an-
latmaya başladı: “Sen biliyor musun?” dedi. “Neyi” dedim. 
“Ursula Hanımın Müslüman olup olmadığını…” dedi. 
“Yok, hocam, bilmiyorum.” dedim. “Ee niye sormuyorsun o 
zaman?” dedi. “Niye sorayım hocam?” dedim. Herkes zan-
nediyor ki Ursula Hanım, hocamla evlenince Müslüman 
oldu. Bu, doğru değil. Ursula Hanım genç kızken Müslü-
manlığı seçmiş. Ursula Hanımın babası İkinci Dünya Har-
binde Almanya’dan Türkiye’ye geliyor. Almanya’ya döner-
ken Almancaya tercüme edilmiş bir Kur’an-ı Kerim alıyor 
yanına. Bu Kur’an-ı Kerim de Ursula Hanımın merakını 
celbediyor ve okumaya başlıyor ve bu şekilde de Müslüman 
oluyor. Ursula Hanım o sıralar genç bir kız. Bunun üzerine 
şarkiyatçı olmaya karar veriyor. Bir bayram günü bir cami-
de hocamla kesişiyor yolları... Sonra hocamın asistanlığını 
yapmaya başlıyor. Ursula Hanım da çok iyi bir şarkiyatçı 
ve Arapçası da çok iyi. Hocam bu yüzden kütüphanenin 
adının, “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin İslam 
Bilim Araştırmaları Kütüphanesi” olmasını istedi.

Müslümanlar, bilimler tarihindeki muazzam yer-
lerini bilmedikleri için ya da yanlış bildikleri için 
Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık duy-
gusu içindeler, benim amacım onlara atalarının 
tarihteki muazzam yerlerini göstermek, öğret-
mektir.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.
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TÜBA STANDI TEKNOFEST 2019'DA
“Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali-TEKNOFEST”, 17-22 Eylül tarihleri arasında 

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

“Havacılık, Uzay ve Tek-
noloji Festivali-TEKNO-
FEST”, 17-22 Eylül tarihleri 
arasında Atatürk Havalima-
nı’nda gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın da katıldığı 
TEKNOFEST’i 6 günde 1,5 
milyonu aşkın kişi ziyaret 
etti.

Türkiye’nin bilim akade-
misi TÜBA, Türkiye’nin 
bilim diplomasisine katkı-
da bulunmak ve bilim insanları ile gençleri buluşturmak 
üzere, yayınlarıyla TEKNOFEST’te yer aldı. TÜBA stan-
dına oldukça ilgi gösteren ziyaretçiler TÜBA ve yayınları 
hakkında bilgilendirildi. Diğer yandan Rusya Eğitim Ba-
kanlığı ve Rus Bilim Akademisi’nin de ağırlandığı TÜBA 
standında Rus bilim insanlarının Akademi’nin program, 
proje ve yurt dışı çalışmaları konusunda soruları karşısın-
da gerekli bilgi aktarımı sağlandı.

TEKNOFEST’in kapanış 
töreni Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay ve Tür-
kiye Teknoloji Takımı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Bayraktar’ın katılı-
mıyla gerçekleşti. Törende 
teşekkür konuşması yapan 
Selçuk Bayraktar “TEKNO-
FEST’in ikinci yılında “gök-
yüzüne bakan her çocuğun 
gözlerindeki parıltı en kıy-
metli umut ışığımızdır.’ de-

miştik. O parıltıya 6 gün boyunca sabah ve akşama kadar 
her gün şahit olduk. 1 milyon 720 bin katılımla dünya re-
koru kırdık. İnanıyorum ki artık Milli Teknoloji Hamlesi 
aşısı tuttu. 50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi 
teknolojide inşallah lider yapacaklar.”dedi. Törende konu-
şan Oktay da “Bu festival, hayallerin insanı nasıl harekete 
geçirebileceğinin sembolüdür.” diye konuştu.
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IV. YURT DIŞINDAKI TÜRK BILIM 
INSANLARI KURULTAYI

TÜBA ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "IV. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 
Kurultayı", İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 

Atatürk Havalimanı'nda 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBA ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen “IV. Yurt 
Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı”, TEKNOFEST 
kapsamında Atatürk Havalimanı’nda 20-21 Eylül 2019 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi.

“Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler” ve “Bi-
lim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi” 
adlı iki ana başlık altında gerçekleştirilen Kurultay’a Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 96. yılı kutlamasına ithafen, ABD, 
Danimarka, Norveç, Malezya gibi 18 farklı ülkenin öne 
çıkan araştırma kuruluşlarında, üniversitelerde ve özel 
sektörde görev alan toplam 96 bilim insanı katıldı. 

Atatürk Havalimanı’nın dış hatlar terminal salonunda 
başlayan ve iki gün süren Kurultay’a; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi 
Başkanı İsmail Demir, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip 
Asan, Yurt Dışı Türk ve Akraba Topluluklar Başkanı Ab-
dullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şe-
ref Ateş, Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrak-
tar ile bilim insanları katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
Bilimin ve teknolojinin; tüm sektörleri 
yönlendirdiği bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var.
Programda konuşan Bakan Varank, dört yıllık bir aradan 
sonra Kurultay’ın ilk defa TÜBİTAK ve TÜBA ortaklı-

ğında gerçekleştirildiğini belirterek, göz bebeği bu iki ku-
rumun bilim ve teknoloji ekosisteminin önemli aktörleri 
olduğunu söyledi.

TÜBİTAK ile TÜBA’nın ortaklaşa düzenlediği Kurul-
tay’da bilim insanlarına seslenen Varank topyekün kalkın-
ma için, tek alanda gelişimin yeterli olmadığını vurguladı 
ve “Bilimin ve teknolojinin; tüm sektörleri yönlendirdiği 
bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu iki unsuru üretim 
süreçlerinde en iyi şekilde kullanan ülkeler; küresel reka-
bette ve inovasyonda rakiplerini geride bırakıyor. İşte biz 
de güçlü Türkiye için, mevcut üretim yapımızdaki katma 
değeri ve teknoloji yoğunluğunu artırmanın peşindeyiz. 
Tabii bu durum, müteşebbislerin yatırım iştahı kadar, 
nitelikli insan kaynağıyla da yakından ilişkili. Beşeri ser-
maye noktasında, emsallerimize göre karşılaştırmalı bir 
üstünlüğümüz var.” dedi.

"Küresel ekonomide hak ettiğimiz yere gelmek 
istiyoruz."
“Ar-Ge ekosistemimizi geliştirmek için, 17 senede büyük 
yatırımlar yaptık. 200’ü aşkın üniversite, bin 200’e yakın 
Ar-Ge merkezi, 300’ü aşan Tasarım Merkezi, seksenin 
üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araş-
tırmacıyla güçlü bir altyapıya sahibiz. Bundan sonraki 
hedefimiz, işin nitelik boyutunu çok daha ileri noktalara 
taşımak. Ekonomideki yeni başarı hikâyesini katma de-
ğerli üretimle yazıp; hep övündüğümüz genç ve dinamik 
nüfusumuzla küresel ekonomide hak ettiğimiz yere gel-
mek istiyoruz.”



“Bu yolu, hep birlikte yürüyelim.”
“Tıpkı sizler gibi, yurt dışında çalışıp; temel ve beşeri 
bilimlerde ülkemizin adını yücelten pek çok akade-
misyenimiz var. Biriktirdiğiniz engin tecrübeleri bir 
şekilde ülkemize de aktarmanızı, somut projelere dök-
menizi bekliyoruz. Bunun yanı sıra, ülkemizi üstün 
nitelikli yerli ve yabancı yabancı araştırmacılar için bir 
çekim merkezi yapmayı hedefledik. Bu sene ilk defa, 
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygu-
lamaya başladık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle 
karşılaştık. 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 
üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. 
Bugün buradan açıklıyorum. Yoğun ilgiyle karşılaştı-
ğımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Katılımcılara seslenerek “Sizler, bilim diasporamızın 
elçilerisiniz. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyo-
ruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine 
niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma de-
ğere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. 
Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik 
ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesi’ni 
hep birlikte başarmak istiyoruz. Bu topraklardan filiz-
lenerek çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, tecrübe-
lerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye 
hazırız. Size bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve 
Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. 
Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, 
ülkemizdeki merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız ülkeler-
deki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, po-
litikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu 
yolu, hep birlikte yürüyelim.” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 
“Sanayi ekosisteminin gücü önemli.”
Demir, dünyada savunma sanayisinin birçok bilim 
ve teknolojiyi yönlendiren itici güç olarak bilindiğini 
belirterek, insanın ilk öncelikli ihtiyacının güvenlik 
olduğunu söyledi. İsmail Demir, savunma sanayisi 
konusunda Türkiye’de son yıllarda iyi bir giriş 
yaptığını ifade ederek “Şunu da vurgulamak gerekiyor, 
eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse, savunma 
sanayinizin tek başına güçlü olduğunu söylemeniz 
çok bir anlam taşımıyor. Bu bir bütünsel olaydır.” diye 
konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Başarı 
ve hedefler için birincil koşul; nitelikli bir insan 
kaynağına sahip olmak, bunu yerli yerinde 
istihdam edebilmek ve insan kaynağını 
yetiştirecek ve elde tutabilecek, verimli 
kılabilecek bir ekosistemi oluşturmaktır.
Ülkelerin dünyadaki siyasal ağırlığının en önemli belir-
leyicisinin sağlam ekonomileri olduğunun altını çizen 
Prof. Şeker, ekonomik başarıya ulaşmanın ve bunu kalı-
cı kılmanın, sürdürebilir olmanın ise ülkenin topyekûn 
kalkınma hamlesi içinde özel hedeflere sahip olması ile 
mümkün olduğunu dile getirdi ve “Bu başarı ve hedef-
ler için de birincil koşul nitelikli bir insan kaynağına 
sahip olmak, bunu yerli yerinde istihdam edebilmek ve 
aynı zamanda bu insan kaynağını yetiştirecek ve elde 
tutabilecek, verimli kılabilecek bir ekosistemi oluştur-
maktan geçmektedir. Bu amaçla kurumlarımız birçok 
tedbir, destek ve teşviki devreye almalarına rağmen bu 
konuda gerek geçmişten gelen ve gerekse güncel sıkın-
tılarımız olduğunu da belirtmek isterim.” dedi.

"Paydaşların akademik anlamda objektif 
önerilerini sunabilecekleri ve tartışabilecekleri 
bu platformu sorunlarımıza daha rasyonel 
çözümler üretmesi açısından önemli 
buluyorum."
“Ülkemizde son dönemde eğitim yatırımlarının ve 
bilimsel çıktıların niceliksel olarak arttığı, bilimsel ve-
rilerden görülebilecek düzeyde bir gerçekliktir. Fakat, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseköğretim kurumla-
rımızın 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi açılış töre-
ninde özellikle altını çizdiği üzere; üniversitelerimiz ve 
ilgili kurumlarımızca gerçekleştirilen nicelik artışının 
istenilen düzeyde yeterli niteliksel artışa dönüştürüle-
mediğinden, ülkemizin gereksinimi olan kalite odaklı 
eğitim, araştırma ve üretim alanlarına yönelik çıktıla-
rımızı gözden geçirerek, öncelik vermemiz gereken ni-
telik konusundaki başlıkları ve problemlerimizi çözme 
yönünde gayret etmemiz gerekmektedir. Bu sorunların 
aşılamadığında özel alanlarda problemlerimizin za-
manla derinleşme riski içerdiği ve yüksek maliyet oluş-
turacağı da malumlarınızdır.

Konu ile ilgili paydaşların kendi çıkar ilişkileri dışında 
ortak bir zeminde, ülke menfaati ve uluslararası dü-
zeydeki küresel gelişmeler ışığında, akademik anlamda 
objektif önerilerini sunabilecekleri ve tartışabilecekleri 
bir platformun bulunmasının sorunlarımızın çözümü-
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ne daha rasyonel çözümler üretmesi açısından önemli 
bulduğumuzu da belirtmek isterim. Bu Kurultay da bu 
amaca yönelik kurumlarımızın ortak düşüncesinin bir 
ürünüdür.

Alanlarında birikim ve deneyimleri ile öne çıkmış siz de-
ğerli bilim insanlarımızla; ülkemize hizmet ve katkı sun-
ma paydasında periyodik aralıklar ile bir araya gelmeyi, 
ortak akıl ile dünyanın ve ülkemizin teknoloji alanındaki 
sorunlarını, güncel gelişmeleri, yeni teknolojik gelişmele-
rin toplumlara olumlu ve olumsuz etkilerini, gelecek ne-
sillere yönelik yansımalarını,  alınması gerekli önlemleri 
konuşmak, tartışmak, ve sizlerin değerli yorum ve ana-
lizleriniz sonucunda ülkemizin ulusal veya uluslararası 
alandaki bilimsel çalışmalarına, Ar-Ge faaliyetlerine ve 
desteklerine yönelik yol haritasına, milli öncelikli proje-
lerine ve insan kaynağı yetiştirme stratejilerine ve ekosis-
temimize destek vermenizi bu konularda iş birliği içinde 
destekleşmeyi, yardımlaşmayı bekliyoruz ve arzuluyoruz.

Nostaljik hatıraları olan bu fiziki mekânda uçak kaçırma 
telaşı olmadan sizlerle bilimsel bir çalışma gerçekleştirmiş 
olacağız. Mevlana’nın sevdiği bir sözünü yeri gelmişken 
paylaşmak isterim “Bulanmadan, donmadan akmak ne 
hoş / Bir yerden bir yere konmak ne güzel / Dün dünde 
kaldı cancağızım / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Prof. Şeker konuşmasını; gelecek nesiller için bilim diplo-
masisi, bilim stratejisi ve dünyadaki rekabette Türkiye’nin 
yerli ve milli teknoloji hamleleriyle uluslararası alanda 
hak ettiği yerde olması için insan kaynağını daha verimli 
kullanmak üzere, ilgili kurumlarla iletişim içerisinde ol-
manın öneminden bahsederek sonlandırdı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü 
nedeniyle 96 bilim insanını seçtik.
Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, kritik teknolojilerde araştırma yaptıklarını, bu-
nun yanı sıra destek mekanizmaları kurguladıklarını ifa-
de ederek, kurultaya yurt dışında 96 Türk bilim insanı-
nın katıldığını kaydetti. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. 

yıl dönümü nedeniyle 96 sayısını seçtiklerini kaydeden 
Mandal, Türkiye’den 16 üniversitenin Kurultay’a katkı 
sağladığını bildirdi.

Kurultay’da  iki önemli başlık masaya yatırıldı. 
“Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler ve Bun-
ların Ülkemiz Öncelikleri ile İlişkilendirilmesine Yönelik 
Genel Oturum” kapsamında Drexel Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Banu Onaral’ın konuşması ile devam etti. Prof. 
Dr. Onaral, “Küresel Teknoloji Akımları Işığında Türki-
ye’nin Teknoloji Öncelikleri – Milli Teknoloji Hamlesi / 
Bağımsızlık ve Küresel Rekabet” başlıklı konuşmasında 
ulusal kalkınma için özgün tasarım ve üretim ile genç ne-
sile yatırımın önemine değindi. Prof. Dr. Onaral, ayrıca 
ülke ihtiyaçlarına yönelik sektörlerde dışa bağımlılığın 
ivedi çözümlerine ihtiyaç olduğunu ve bunun küresel ve 
yöresel üstünlük ve rekabet gücü kazandıracak yatırımlar 
ve seferberlik içerisinde yürütülecek bir hareketle müm-
kün olabileceğini söyledi.

Oturumun ardından eş zamanlı odak grup çalışmaları-
na geçildi. Odak gruplar, gün boyu yaptıkları çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan öneri ve görüşlerini ilk günün 
kapanışında birer sunum ile tüm katılımcılarla paylaştı.

Kurultay’ın ikinci günü ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal’ın “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosiste-
minde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı 
Yeni Süreçler” başlıklı sunumu ile devam etti. Sunumun-
da bilim, teknoloji ve yenilik kapsamında önemli artış-
lar hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, bunun için 
ekosistem paydaşlarımızın önemli katkı ve katılımlarına 
ihtiyaç olduğunu söyledi. Yeni dönemde toplumsal ve 
ekonomik fayda ile teknoloji odaklı bir yaklaşım belir-
lendiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, “Yeni TÜBİTAK 
Stratejik Yaklaşımı”nı anlatarak bunun başarılmasında 
hem paydaş kurumların desteğine hem de tüm yurt içi 
ve yurt dışındaki bilim insanlarımızın iş birliğine ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Mandal’ın konuşmasının ardından paydaş ku-
rumların sunumlarının ilkini Savunma Sanayi Başkan 
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Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi gerçekleştirdi. Dr. Tü-
fekçi, konuşmasında Ar-Ge proje tanımlama ve başlatma 
süreçlerine değinerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi; Savunma Sanayi Başkanlığı’nca nitelikli insan kay-
nağına büyük önem verildiğini ve bu amaçla Savunma 
Sanayi Akademisi Başkanlığı’nın kurularak faaliyetlerine 
başladığını söyledi. 

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise 
yaptığı paydaş kurum sunumu ile Türkiye Akademik ve 
Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) hakkında katılımcılara 
bilgi vererek TABİP sayesinde önemli ve etkin çalışmalar 
ve iş birliklerinin başlatılabileceğine değindi.

Yurt Dışı Türker ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdul-
lah Eren ise; Kurultay katılımcılarına YTB çatısı altında 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarla olan ilişkilerin önemine değindi. 

Kurultay’ın ikinci günü ana başlıklardan ikincisi “Bilim, 
Teknoloji Ve Yenilik Ekosisteminin Etkinleştirilmesi” ma-
saya yatırıldı. Odak grup çalışmaları öncesinde Argonne 
Lab’dan Dr. Esen Ercan Alp “Bilimsel Verimliliği Artır-
mak için Bazı Düşünceler” başlıklı sunumunda bilimsel 
olarak Türkiye’nin uluslararası arenadaki pozisyonuna 
değinerek bunu iyileştirmek için yurt dışında yaşayan bi-
lim insanları ile ilişkilerin önemine değindi.

Sonrasında yurt dışından ve yurt içinden davetli bilim in-
sanları ve paydaşların katılımıyla “Bilim, Teknoloji ve Ye-
nilik Ekosisteminin Etkinleştirilmesi” başlığı altında odak 
grup çalışmaları gerçekleştirildi. Odak gruplarca gerçek-
leştirilen çalışmalar ile otaya çıkan görüş ve öneriler daha 
sonra her bir grubun moderatörü tarafından bütün katı-
lımcılara genel bir oturum kapsamında sunuldu.

Kurultay’ın kapanış oturumunda TASSA’nın yeni dönem 
Başkanı Prof. Dr. Candan Tamerler, yurt dışından gelen 
bilim insanları adına görüş ve değerlendirmelerini pay-
laştı. Programın devamında Türkiye Teknoloji Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar “Milli Teknoloji Hamlesi” ko-
nulu konuşmasını ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kacır, Kurultay’ın sonuç değerlendir-
mesini yaptı.

T3 Vakfı Başkanı Bayraktar, konuşmasında milli, yerli ve 
özgün üretime vurgu yaptı. Bayraktar ayrıca, bunun için 
eğitim ve öğretim başta olmak üzere her alanda ahlaki ve 
etik değerlerle uyumlu, yenilikçi bir bakış açısının vazge-
çilmez olduğunu ve bunu gerçekleştirmek adına TEKNO-
FEST gibi etkinliklerin önemli rol oynadığını ifade etti.

Ardından Kurultay’ın kapanışını gerçekleştirmek üzere 
konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin bilim ve teknoloji ala-
nındaki hedeflerinden ve bu hedefleri gerçekleştirmek 
adına atılması planlanan adımlardan bahsetti. Kacır, bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde yurt içindeki ve yurt dı-
şındaki bilim insanlarımızı bir araya getiren Kurultay’ın 
önemine değinerek Kurultay sonucunda ortaya çıkan 
öneri ve eylem planlarını bu noktada çok önemsedikle-
rini ifade etti.

Kurultay, aile fotoğrafı cekilmesi ile son buldu. Kapanışla 
birlikte; her iki ana başlık icin de belirlenen somut öneriler 
ve eylem planlarının bir sonuç raporu halinde hazırlanarak 
bütün katılımcılar ve paydaş kurum ve kuruluşlar ile payla-
şılacağı bilgisi verildi.
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2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı
Prof. Dr. Ersan Aslan

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Eylül 2019 tarihinde yayınla-
dığı genelge ile 2019 yılını “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan 
etti. Rektörlüğe atanmadan önce bu işin koordinasyonu 
bana verilmişti. Rektör olarak atanınca da üniversite bu 
işe kurumsal şekilde girmiş oldu ve üniversite olarak Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
(İBTAV) ile protokol imzaladık. Protokol ile 2019'da yurt 
içi ve dünyada yapılacak bütün faaliyetler Kırıkkale Üni-
versitesi tarafından koordine edilmeye başladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızın hayatından kısaca bah-
setmek gerekirse, ilmi hayatına Türkiye’de başladığını 
görüyoruz. İstanbul Üniversitesi’nde ünlü Alman Oryan-
talist Helmut Ritter ile tanışması ilmi hayatı açısından 
bir dönüm noktası olarak görülebilir. Onun da teşviki ve 
yönlendirmesi ile Hocamız bilim tarihi alanında çalış-
maya karar verdi. İslam bilim tarihi açısından önemli bir 
eser olan Buhari’nin Kaynakları adlı çalışmasını yayımla-
dı. Çalışmalarına ülkemizde devam ederken 1960 darbesi 
sonrasında üniversiteden ilişiği kesilen 147 akademisyen 
içerisinde onun da adı vardı. Artık ülkemizde kendisi için 
bilimsel bir çalışma ortamı kalmadığından zorunlu ola-
rak Almanya’ya gitti ve bilimsel çalışmalarına orada de-
vam etti. Bilim tarihi açısından en önemli eserler arasına 
giren Arap-İslam Bilimler Tarihi adlı eserinin ilk cildini 
Almanca olarak 1967 yılında yayımladı. Bugüne kadar 17 
cildi yayımlanan bu eser bilim dünyasında büyük etki ya-
rattı. 1982 yılında Almanya Goethe Üniversitesi’ne bağlı 

Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nü ve sonrasında 
İslam bilim insanlarının eserlerinin yer aldığı enstitüye 
bağlı İslam Bilim Tarihi Müzesi’ni kurdu. Bu müzede şu 
anda 800’e yakın bilimsel eser sergilenmektedir. Hocamız, 
Cumhurbaşkanımızın daveti ile Türkiye’de de çalışmaları-
na başladı ve İstanbul’da Gülhane Parkı içerisinde yakla-
şık 600 eseri ihtiva eden İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Müzesi’ni 2008 yılında açtı. Doksan yaşına kadar 
günde 17 saat, doksan yaşından sonra günde 14 saat ça-
lışan Hocamızı 30 Haziran 2018 tarihinde ahirete uğur-
ladık. Kendisini, müzesinin ve kütüphanesinin yanında 
Gülhane Parkı içerisine defnettik. Bu vesile ile Hocamızı 
bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

Hocamızın ilmi çalışmaları ile bilim tarihi açısından bir 
çığır açtığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Hocamız, İbn Ne-
dim’in el-Fihrist adlı eseriyle başlayan bilim tarih yazıcılı-
ğının son ve en önemli halkalarından biridir. Arap-İslam 
Bilimler Tarihi adlı eserini yazmaya karar verdiğinde, Av-
rupalı bilim adamları bunun tek bir bilim insanı tarafın-
dan, en önemlisi bir Türk bilim insanı tarafından başarı-
labileceğine imkân vermiyordu. Hatta İslam bilim tarihini 
kaleme almak için Avrupa’da bir komisyon kurulmuştu. 
Hocamız da bu komisyona davet edilmiş, ancak sonrasın-
da çalışmalarına bireysel devam etmiştir. Hocamızın ese-
rinin ilk cildinin yayınlanmasıyla birlikte bunun benzeri 
bir eseri kaleme alamayacağını anlayan komisyon kendini 
lağvetmiştir.

Yapılan tüm bu çalışmaların temel amacı 
Fuat Sezgin Hocamızın çok sık aktardığım 
bir sözünü gençlerimize tekrarlamaktır; 
“Başarabilirsiniz, çünkü vaktiyle başarmıştınız.”  
Gençlerimiz kendi geçmişlerini iyi öğrenmeliler. 
Geçmişte Müslüman bilim insanlarının yapmış 
oldukları çalışmaları kendilerine rehber alarak 
geleceğimizi inşa etmeliler.
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Hocamızın çalışma alanı olan İslam bilim tarihi üzerine 
son yüzyıllarda yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak or-
yantalistler tarafından yapıldığını görüyoruz. Eleştirilerin 
temelinde kaynak olarak kabul ettiğimiz önemli eserlerin 
tedvin tarihi ile İslamiyetin doğuşu arasında geçen sürede 
bilginin şifahi olarak aktarıldığı iddiası vardı. Oryantalist-
ler, geçen bu sürede eserlerin tedvin edilmemiş olmasın-
dan ve şifahi yani sözlü olarak aktarılmış olduğu iddiasın-
dan dolayı doğruluklarına şüpheyle yaklaştılar. Örneğin 
en önemli hadis eserlerinin hicri 3. yüzyılda tedvin edil-
diğini görüyoruz. Hatta bazı oryantalistler bu eserlerde 
geçen hadislerin yazarları tarafından uydurulduğunu bile 
iddia etmektedir. Fuat Sezgin Hocamız ise, tedvin edi-
len bu eserlerin tamamının yazılı kaynaklara dayanarak 
kaleme alındığını ortaya koymuştur. Yani bugüne kadar 
bilinenin aksine hadisler hicri 3. yüzyıla kadar şifahi ola-
rak değil yazılı olarak aktarılmıştır. Hocamız bu iddiasını 
Buhari’nin Kaynakları adlı eserinde temellendirmektedir. 
Bu eser İslam dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. 
Hocamız sadece hadis ilminde değil, tefsir, fıkıh, kelam 
gibi İslami ilimlerin tamamının tedvin dönemine kadar 
yazılı bir şekilde aktarıldığını da büyük eseri Arap-İslam 
Bilimler Tarihi’nin birinci cildinde ortaya koymuştur.

Hocamızın bu kıymetli bilim mirasını genç kuşaklara ak-
tarmak üzere koordinesi Kırıkkale Üniversitesi’ne verilen 
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri çerçevesinde 
protokol imzaladığımız 77 üniversite, 24 kurum, 4 bir-
lik, toplamda 300’e yakın paydaş ile 800 geçkin etkinlik 
planlanmış, bugün itibariyle bunların önemli bir kısmı 
gerçekleşmiştir. Bu etkinlikler; sempozyum, panel, konfe-
rans, mekanlara Hocamızın ismini verme, dergilerin özel 
sayı çıkartması, sergi düzenleme, müze ziyareti, merkez 
kurulması, yarışmalar ve internet ortamında paylaşım-
da bulunmak gibi bir çok kalemde devam etmektedir. 23 
Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılım ile Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz programa, konuyla 
yakından ilgili üniversiteler ve kurumlardan 2200 kişilik 
bir katılım gerçekleşmiştir. Bu sene 13-15 Haziran tarih-
lerinde ilk defa gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Uluslararası İslam Bilim Tarihi Sempozyumu’na dünya 
bilim dünyasından büyük talep oldu. Bilim Kurulu’mu-
zun titiz incelemesi sonrası 12 ülkeden 70 bilim insanı bu 
sempozyuma kabul edildi. Yine 01-09 Ağustos tarihlerin-
de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Tak-
sim meydanında Prof. Dr. Fuat Sezgin Dijital Gösterim 
Merkezi kuruldu. Oranın da ziyaretçilerden büyük talep 
gördüğüne şahit olduk. Üniversitelerimizin çıkarmış ol-
duğu dergilerde Hocamıza özel sayılar yapılıyor. Bunların 
da bilim dünyasından gerekli talebi gördüğünü biliyoruz. 
Bu yılki faaliyetlerin gereken ilgili ve karşılığı şu ana ka-
dar bulduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu yıldan son-

ra da bu ilgiyi devam ettirmek hususunda üniversiteler ve 
kurumlar gerekli çalışmaları yapacaktır.

Bütün bu faaliyetlerin, etkinliklerin temel amacı Fuat 
Sezgin Hocamızın bilimsel mirasını ve vizyonunu genç 
nesillere aktarmaktır. Aslında beklenenden daha büyük 
etki oluşturduk. Özellikle gençlerin, hem üniversite hem 
de lise öğrencilerinin, hatta ilk ve ortaokul öğrencilerinin 
etkinliklere katılımı çok yüksek. Kendi imkanlarıyla bu 
yılın etkinliklerine katkı yapan bir çok gencimiz var. Bun-
lar bizim geleceğe daha umutla bakmamıza vesile oluyor. 
Bu yıl Fuat Sezgin Hocamız için yapılan etkinlikler her yıl 
farklı bir bilim insanımızın bilimsel mirasını ve vizyonu-
nu tanıtmak için de yapılabilir. Fuat Sezgin Hocamızı ve 
yaptığı bilimsel çalışmaları öğrenen gençlerimizin özgü-
venleri yerine geliyor, Fuat Sezgin Hocam başarmış, ben 
de başarabilirim diyor.

Gençlerimize özellikle İstanbul İslam Bilim ve Teknolo-
ji Tarihi Müzesi’ni tanıtmamız gerek. Bu yıl gerçekleşti-
rilen etkinliklerin de etkisiyle müzenin ziyaret edilmesi 
ve Hocamızın daha fazla tanınır hale gelmesi bizler için 
memnuniyet vericidir. Ancak tabii ki yeterli değildir. Ho-
camızın çalışmaları ve müzenin tanıtılması hususunda 
yapılan ve farkındalık oluşturan etkinliklerin bu seneyle 
sınırlı kalmaması çok önemlidir. Örneğin bu sene ilki-
ni gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası 
İslam Bilim Tarihi Sempozyumu’nu her yıl düzenlemeyi 
amaçlıyoruz. Bunun gibi her yıl devam edecek, kendisi-
ni yenileyecek etkinliklerimiz var. Yine bu sene yapılan 
etkinliklerin bir kısmı kalıcı bir farkındalık oluşturdu. 
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Örneğin birçok üniversitemiz merkez kütüphanesi-
ne, araştırma merkezine, kültür ve kongre merkezi gibi 
mekânlarına Hocamızın ismini verdi. O üniversitenin 
öğrencileri ders çalıştığı, vakit geçirdiği o kütüphaneye ve 
diğer mekanlara ismi verilen Hocamızı araştıracak, tanı-
yacak ve kendisine de bu yönde bir istikamet çizecektir. 
Bu yılki etkinliklerimizde müze ziyaretine özel bir önem 
gösterdik. Protokol yaptığımız her üniversite ve kurum 
öğrenci ve çalışanlarına yönelik müze gezileri düzenliyor.

İfade edilmesi gereken bir diğer husus ise bu yıl vesile-
siyle bilim insanlarına sağlanan desteklerdir. TÜBİTAK, 
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı münasebetiyle İslam Bilim 
Tarihi alanında yapılan projelere 750 bin TL’ye kadar des-
tek verdi. Bu projeye başvurular oldukça yoğundu. Bunu 
yanında TÜBİTAK, İslam bilim tarihi konusunda ülke-
mizde yaptığı değerli ve kalıcı çalışmalarla bilime ulus-
lararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki 
bilim insanlarına TÜBİTAK Bilim Ödülü eşdeğerinde 
"Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü" verecek. TÜBA 
bu yıldan itibaren bilim tarihi, İslam bilim tarihi ve ilgili 
alanlarda başarılı bilim insanları ve kurumlar ile çalışma 
ve eser sahiplerini takdir amacıyla; üstün başarılı genç bi-
lim insanlarına, yayımlanmış telif ve çeviri vb. eserlere, 
eserleri ve çalışmaları ile önemli katkı sunan kişi ve ku-
rumlara “TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri” verecek. Yine bu 
yıl münasebetiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı Uluslararası Öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Özel Bursu veriyor.

Yapılan tüm bu çalışmaların temel amacı Fuat Sezgin Ho-
camızın çok sık aktardığım bir sözünü gençlerimize tek-
rarlamaktır; “Başarabilirsiniz, çünkü vaktiyle başarmış-
tınız.”  Gençlerimiz kendi geçmişlerini iyi öğrenmeliler. 
Geçmişte Müslüman bilim insanlarının yapmış oldukları 
çalışmaları kendilerine rehber alarak geleceğimizi inşa et-
meliler. Geçmişte Müslüman bilim insanları, kendi döne-
mi içerisinde her yeniliği takip ederek eser ve ürün ortaya 
koydular. Fuat Sezgin Hocamızda Biruni’yi, Cezeri’yi, İbn 
Sina’yı, Gazzali’yi, Farabi’yi, Mimar Sinan’ı, Uluğ Bey’i ve 
ismini sayamadığımız yüzlerce bilim insanını kendisine 
örnek alarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Bizim geçmişi-
mizde örnek alacağımız bir değil, yüzlerce alimimiz var. 
Fuat Sezgin Hocamız ömrünü bizlere bu âlimlerimizi ta-
nıtmak için harcadı, gençlerimizin Hocamızın çalışmala-
rını okuyarak bu alimlerimizi iyi tanıması gerekir. Genç-
lerimiz sadece ülkemizde değil bütün dünyada alanlarıyla 
ilgili yenilikleri takip ederek alanlarında en iyisi olmak 
için gayret etmeleri gerekir. Ülke olarak hedeflerimiz var; 
2023, 2053, 2071 hedefleri. Bunların her biri şuan bize ve 
gençlere hayal gibi görünebilir. Ancak cennet mekân Sul-
tan II. Abdülhamid’in 1901 yılında hayal ettiği ve projesi-
ni yaptırdığı denizin altından boğazı geçme fikrini, onun 
torunları 2013 yılında hayata geçirdi. Her şey hayalle baş-
lıyor. Gençlerimiz alanlarında en ilerisini hayal etmekten 
vazgeçmesinler.

2019 Niçin Prof Dr. Fuat Sezgin Yılı İlan Edildi?
Milletin yitik bilim adamına 2008 yılında Cumhurbaşkanı-
mızın verdiği iade-i itibarın millette ve gönül coğrafyamız-
da akis bulması için;

Genç nesillerin batı karşısında komplekslerini yenmelerini 
sağlayacak parlak teknolojik geçmişlerini kendilerine anla-
tacak bir bilimler dâhisini tanımaları için;

Medeniyetimizin 800 yıl bilim ve teknolojide nasıl öncü ol-
duğunu tekrar hatırlamak için;

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam’a ve insanlığa katkılarını an-
lamak için;

Prof. Dr. Fuat Sezgin, yüzyıllar boyunca bilimsel araştır-
malar yapmış ve sonuçlarını yazılı metin ve ürün haline 
getirmiş, fakat tozlu raflarda ve mahzenlerde kalmış İslam 
bilim insanlarının eserlerini ve emeklerini gün yüzüne çı-
karmış ve onların eserleriyle Frankfurt ve İstanbul’da eşsiz 
iki kütüphane kurmuştur. Bunları tanıtmak için;

İnsanlığa hizmeti dünya medeniyetinin tüm kültürlerin 
bir sentezi olduğunu bu sentezde İslam bilim insanlarının 
katkılarının yadsınamaz olduğunu savunan hocası Helmut 
Ritter’den sonra devam ettirmiş ve 60 yıl boyunca eşsiz 
eserler ortaya koymuştur. Onun mirasını gelecek nesillere 
taşımak için;

Bu yıl içerisinde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in örnek şahsiyetinin 
özelliklerini toplumumuza özellikle genç nesillere anlatmak 
için;

Çalışkanlığı, çalışmaları esnasında dünya nimetlerine olan 
bakışı, zaman kavramı anlayışı ve sistematik çalışma pren-
siplerinin anlatılacağı etkinliklerin yurtiçi ve yurtdışındaki 
genç nesillere rehber olması için;
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BAKANLIKLARDAN TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'E ZIYARETLER

1 3  H a z i r a n  2 0 1 9

T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürü Doç. Dr. Ayhan Uludağ ve Halk Sağlığı 

Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara'nın tebrik ziyareti

1 7  H a z i r a n  1 0 1 9

MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in 
tebrik ziyareti

2 0  H a z i r a n  1 0 1 9

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Muhammet Güven'in hayırlı olsun ziyareti

1 9  H a z i r a n  2 0 1 9

T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in tebrik ziyareti

1 9  H a z i r a n  2 0 1 9

T. C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif 
Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer 

Kalaycı'nın hayırlı olsun ziyareti

2 0  H a z i r a n  2 0 1 9

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, YÖK  
Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Adalet 

Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya Bölge İdare Mahkeme-
si Başkanı Kemal Kuku ve NEÜ Hukuk Fakültesi’nden  Engin 

Şafak'ın tebrik ziyareti
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2019 PROF. DR. FUAT SEZGIN YILI 
ETKINLIKLERI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
ilan edilmesiyle pek çok çalışma yapıldı; konferanslar, ödül programları, etkinlikler ve 

yarışmalar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesiyle pek 
çok çalışma yapıldı; konferanslar, ödül programları, et-
kinlikler, yarışmalar düzenlendi. 

2018 yılı sonunda “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” Kı-
rıkkale Üniversitesi’yle TÜBA, TRT, İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Yurt Dışı Türk 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında “2019 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” Etkinlikleri Protokolü imzalan-
dı. Bu doğrultuda başta üniversiteler olmak üzere, bilim 
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kırık-
kale Üniversitesi’nin koordinasyonuyla ülkemizin dört 
bir tarafında TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
bilimsel çalışmaları çeşitli yollarla anlatıldı ve anlatılma-
ya da devam ediliyor. 2019 yılı sonuna kadar Türkiye’nin 
yanı sıra Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerini de kapsayan 
geniş coğrafyada yaklaşık 800 etkinliğin gerçekleştirilme-
si planlanıyor. 

TÜBA; bilim insanlarını teşvik ve takdir 
misyonu kapsamında, Bilim Tari-

hi, İslâm Bilim Tarihi ve ilgi-
li alanlarda  başarılı bilim 

insanları ve kurumlar ile 
nitelikli bilimsel çalış-
maları takdir ve teşvik 
etmek amacıyla Prof. 
Dr. Fuat Sezgin adına 
“Fuat Sezgin Ödül-
leri” ihdas etti. Fuat 

Sezgin Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı, Özel 

ve Eser Ödülü olmak üze-
re verilecek olan üç ödül için 

başvurular 15 Mayıs 2019’da sona 
erdi. Değerlendirmeler ise hala devam ediyor. 
Diğer yandan okumakta olduğunuz TÜBA-Günce’nin 61. 
sayısı Fuat Sezgin Özel Sayısı olarak yayımlandı; kendisi 
hakkında pek çok makalenin kaleme alındığı bu sayımız-
da ayrıca birlikte çalıştığı isimlerle yaptığımız röportajla-
ra da yer verdik. Araştırma yazılarının da yayımlandığı 
TÜBA-Günce’de kızı Hilal Sezgin’in konferansından der-

lenen bir röportaj çalışmasını da okuyabilirsiniz. İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Çökelez’in “Bilim 
Tarihi ve Eğitimdeki Önemi”, TÜBA Asli Üyesi ve Uşak 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın “İslam Bi-
lim Tarihi İçerisinde Matematikçiler” ve Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hüseyin Gazi Topdemir’in“Fuat Sezgin ve İslam Bilim 
Mirası Üzerine” başlıklı konferanslarıda yine TÜBA’nın 
uzun yıllardır süren Akademi Konferansları çerçevesinde 
verildi. Akademi tarafından yapılması uzun süredir plan-
lanan Fuat Sezgin Belgeseli için ise yapım ve çekim süreci 
devam ediyor. 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilim Söyleşileri kap-
samında ise; “2019 Fuat Sezgin Yılı”na özel on iki söyleşi, 
gençlerle buluşuyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı ve TÜ-
BİTAK’ın iş birliği ile gerçekleştirilen söyleşilerde dokuz 
üniversite rektörü farklı şehirlerden öğrencilerle bir araya 
gelerek Türk-İslam bilim tarihi ve ülkemizin bilim dünya-
sındaki yeri ile ilgili konuları konuşuyor. Bilim Genç Der-
gisi ise; 2019 yılı başından bu yana Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
İslam bilim ve teknoloji tarihine katkılarını farklı yazılarla 
ele almaya devam ediyor. TÜBİTAK – Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (AR-
DEB) “İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi” başlığıyla Fel-
sefe Çağrı Programı düzenledi. Bu çerçevede oluşturulan 
“İslâm Medeniyeti ve Bilim Tarihi” başlıklı proje çağrısı, 
özel olarak İslâm medeniyetinde gelişen aklî bilimler ge-
leneğine ve bu kapsamda oluşan teknolojik birikime atıfta 
bulunuyor. Çağrı kapsamında önerilen projelerin söz ko-
nusu alanlarda İslâm medeniyetinin farklı medeniyet hav-
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zalarından miras kalan bilimsel ve teknolojik birikimin 
içeriğini ve alımlanış sürecini, İslâm medeniyeti içindeki 
gelişim ve dönüşüm aşamalarını, kurumsallaşma boyu-
tunu, diğer entelektüel disiplinlerle etkileşimini ve farklı 
kültür çevreleri üzerindeki etkilerini ele alıyor. TÜBİTAK 
tarafından ayrıca; İslam medeniyetinin dünya medeniye-
tine katkılarına yönelik “İslam Bilim Tarihi” konusunda 
değerli ve kalıcı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde 
önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanına verilmesi 
planlanarak 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi 
Ödülü çağrısı yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucun-
da; 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü’nü 
ise bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konu-
larındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları 
nedeniyle Ankara Üniversitesi (AÜ) emekli öğretim üyesi 
Prof. Dr. Esin Kahya aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 
Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri takvimi pek çok çalışmayı 
içeriyor. MEB, tüm ortaokul ve lise öğrencileri arası ka-
rikatür, kara kalem, şiir ve kompozisyon yarışmaların-
dan, İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında “Uluslararası 
Öğrenci Konferansı”na, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına 
“Bilim Işığında Geleceğe Genç Bakış” konulu “3. Ulusal 
Öğrenci Kongresi”nden Uluslararası Anadolu İmam Ha-
tip Liselerinde okuyan, farklı ülkelerden gelen öğrenci-
ler tarafından Fuat Sezgin biyografisinin 50 yabancı dile 
çevrilmesine değin birçok programı bir arada yürüterek 
etkinliklerde ve yarışmalarda derece alan öğrenciler için 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne ziyaretler dü-

zenlemeye devam ediyor. Kasım ayı içerisinde “Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in İzinde İslam Bilim Tarihinin Öncüleri” 
adlı biyografi çalışmasını da yürüten MEB, diğer yandan 
“İslam Bilim Tarihine Yön Veren Bilim İnsanları” konulu 
“II. Ulusal Öğretmen Sempozyumu”nu gerçekleştirmeyi 
planlıyor. 

Yurt Dışı Türk ve 
Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı’nca 
(YTB) yürütülen bir 
diğer etkinlik ise; 
Yurt dışı Vatandaş-
lar Fuat Sezgin Üs-
tün Başarı Ödülleri 
Programı oldu. Yurt 
dışında yaşayan Fen 
ve Mühendislik Bi-
limleri, Sağlık Bilim-
leri, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler alanında 
lisans, yüksek lisans 
veya doktora prog-
ramına kayıtlı ya da 
bitirmiş olan bulundukları ülkelerin not sistemi ortala-
masında minimum %80 başarılı olan bütün Türk vatan-
daşlarının ve mavi kart sahiplerinin başvurabildiği Fuat 
Sezgin Üstün Başarı Ödülleri için adaylık süreci tamam-
landı, değerlendirmeler ise devam ediyor. Sadece bir de-
faya özel verilecek olan ödülün takdiminin ardından YTB 

tarafından belirlenen tarihte bütün 
ödül sahiplerine Kudüs ziyareti or-
ganizasyonu gerçekleştirilecek.

TRT tarafından yapımı gerçekleş-
tirilen sayısız program ve özel ya-
yının yanı sıra hazırlanan ve Mayıs 
ayında yayımlanan Fuat Sezgin 
Belgeseli de seçkin çalışmalar ara-
sında yerini aldı.

2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü Sahibi AÜ 
E. Öğr. Ü. Prof. Dr. Esin Kahya
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ENERJI TEKNOLOJILERI 
YAZ OKULU-ETY 2019 

Enerji Teknolojileri Yaz Okulu-ETY 2019, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu ve Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi ortaklığıyla 9-13 Eylül 2019 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu ve Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi ortaklığıyla, 9-13 Eylül 2019 tarihinde düzen-
lenen “Enerji Teknolojileri Yaz Okulu-ETY 2019” progra-
mı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katılımıyla 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu ve TÜBA-GEBİP 
Üyeleri ile farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer 
aldığı “Yenilenebilir Enerji ve Önemi, Fotovoltaiklerin 
Temelleri ve Teknolojileri, c-Si tabanlı Fotovoltaikler, 
İnce Film Güneş Pilleri, Organik Güneş Pilleri, Perovs-
kit Güneş Pilleri, Güneş Pilleri Karakterizasyonu, Modül 
Teknolojileri” gibi konu başlıklarını içeren program, foto-
voltaik alanda akademik ve profesyonel kariyer yapmak 
isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra konu ile 
ilgilenen öğretim elemanlarının katılımına açık olarak 
düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (NÖHÜNAM) altyapısının 
öğrencilere açılması ve bu doğrultuda özellikle Güneş 
hücresi üretimi ve testlerinin uygulamalı olarak gerçek-
leştirilmesi amaçlanan Yaz Okulu’nda öğrencilerin Foto-
voltaik Teknolojileri konusundaki temel bilgileri pratikle 
pekiştirildi. Programın tamamına devam eden katılımcı-
lara Katılım Sertifikası takdim edildi.

Akademik ve ticari çevrelerden konusunda uzmanların 
anlatacağı dersler katılımcılara; güneş enerjisi temelleri ve 
fotovoltaik teknolojilerin anlatılmasının yanı sıra Türki-
ye’nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırma, güneş 
enerjisi alanında ülkemizin potansiyelini ve rekabet gü-
cünü artırabilme noktasında bir farkındalık oluşturmak 
hedefiyle planlandı.

Yaz Okulu’nun açılışında konuşan TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Ömer Halisdemir gibi bir şehidin adı-
nı taşıyan bir üniversitede düzenlenen bilimsel etkinlikte 
bir arada bulunmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti 
ve “Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz 
ederim. Umarım ülkemiz bir daha Ömer Halisdemir’i 
toprağa verdiğimiz karanlık günleri yeniden yaşamaz. 
Böyle bir acı kalkışma ve kurulan hain yurt dışı bağlan-
tılarıyla ülkemize suikast düzenleyenleri bir daha görme-
yiz. Tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Yakın dönemde 
yaşamış olduğumuz bu sıkıntılı döneme değinme ihti-
yacı hissediyorum çünkü bu dönemin Türkiye’nin bilim 

dünyasına, bilimsel çalışmalarına ciddi hasarı olduğunu 
düşünüyorum, bu travmatik süreç hala devam ediyor ve 
toparlanmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Sorunlarımızı ve bu sorunların nedenlerini bilmezsek 
aynı hatalarla yeniden karşılaşırız.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Enerji, 
konusunda bağımsız olabilmek icin alternatif 
enerji kaynaklarını artırmaya calışırken diğer 
yandan da ekonomimize etkisini azaltmak uzere 
özel bir gayret sarf ediyoruz.
İnsanın ülkelerin en önemli gücü olduğunu söyleyerek 
sözlerine devam eden Prof. Şeker, nitelikli insanlar yetiş-

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Bilim insanlarımız için fırsatlar 
giderek çoğaltılıyor, araştırma 

bütçeleri bilim insanlarının 
sorumluluğuna teslim ediliyor.

““
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tirmenin herkesin en önemli görevi olduğunu vurguladı. 
Bu tür süreçlerde sağlıklı bir denetleme mekanizması ku-
rulmazsa pek çok sorunla karşılaşmanın muhtemel oldu-
ğunun görüldüğünü dile getirdi.

“Türkiye’nin öncelikli alanlarıyla ilgili oluşturulan bi-
lim stratejisini yaşayarak görüyoruz. Ülkemizde herke-
sin her şeyi yaptığı bir üniversite modelinden, belirgin 
alanlarda uzmanlaşmaya, bölgesel kalkınmaya yönelik 
önceliklere odaklanılması yolunda devletin teşvikleri söz 
konusu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin enerji 
alanında çalışmalarına biz de destek veriyoruz. Kurulan 

laboratuvarların yüksek teknolojiyle donatılmış olması 
hem fırsat hem risk içeriyor. Bu tür yüksek teknolojiye 
yönelik yatırımlar zamanında değerlendirmediği takdir-
de heba olabiliyor. Bu tür yatırımları doğru ve zamanında 
gerçekleştirilen çalışmalarla yürütmek ve yönetmek çok 
önemli. Sağlanan kaynaklarla kurgulanan altyapının ül-
kenin insan gücüne açılması ve ortaklaşa projelerle des-
teklenmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin en önemli 
sorumluluklarından. Laboratuvarlarımızın canlı ve ortak 
projeler, multidisipliner bakış açısıyla alan çalışmalarının 
desteklendiği yaşayan laboratuvarlar olarak kullanılması 
ve katma değer üretmesini arzuluyoruz. Bu konuda TÜ-
BİTAK teşvikleri, TÜBA ve YÖK gibi bilimsel kuruluşla-
rın birlikte hareket etmeleri önemli.

Bilim insanlarımız için fırsatlar giderek çoğaltılıyor, araş-
tırma bütçeleri bilim insanlarının sorumluluğuna teslim 
ediliyor. Proje yapmak bir kültür, ülkemizde ortak proje 
üretme pratiği oldukça zayıf bu konuda sanayiciler ve bi-
lim insanları devlet tarafından yönlendiriliyor.

Enerji, konusunda bağımsız olabilmek için alternatif 
enerji kaynaklarını artırmaya çalışırken diğer yandan da 
ekonomimize etkisini azaltmak üzere özel bir gayret sarf 
ediyoruz. Politikacılar bu konunun önemine binaen al-
ternatifleri çoğaltmak için mevzuat düzenlemelerini yap-
maya çalışıyorlar. Enerji alanındaki tüm projeleri gelecek 

kuşaklarımıza temiz ve refah seviyesi yüksek bir ülke bı-
rakmak adına yaptığımız ortadadır. Fakat çalışmalarımız 
başkalarının menfaatine dokunulduğunda tepkilere açığa 
çıkıyor. Bu süreci kendi menfaatlerimizi koruyarak, bi-
limsel temelli verimliliği artırıp, ekonomik israfı azaltıp, 
enerji alanındaki tüketimimizi dengeleyerek yürütmek 
zorundayız.” dedi.

Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını ifade eden Niğ-
de Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise konuşmasında hangi 
enerji kaynaklarının ne tür avantaj ve dezavantajlar ya-
rattığından bahsederek yenilenebilir enerji kaynağının 
önemi üzerinde durdu. İnsanlığın sürekli değişip, geliş-
tiğini ifade eden Kılınç, konuşmasının devamında, gerek 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik

Yaz Okulu'muza 45 farklı 
üniversiteden oldukça yoğun bir 

katılım başvurusu aldık.

““
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nufüs artışı gerekse ihtiyaç dolayısıyla enerji ihtiyacının 
arttığını belirterek, sürdürülebilir ve çevreye zarar verme-
yen yeni enerji kaynaklarının insanlık için önem önemli 
olduğunu bir kez daha vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik: 
Üniversitemizin fiziki ve teknolojik altyapısı ile 
beşeri sermaye birikimi enerji çalışmalarına göre 
oluşturuldu.
Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojisi biz araştır-
macıların üzerinde çalışması gereken bir alan olduğunun 
altını çizerek konuşmasına başlayan Niğde Ömer Ha-
lisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit 
Tağı Çelik “Enerjinin önemi konusunda salondaki herkes 
ortak fikirdedir diye düşünüyorum. Bu nedenlerden do-
layı hazırladığımız stratejik planda enerji, nanoteknoloji 
ve gıda tarım alanları öne çıkıyor. Üniversitemizin fiziki 
ve teknolojik altyapısı ile beşeri sermaye birikimi ener-
ji çalışmalarına göre oluşturuldu. Enerji alanında Prof. 
Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’mizde hidrojen alanındaki çalışmalar YÖK 
tarafından üniversite-sanayi iş birliği alanında üstün 
başarı ödülü aldı. Türkiye genelinde 130 civarı araştır-
macının katılımıyla Yakıt Pili Teknolojileri Yaz Okulu 
gerçekleştirdik. Diğer taraftan Nanoteknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen fotovoltaik tekno-
lojileri alanında yapılan çalışmalar yapılıyor. Nanotek-
noloji Uygulama ve Araştırma Merkezi güneş enerjisini 
elektrik enerjisine dönüştüren en yeni teknolojilerden biri 
olan silisyum heteroeklen güneş enerjilerini endüstriyel 
boyutta üretebilen ve bu teknolojiyi yerli ve milli olarak 
geliştiren tek araştırma merkezidir. Fotovoltaik Teknolo-
jileri Yaz Okulu’nda güneş enerjisi ve fotovoltaik teknolo-
jileri arasındaki bilgi birikimimiz sizlerle paylaşmayı, siz-
lerin de desteğiyle platformlar oluşturmayı, ortak projeler 
yapmayı ve bu alanda ülkemizin bilim insanı açığını hep 
birlikte karşılayabilmeyi amaçlıyoruz. Yaz okulumuza 45 
farklı üniversiteden oldukça yoğun bir katılım başvurusu 
oldu, bu açıdan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 
yıllarda yakıt pili ve fotovoltaik teknolojileri alanındaki 
yaz okullarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca enerji 
çalışmalarını bir adım daha öne çıkaracak ve hızlandıra-
cak enerji bilimi ve teknolojileri alanında yüksek lisans ve 

doktora programları açmayı da planlıyoruz. Araştırmala-
rını üniversitemizde yapmak ve bilgi birikimini aktarmak 
isteyen genç araştırmacılarımızı da aramızda görmeyi is-
tiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Yaz Okulu’nun ilk dersi olan 
“Yenilenebilir Enerji Görünümü ve Yeni Trendler” ve 
ardından “ Güneş Enerjisi Mevzuatı” Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje Geliştir-
me ve Takip Daire Başkanı Mustafa Çalışkan tarafından 
verildi. TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi (YBÜ) Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ise “Dünyada Yeni-
lenebilir Enerjinin Durumu ve Türkiye’nin Potansiyeli” ve 
“Fotovoltaik Teknolojiler” üzerine konuştu.

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Ege Üniversitesi Prof. Dr. Şule 
Erten Ela “Fotovoltaiklerin Temelleri”hakkında bilgi ve-
rirken ve TÜBİTAK-MAM’dan Doç. Dr. Alp Osman Ko-
dolbaş “-Si Fotovoltaik Teknolojilerinin Durumu” ve “c-Si 
Tabanlı Güneş Hücreleri -PERC/PERT” sunumunu yaptı.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal'dan Özel Konferans
TÜBA-GEBİP Üyesi ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Mine İnce Ocakoğlu “Organik Güneş Hücrele-
ri” ve “Boya Duyarlı Güneş Hücreleri”, Tarsus Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu “Biofotovoltaik 
Sistemler” hakkında konuştu. TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “Enerji Teknoloji-
lerinin ve Sistemlerinin Geleceğinde AR-GE ve Yeniliğin 
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Önemi” üzerine katılımcılara özel bir konferans verdi. 
Konferansın ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu ise “Perovskit 
Güneş Hücreleri” hakkında ders verdi.

Programın dördüncü günü; NÖHÜNAM’dan Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer ve Dr. Öğr. Üyesi Meh-
met Ali Olğar “c-Si Tabanlı Güneş Hücreleri-Hjt” ve “İn-
cefilm Güneş Hücreleri” üzerine konuştu. TÜBA-GEBİP 
Üyesi Doç. Dr. Recep Zan ise “İki Boyutlu Malzemelerin 
Fotovoltaik Uygulamaları” üzerine sunumunu yaptı. Ya-
şar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Arif Hepbaşlı dördüncü günün son dersini “Binaya 
Entegre PV Sistemleri: Bir Uygulama ve Ekserjetik De-
ğerlendirme” üzerine verdi.

Yaz Okulunun son günü GTC Güneş Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Dr. Ertan Arıkan “Fotovoltaik Modül Teknolojileri” 
dersinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Laboratuvarları gezildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'den, Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Kar 
ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e ziyaret
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Niğde Ömer Ha-
lisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Yaz 
Okulu’nun dördüncü günü Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i 
ziyaret etti. Prof. Şeker, Akademi tarafından yayımlanan 
“Uluslararası Hukuk” Vali Şimşek’e armağan etti. Niğde 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ın da yer aldığı 
ziyarette Vali Şimşek, Akademi Başkanı Prof. Şeker’e pla-
ket takdim etti.



72 TÜBA GÜNCE   EKİM 2019

Bilim Tarihinde Putları Kıran 
Adam: Fuat Sezgin

“Amacım, İslam topluluğuna mensup insanlara İslam bi-
limlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olum-
suz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve 
ferdin yaratıcılığına olan inancı onlara kazandırmaktır.” 
diyen ve yaptığı çalışmalarla ezberleri bozarak dünyada 
çığır açan, Müslümanların “bilim üretmedikleri” algısını 
somut örnekler ile kıran ve dünyaya ilan eden bir âlimdi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin... Bilim tarihinin duayen ismi Prof. 
Sezgin, dünyaya bilimin İslam kültür ve medeniyetlerin-
den yayıldığını kanıtladı. 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te 
doğan Fuat Sezgin, ilk cildini 1967 yılında yayımladığı 
kısa adı GAS olan Arap-İslam Bilim Tarihi’nin (Gesc-
hichte des Arabischen Schrifttums) 18. cildini yayıma 
hazırlarken, 30 Haziran 2018 tarihinde 94 yaşında vefat 
etmiştir. Fuat Sezgin, Gülhane Parkı’nda bulunan “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kü-
tüphanesi” ve “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”nin 
bahçesine defnedilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, 
hocaların hocası Prof. Sezgin için Fatih Camii’nde cenaze 
töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 2019 yılının “Fuat Sezgin İslam Bilim Ta-
rihi Yılı” olarak ilan edildiğini açıkladı. Bu çerçevede bu 
yıl birçok üniversite, sivil toplum kuruluşu, belediyeler ve 
bilim dünyası, Fuat Sezgin’i anmak, onun bilim tarihine 
katkılarını bir kez daha gözler önüne sermek için etkin-

likler düzenliyor. Türkiye’ye değeri biçilmeyen bir kütüp-
hane ve müze bağışlayan Prof. Sezgin, değerli çalışmala-
rıyla, dünyaya bilimin İslam kültür ve medeniyetlerinden 
ulaştığını kanıtladı. 

Matematikten Şarkiyata
Prof. Sezgin’in ilmini, 2004 yılında Türkiye Araştırmaları 
Literatür Dergisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na verdiği 
ender röportajlardan birinde bulmak mümkün. Sezgin; 
bu röportajında ilimler tarihini çalışmaya nasıl başladı-
ğını, dönemin zorluklarını, Rönesans’ın yanlış aktarıldı-
ğını ve İslam medeniyetinin Batı medeniyetine etkilerini 
anlatıyor. “Prof. Dr. Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Üzerine 
Söyleşi” başlıklı röportajda, bilim tarihi çalışmaya başla-
dığında karşısına çıkan Alman oryantalist Hellmut Rit-
ter’in hayatını değiştirdiğini anlatıyor. Aslında matema-
tiğe meraklı olan Fuat Sezgin, Ritter ile tanışınca şarkiyat 
okumaya karar verir ve Alman profesörle çalışmaya baş-
lar. Günde 17 saat çalışmaya başlayan Sezgin, şarkiyattan 
bilim tarihine geçişi şöyle anlatıyor: “Benim öğrenciliğim 
dönemimde İstanbul Üniversitesi’nde bilim tarihi yoktu. 
Ancak, hocam bana: ‘Matematiği bırakma!’ dedi. Fen Fa-
kültesi de zaten yanımızdaydı. ‘Matematik bölümüne git, 
ders al, matematiği iyi öğren. Müslümanlardan da büyük 
matematikçiler yetişmişti.’ diye izahatta bulundu. Konuş-
ma esnasında birkaç isim saydı: Harezmî, Ebu’l-Vefa, İbn 
Heysem, Bîrûnî gibi... Bu isimler benim hiç bilmediğim 
hatta duymadığım isimlerdi. Dehşete düştüm. Hocam hâ-
limi görünce: ‘Bunlar ve daha pek çok isim büyük âlimler-
di ve daha sonraki Avrupalı âlimlerle aynı seviyedeydiler 
hatta yer yer onlardan da üstündüler.’ diye açıkladı. Bu 
konuşmadan sonra da bilim tarihi yapmaya karar verdim. 
Ritter, benden çok süratli bir şekilde Arapça öğrenmemi 
istedi.”

6 ayda Arapça öğrendi, 30 cilt okudu.
2. Dünya Savaşı’nın en şiddetli günlerinin yaşandığı o 
dönemde Türkiye’de devlet üniversiteleri kapatıldı. Tabii 
Sezgin’in okuduğu İstanbul Üniversitesi de… Fuat Sez-
gin o dönemde 6 ay boyunca eve kapandı ve babasından 
kalan Taberî Tefsirini okumaya başladı. Israrla okuyor ve 
Türkçe Kur’an tefsirleriyle karşılaştırıyordu. Bu şekilde 6 
ay içinde 30 cilt okudu. Ritter, kendisine Gazzâlî’nin “İh-

“Amacım, İslam topluluğuna mensup insanlara İslam bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen 
yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılığına olan inancı onlara kazandırmaktır.”
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yâ-u Ulûmi’d-Din” adlı eserini verdiğinde Fuat Sezgin’in 
hayatı tamamen değişti. 

Ritter ile birlikte Süleymaniye’ye sıkça giden Fuat Sezgin, 
bir süre sonra hocasıyla birlikte İstanbul’daki kütüphane-
leri gezmeye başladı. Ritter’in kendisini İbn Heysem’in 
kitabıyla tanıştırmasıyla yavaş yavaş kitapları ve yazarları 
tanımaya başladı. 

Doktora tezi ve Buhârî çalışması
Fuat Sezgin; yine hocası Ritter’in teklifiyle, bilim tarihiyle 
ilgili olmasa da, “Mecâzü’l Kur’ân”ı doktora tezi olarak ha-
zırladı. Sezgin, o dönemi şöyle anlatıyor: “Beni yazmalarla 
tanıştıran bir çalışmaydı. Bunun bir nüshası İsmail Saib’in 
kütüphanesinde, Ankara’da bulunmuştu. Hocam da İsmail 
Saib’i çok severdi. Onun kitapları Ankara’ya intikal edince, 
Ritter, Ankara’ya gitmiş orada aramış ve bulmuştu. Çalış-
maya başladım. Fakat yazma çok eski olmasına rağmen 
kitabı tek nüshayla neşretmek zordu. Aradım, taradım 
ikinci nüshayı buldum. Hocam da şaşırdı: ‘Ben 30 senedir 
bu kitabı bulmaya çalışıyorum, nasıl buldun?’ dedi. Kitabı 
tez olarak teklif eden oydu; ben de hazırladım.” 

Fuat Sezgin; doktora çalışmasını sürdürürken, İbn Ha-
cer el-Askalânî’nin “Tehzib” adlı eseriyle karşılaşır. Mu-
ammer b. Musemma’yı Buhârî’nin kitabında Muammer 
diye zikrettiğini öğrenir. Ve Buhârî çalışması başlar. Sez-
gin şöyle devam ediyor: “Buhârî’nin ne alakası var bu ki-
tapla?’ dedim. Buhârî’nin kitabının sekiz büyük bölümü 
vardır, bir kısmı tefsirdir. Buhârî’nin kitabına baktım, 
‘Kaale Muammer’ diye alıntılar yapıyor. Bunu okuyunca 
baktım ki, Buhârî, ‘Mecâzü’l Kur’ân’dan da cümleler ikti-
bas ediyor. Yani bir hadis kitabında, bir filoloji kitabından 
alınma uzun uzun cümleler var. Hatta yer yer, aşağı yu-
karı, kitabı ihtisar etmiş. Bu durum, bütün hadis kitapları 
hakkındaki tasavvurumu allak bullak etti. Bunun üzerine 
karar verdim, tezi bitirince Buhârî’ye bakacaktım: Acaba 
Buhârî, ara sıra da olsa yazılı kaynak kullandı mı? Bu işin 
hikâyesi de böyledir.”

“Avrupa’da çok büyük âlimler fırsat gelince orta-
ya çıkıyor ve Müslümanların keşiflerini insaflı bir 
şekilde ortaya koyuyorlar.”
27 Mayıs darbesinin tüm Türkiye’yi olduğu gibi üniversi-
teyi ve dolayısıyla akademisyenleri de etkisi altına aldığı 
günlerden geçilmektedir. Fuat Sezgin’in şarkiyat okuma-
sı, o dönemin Milli Birlik Komitesinin hoşuna gitmez. 
Fuat Sezgin’in adı, o dönemde üniversiteden uzaklaştı-
rılan akademisyenler arasında yer alır. Sezgin, üniver-
siteden uzaklaştırılması ve Almanya’ya gidişini şöyle 
anlatıyor:“İhtilali gördükten sonra Türkiye’de çalışılama-
yacağına karar vermiştim. Ancak kendi kendime Türki-
ye’yi terk etmeye karar veremiyordum. O sırada Amerika 
ile Almanya arasında da kararsızdım. Almanya’dan davet 
gelince Almanya’yı tercih ettim ve gittim. Almanya’ya mi-
safir doçent olarak davet edilmiştim. Gelince tabii ilimler 
tarihi derslerini takip ettim. Aynı senelerde de bilim ta-
rihçisi olmaya karar vermiştim. 1965’te ikinci bir doçent-
lik çalışması yaptım. Doçentlikten sonra da bilimler tarihi 
profesörü unvanı verdiler.”

Ancak Almanya’ya gitmek zorunda kalmak, Fuat Sezgin’e, 
bilim tarihi üzerindeki çalışmalarını hızlandırma şansını 
verir. Fuat Sezgin’in bilim tarihine bıraktığı en önemli 
girişimlerden olan “Arap-İslam Bilimleri Tarihi Ensti-
tüsü’nü (Institut für Geschichte der Arabisch-Islamisc-
hen Wissenschaften)” Frankfurt’ta kurar. Fuat Sezgin, 
enstitünün kuruluş hikâyesini şöyle anlatıyor: “Kitabımı 
yazarken gördüm ki İslamî ilimler tarihinin etüdü tesa-
düflere bağlı. Avrupa’da çok büyük âlimler fırsat gelince 
ortaya çıkıyor ve Müslümanların keşiflerini insaflı bir 
şekilde ortaya koyuyorlar. Ama onlar geçince her şey öy-
lece kalıyor. Yani bir süreklilik yok. Yeri gelmişken şunu 
da vurgulayayım: Bizim bu âlimlere bir şükran borcumuz 
var. Çünkü eğer Müslümanlar, bugün ilimler tarihinde bir 
yerleri olduğunu ve çok mühim bir yerleri olduğunu bili-
yorlarsa, bunu bazı fedakâr oryantalistlerin çalışmalarına 
borçludurlar. Bu çalışmaları XIX. yüzyılda başlatan önce-
likle Fransızlardır. Bu realiteyi kabul etmemiz lazım. Biz 
bu çalışmaları, bütün denilenlere rağmen oryantalistlere 
borçluyuz. Enstitüye dönersek, her şeyden önce ilimle-
rin tarihinin çok geniş bir çapta ele alınması zaruretine 
inandım. Bunun da bir müessese çatısı altında yapılması 
zarureti vardı. Müessese de maddî bir problemdi her şey-
den evvel. Ortaya bir şans çıktı. Bana, kitabımdan dolayı, 
‘Kral Faysal Mükâfatı’ verdiler. Milletlerarası bir mükâfat 
olduğu için, törene birçok devlet adamını çağırmışlardı. 
Bu törende onlar beni, ben onları tanıdım. Bu durumu 
fırsat bilip yine kafama koydum: ‘Bir vakıf kurmalıyım. 
Bu vakıf da daha sonra teşekkül edecek enstitünün malî 
tarafını temin etsin.’ İki sene süren amansız takiplerden 
sonra vakfı kurdum. Ama bununla bitmedi. Enstitüyü 
finanse edebilecek şekilde vakfın sermayesini artırmaya 

Müslümanlar, bugün ilim-
ler tarihinde bir yerleri old-
uğunu ve çok mühim bir 
yerleri olduğunu biliyorlar-
sa, bunu bazı fedakâr ory-
antalistlerin çalışmalarına 
borçludurlar.
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çalıştım. Hedefim şuydu: İslam ilimler tarihini geniş çap-
lı araştırmak ve tanıtmak. Vakıf ve enstitü kurulduktan, 
maddî gelir sağlandıktan sonra gerisi insan unsuruna 
bağlıydı. O zaman Avrupa’da bu işe inanan yoktu, Arap 
dünyasında ise anlayan. Velhasıl işimiz zordu; ancak bu 
zor işi de başardık. Ancak o zaman ben, hem genç hem 
de dinçtim. Gece gündüz çalışarak enstitüyü bu seviyesi-
ne getirdim. Projelerimden birisi de “İslam İlim Âletleri 
Müzesi” idi. Çok şükür bunu da başardım ve 800’ü aşkın 
âleti yeniden imal ederek enstitü içerisinde çok önemli bir 
müze kurdum.” 

“Müslümanların ilimler tarihindeki yerine ilişkin 
direnç mutlaka çökecek.”
Fuat Sezgin’e göre İslamî ilimler tarihine ilişkin çalışmalar 
yetersiz. Sezgin buna gerekçe olarak, bu işin heyecanını 
duyan, kendini bu işe veren bir insanın yetiştirilememiş 
olmasına bağlıyor. Ona göre bireysel çalışmalar olsa da, 
800-1000 yıl devam etmiş yaratıcı bir medeniyetin hakkı-
nı ortaya çıkarmak için düzenli çalışma yapıldığını söyle-
mek zor. Sezgin, Fransa’da ilmî âletler sergisi açmak iste-
yen bir grup bilim adamı içinde bulunan bir profesörün 
kendisine, “Pek çok ülkede iddialarınız kabul görmeye 
başladı. Müslümanların ilimler tarihinde önemli bir yeri 
olduğuna inanmaya başlıyor insanlar. Fakat biz Fransız-
lar, aynı kanaatte değiliz.” dediğini aktarıyor ve şöyle de-
vam ediyor: “Demek istediğim bunca çalışmaya rağmen 
hâlâ bir mukavemet var. Elbette mukavemet olabilir, an-
cak hakikat benim dediğim gibiyse yani hakikaten Müs-
lümanların ilimler tarihinde bir yeri varsa, bu mukavemet 
ne olursa olsun bir gün çöker. Buna eminim. Ben şahsen 
Müslümanların katkısının çok büyük olduğuna inanıyo-
rum. Ancak hakikatleri çarpıtmamak için yani hiçbir ya-
lan, mübalağa katmamak için de daima kendimi kontrol 
etmeye çalışıyorum. Gerçekten Müslümanların yeri çok 
büyük. Bunu göstermeyi hedef edinmeliyiz.”

Fuat Sezgin, Müslümanların ilim tarihine katkılarını ak-
tarmak amacıyla “İslamî İlimler Tarihine Giriş” isimli bir 
eser yayımladıklarına da dikkat çekiyor ve bu eserde ilk 
defa Müslümanların bilimler tarihindeki yerini krono-
lojik olarak, başlangıcından XVI. yüzyıla kadar göster-
diklerini belirtiyor. Fuat Sezgin, “Ama mühim olan bu 
çalışmalara Müslümanların katkıda bulunması. Bu katkı 
şimdilik çok zayıf. Hatta Avrupalılar bizim adımıza araş-
tırma yaparken bugün dünyada yaşayan Müslümanların 
varlığını bile kabul etmiyorlar. Çok ilginç. Ancak bu histe, 
sadece Avrupalılar suçlu değil. Hiçbir katkıda bulunma-
yan Müslümanlar bence çok daha fazla suçlu. Sanki İslam 
dünyası diye bir şey yok. Muhatap bile kabul etmiyorlar.” 
diye konuşuyor. 

“İslamî ilimler tarihinde hocalardan öğrenme me-
todu son derece önemlidir çünkü bu eğitim-öğre-
timde intihal da çok zordur.”
Fuat Sezgin, İslamî ilimler tarihi çalışanlarının sayısının 
artırılmasının gelecek için büyük önem taşıdığını da dü-
şünüyordu. Ünlü ilim adamına göre Almanca bilmeden 
İslami İlimler tarihi yapılamaz. Bunun gerekçesi de, bu-
güne kadar en mühim etütlerin Almanca yapılmış ol-
ması. Fuat Sezgin’e göre yarıca Latince bilmek de İslami 
İlimler tarihi çalışmak için bir şart, Arapça ise olmazsa 
olmaz. Fuat Sezgin şöyle devam ediyor: “Kitapları takip 
etmek, araştırmaların izini sürmek ve özellikle uygun 
bir hoca bulmak… Bunların hepsi olmazsa olmaz. İs-
lam ilimlerinin en büyük, en yapıcı unsurlarından biri 
şuydu: Müslümanlar, ilimleri hocalardan öğreniyorlar-
dı. Hoca, vazgeçilmez bir vasıtaydı. Bakınız Avrupalılar 
X. yüzyılda Müslümanların kitaplarını tercüme etmeye 
başladılar, ancak tercümelerin pek çoğu zaten doğru de-
ğildi. Metinleri çoğu kez anlamadan tercüme ediyorlardı. 
Tercümeleri okuyanlar da konuları yarım yamalak an-
lama şansına sahiptiler. Ne zaman anlamaya başladılar? 

Fuat Sezgin’e göre özellikle 
son dönemlerde İslam medeni-
yetinde bir yıpranma oldu ve 
bunun nedenlerini tespit et-
mek gerekiyor. Sezgin, bu 
süreci şöyle anlatıyor: “İslam 
dünyası, dünyanın merkezi 
hâlindeydi. Avrupalılar, Hindis-
tan diye Amerika’ya ulaştıktan 
sonra dünyanın şartları değişti. 
İslam’ın politik, özellikle iktisadî 
gücü yavaş yavaş kayboldu. 
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Hoca yetiştirip bu konuları hocalardan okumaya başla-
yınca… Bu da ancak XVI. yüzyılın sonu XVII. yüzyılın 
başlarında vuku buldu. İslamî ilimler tarihinde hocalar-
dan öğrenme metodu son derece önemlidir çünkü bu eği-
tim-öğretimde intihal da çok zordur. Bundan dolayı İslam 
medeniyetinde intihalin oranı çok azdır.”

“Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri 
olduğuna önce Müslümanları inandıracaksınız”
Fuat Sezgin’e göre tarihte ilk kez kaynak zikrederek ilim 
yapma geleneği İslam medeniyetinde oluştu. Sezgin, pek 
çok oryantalistin bu noktayı anlayamadığını belirtiyor ve 
ekliyor; “Aslında bir şey diyeyim mi? Hocam Ritter dâhil, 
pek çok âlim İslam medeniyetini hakkıyla anlayamadı ve 
hâlâ anlaşılamıyor.”

“Günümüzde insanların İslam medeniyeti tasavvurun-
da ciddi anlamda sorun olduğunu düşünen Fuat Sezgin, 
“Tefsir geleneği, hadis geleneği, kısaca ‘rivayet geleneği’ 
son derece ilmî usullerdir. Öte yandan bakıyorsunuz ‘ri-
vayet usulü’ tarih ilminde de uygulanmış ve yüksek sevi-
yede ilmî bir tarih geliştirilmiş. Avrupalılar bu noktaları 
hâlâ anlayamadılar. Müslümanların da anladığı söylene-
mez. Bu dediklerimi en güzel Taberî Tefsirinde müşahede 
edebilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor. 

Bilim tarihine Müslümanların yaptığı katkının hâlâ tam 
olarak bilinmediğini düşünen Sezgin şöyle devam ediyor: 
“Çünkü ilimler tarihinde yanlış Rönesans tarifi var. Her-
kesin kafasında bu tarif mevcut: Yunanlılar ilimleri kur-
muş, aradan asırlar geçmiş, XVI. yüzyıl sonlarında Avru-
palılar yavaş yavaş bu ilimleri elde etmiş ve geliştirmeye 
başlamış. Peki! Bu ilimler Avrupalıların eline nasıl geç-
miş, hangi coğrafyadan geçmiş, hangi muhteva ile geçmiş. 
Bunları uzun zaman Avrupalılara unutturdular. İlimler 

tarihi kitaplarında da bu hakikati görmezden geldiler. Bu 
tarihe karşı çıkanlar var. Ancak yanlış malumatlar, düşün-
celer o kadar derine inmiş ki, bunları kolay kolay tashih 
etmek mümkün değil. Bir neslin değil, birkaç neslin işi 
bu. Bu işin de çok şuurlu bir şekilde yürütülmesi lazım. 
Her şeyden önce İslam dünyasının bu çalışmalara yoğun 
olarak katılması gerek. Açıkça söyleyeyim: İslam dünyası 
bile bu yanlış düşüncelerin o kadar içinde ki birçok kişiye 
yaptıklarımızı anlatınca şaşırıp kalıyorlar. Yani işin ilginç 
tarafı Müslümanların tarihte ne kadar büyük yerleri oldu-
ğuna önce Müslümanları inandıracaksınız. Bu da işimizin 
ne kadar zor olduğunu gösteriyor.”

“Avrupa medeniyetinin istikbalini biz çizdik.”
Fuat Sezgin’e göre özellikle son dönemlerde İslam mede-
niyetinde bir yıpranma oldu ve bunun nedenlerini tespit 
etmek gerekiyor. Sezgin, bu süreci şöyle anlatıyor: “İslam 
dünyası, dünyanın merkezi hâlindeydi. Avrupalılar, Hin-
distan diye Amerika’ya ulaştıktan sonra dünyanın şartları 
değişti. İslam’ın politik, özellikle iktisadî gücü yavaş yavaş 
kayboldu. 1492 senesinde Müslümanlar, İspanya’yı tama-
mıyla kaybettiler. Daha önce Portekiz’i kaybetmişlerdi. 
Yani bütün Avrupa’yı terk ettiler. Bu bölgelerde geliştir-
dikleri bütün ilimler Avrupalıların eline geçti. Demek 
istediğim şu: Müslümanlar; sadece ilim üretmekle kalma-
dılar, kendilerinin yerini alacak insanları da yetiştirdiler. 
Esasında şöyle söyleyeyim: Müslümanların hem kendileri 
hem de dünya medeniyeti bakımından en büyük faydala-
rından birisi de İspanya’ya ayak basmalarıydı. İspanya’ya 
ayak basmalarından itibaren Müslümanlar kendi halef-
lerini de seçmişlerdi. Yani kaderlerini kendileri çizdiler. 
Müslümanlar; Bizans topraklarına ayak basarken yeni 
bir medeniyetin kurucusu olacaklarını, kurmaya namzet 
olduklarını göstermişlerdi. İspanya’ya ayak bastıkların-
da ise yerlerini alacak kültür dünyasını seçmişlerdi. Ben 
bunu, ‘Bu kültür dünyasını biz yetiştiriyoruz’ manasında 
anlıyorum. Çünkü onların kullandıkları pusula; İslam 
dünyasında yapılmış pusulaydı, bütün bilgileri İslam 
dünyasından gidiyordu. Kısaca Avrupa medeniyetinin 
istikbalini biz çizdik. Ama bu son geldikleri noktadan bi-
zim sorumlu olduğumuz manasına gelmemeli. İlginç bir 
şekilde kendi sonlarını kendileri hazırlıyorlar, hem de akıl 
almaz bir süratte.”

Ezcümle Fuat Sezgin, İslam dünyasının kendi tarihinden 
bile bîhaber olduğu ve Batı dünyasının enaniyet içinde 
yüzdüğü bir dönemde başta Müslümanlar olmak üzere 
tüm insanlığa bir yol açtı. Bu yol, tamamıyla hamasetten 
uzak bilimsel metotlarla ve hakkaniyetle çizilmiş bir yol. 
Şimdi Müslümanlar olarak başımızı iki elimizin arasına 
alıp merhum Sezgin’in çizdiği bu yoldan tüm kurum, ku-
ruluş ve kişiler olarak gitmek zorundayız. Ancak bu şekil-
de Sezgin’in açtığı bu yolun bir kıymeti olacak.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.

Ezcümle Fuat Sezgin, İslam 
dünyasının kendi tarihinden 
bile bîhaber olduğu ve Batı 
dünyasının enaniyet içinde 
yüzdüğü bir dönemde başta 
Müslümanlar olmak üzere 
tüm insanlığa bir yol açtı.
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PROF. DR. FUAT SEZGIN'IN 
ESERLERI

Arap İslâm Bilimleri Ta-
rihi: Prof. Dr. Fuat Sez-
gin’in uzun yıllar süren 
araştırmaları sonucu ha-
zırladığı 17 ciltlik başya-
pıtı ‘‘Geschichte des ara-
bischen Schrifttums’’un 
ilk cildinin çevirisi olan 
eser, Kur’an ilimleri, ha-
dis, tarih, fıkıh, kelam 
ve tasavvuf (yaklaşık 
430/1038 yılına kadar) 
konularını içeriyor.

İslâm'da Bilim ve Teknik: Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu 
değerli çalışması, dünya bilimler tarihinde İslâm bilimi-
nin oynadığı rolü ince-
liyor. Beş ciltten oluşan 
ve İstanbul İslâm Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Mü-
zesi’nin kataloğu olarak 
yazılan eser, İslâm bil-
ginlerinin astronomi, 
tıp, geometri, coğrafya, 
optik, kimya ve denizci-
lik gibi alanlarda dünya 
bilim tarihine yaptığı 
katkıları zengin görsel 
malzemeyle gözler önü-
ne seriyor.

İslâm Uygarlığında Astronomi, Coğrafya ve Denizci-
lik: Beş ciltlik " İslâm’da Bilim ve Teknik" adlı eserden 

derlenen bu çalış-
ma, zengin görsel 
malzeme eşliğinde, 
Avrupalı haritala-
rın Arap kökeni, 
İslâm bilim tari-
hinde yerküreleri 
ve dünya harita-
ları ile modelleri, 
denizcilik aletleri, 
gemi modelleri ve 
pusulaları inceli-
yor.

İslâm Uygarlığında Mi-
mari, Geometri, Fizik, 
Kimya, Tıp: Beş ciltlik 
"İslâm’da Bilim ve Tek-
nik" adlı eserden derle-
nen bu ikinci çalışmada 
anlatılan her obje, birebir 
renkli resimlerle incele-
nirken, objelerin ayrıntılı 
açıklamaları ile beraber 
ortaya çıkarıldıkları yer-
ler ve tarihleri ile ilgili bil-
giler yer alıyor. 

Cihânnümâ: Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra 
sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan Cihânnümâ’da kent-
lerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, 
dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve 

nüfus bilgileri akta-
rılıyor. Bu eserin 
orijinal Osmanlı-
ca el yazmasının 
t ıpkıbasımında, 
Prof. Dr. Fuat Sez-
gin´in hem Cihân-
nümâ’yı, hem de 
Katip Çelebi ve 
coğrafya tarihin-
deki yerini değer-
lendirdiği İngiliz-
ce-Türkçe önsözü 
yer alıyor.

Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından 
Kolomb Öncesi Keşfi: Prof. Dr. Fuat Sezgin’in daha 
önce İngilizce yaymlanmış olan çalışmasının Türkçe çe-
virisi olan bu eserde, yazarın kendi araştırma ve birikim-
leri ile Piri Reis çalışmaları 
mercek altına alınıyor. Ak-
deniz adalarının kartoğra-
fik tasvirinin yanı sıra, Piri 
Reis’in denizcilere yüzyıllar 
boyu kılavuzluk eden eseri 
Kitab-ı Bahriye’de yer alan 
haritaları ile bu haritaların 
kaynakları arasındaki ilişki 
de inceleniyor.

Fuat Sezgin: "Gayretimin bir kısmı bilim dünyasına hizmet, ama diğer çok mühim bir gayesi 
ise; koskoca bir İslam âleminin yitirmiş olduğu kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki 

yerini hatırlatmak, kaybettiklerini iade etmek içindir." 
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Tanınmayan Büyük 
Çağ: Dünya bilim 
tarihinde İslâm bili-
minin oynadığı rolü 
çeşitli örneklerle ele 
alan eser, Batı mer-
kezli bilim anlayışına 
bir alternatif niteliği 
taşıyor ve İslâm dün-
yası için de bilim ala-
nındaki büyük başa-
rılarını hatırlatan bir 
kaynak oluşturuyor. 
Kitapta; mimarlık, 
savaş tekniği, tıp, 
denizcilik, kimya, 
coğrafya, geometri, 
fizik ve astronomi 
gibi alanların İslâm bilim tarihindeki 10 asırlık gelişimi 
ele alınıyor. 

1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap İslâm Bilim Ta-
rihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan Avrupa Dillerinde-
ki Önsözler: Almanya´nın Frankfurt şehrindeki Goethe 

Üniversitesi bün-
yesinde bulunan ve 
Prof. Dr. Fuat Sezgin 
tarafından kurulan 
Arap- İslâm Bilimler 
Tarihi Enstitüsü’nün 
"30. Kuruluş Yıldö-
nümü Özel Yayını" 
olarak yayımlanan 
kitabın çevirisi olan 
çalışmadır. Alman-
ya´da 2011 yılında 
basılmış olan kitap-
ta, Enstitü tarafından 
yayımlanan eserlerin 
önsözleri bulunuyor.

Buhârî'nin Kaynakları: Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu kita-
bı, Buhari’nin Sahih’ini ciddi olarak incelemeden verilen 
birçok yaygın ve yanlış kana-
ati düzeltiyor. Bu yanlış ka-
naatlerden biri, Buhari’nin 
Sahih’ini oluştururken İs-
lâm ülkesinin muhtelif yer-
lerini bir bir dolaşarak hadis 
rivayetlerini şifahi olarak 
topladığıdır. Ancak bu eser, 
Buhari’nin faydalandığı 
muhtemel yazılı kaynakları 
ortaya koyuyor. Bu eser, bir 
literatürün adım adım nasıl 
değerlendirilebileceğinin 
metodunu sergiliyor.

Bilim Tarihi Sohbet-
leri: Bu kitap, yaptığı 
çalışmalarla uluslarara-
sı bilim camiasının en 
önemli ismi kabul edilen 
ve Müslüman âlimlerin 
bilim dünyasında oyna-
dıkları yeri doldurula-
maz rolü tüm dünyaya 
tanıtan Prof. Dr. Fuat 
Sezgin´in yaşam serüve-
ninin ve çalışmalarının 
arka planını anlatıyor.

İslâm Bilimler Tarihi 
Üzerine Konferanslar: 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
İslâm bilimler tarihi üze-
rine İstanbul başta olmak 
üzere Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinde yaklaşık son 
on beş yıllık süre içinde 
verdiği konferansları bir 
araya getiriyor.

Zodyak Halkalı Küre
Bkz: İslam'da Bilim ve Teknik 2. Cilt 69. Sayfa
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DÜNYA ENERJI STRATEJILERI KONGRESI 
ve FUARI - WESCE’19 

Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı (World Energy Strategies Congress and 
Exhibition WESCE’19) Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katılımıyla 26-28 

Ağustos 2019 tarihinde YTÜ’de gerçekleştirildi.

WESCE’19, Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
de katılımıyla 26-28 Ağustos 2019 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programın açılış törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Ener-
ji Bakanı Hasan Tacoy, Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. 
Anton Anton, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kanada Eski 
Araştırma, TÜBA Asli Üyesi ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Bahri Şahin katıldı. 

Enerji alanındaki yeni fırsatları ve geleceği tartışmak üze-
re tüm paydaşları bir araya getirip, enerji teknolojilerinin 
gelişimi ve stratejik yol haritaları gibi kritik konularda, 
daha iyi bir gelecek için stratejik çözüm ve hedeflerin 
oluşturulmasına katkı sağlayarak uluslararası bir platform 
oluşturmayı amaçlayan WESCE’19; insanlığın refahı için 
daha iyi enerji stratejilerini hedefleyen herkesi stratejik 
olarak enerji koridorlarının kavşağında bulunan İstan-
bul’da ağırladı. 

Bu kapsamda kongre katılımcıları; enerji alanında üst 
düzey devlet yöneticilerini, akademiden ve sektörden 
katılan uzman konuşmacıları, enerji liderlerini dinleme, 
tanışma ve görüşme fırsatı elde edecek. Stratejik konular 
üzerine panel, tartışma ve bildirilerin yanı sıra, yeni ürün 
ve teknolojilerin tanıtımı için hazırlanan fuar stantlarını 
inceleme fırsatları da sunuldu.

Bu doğrultuda dünya enerji karar vericileri, akademi ve 
endüstrinin farklı disiplinlerinden, sektörlerden etkili ve 
verimli tartışma ve işbirliğine sahne olacak bu kongrede, 
akademisyenleri bilimsel araştırma ve bildirileriyle de ay-
rıca katılıma davet edildi.

Diğer yandan WESCE’19 fuarında; teknoloji ve araştırma 
kuruluşlarını, şirketleri, Ar-Ge ve inovasyon ürünlerini 
sergileme fırsatı buldu.

Enerji alanındaki yeni fırsatların ve geleceğin tartışılacağı 
WESCE’19 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tüm paydaşlar 
bir araya getirdi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 
Türkiye, Doğu Akdeniz’deki davasından asla geri 
dönmeyecek.
Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, üniversitelerin artık projelerin uygulandığı bir 
kimliğe sahip olduğunu belirterek “Enerji sektörümüz de 
üniversitelerle kurduğumuz ortaklıklarla daha büyüyor. 
Stratejinin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması gerekir. 
Biz de kollarımızı sıvadık ve süreci devam ettiriyoruz.” 
dedi. Türkiye’nin enerji hikayesini bütün paydaşlarla 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez



79EKİM 2019   TÜBA GÜNCE

birlikte ilmek ilmek dokuduklarını ifade eden Bakan 
Dönmez, “2018’de yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik 
üretimini yüzde 50 seviyesinde kapatmıştık. 2019’da 
ise bu oranı yüzde 66 seviyesine çıkardık. Başladığımız 
sondaj çalışmalarımız Türkiye’nin kararlı duruşunun en 
net göstergesidir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki davasından asla geri dönmeyeceğinin altını 
çizen Dönmez, “Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz, tüm 
Türkiye’nin ortak meselesidir. Teknolojisinin son imkan-
larını da ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz. Türki-
ye’nin enerji arz güvenliğini tamamen ortadan kaldırmış 
durumdayız” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Şeker: Enerji güçtür, hayattır.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise enerjinin in-
san hayatı için çok önemli bir konu olduğunu dile getire-
rek “Enerji güçtür, hayattır. Sahip olduğunuz enerjiyi iyi 
yönetmeniz gerekiyor. Tarih boyunca enerji ihtiyacı vardı 
ve yeni yöntemlerle de bu ihtiyaca cevap verilmeye ça-
lışılıyor. Enerji israfını ayrı olarak konuşmak ve yapılan 
tartışmaları gözden geçirmek zorundayız. Enerji israfının 
nerede başladığının ve nerede bittiğinin belirlenmesi ge-
rek.” diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Mandal: Enerji güvenliği 
konusunda iyileşmeler var.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da enerji gü-
venliği konusunda iyileşmeler olduğunu belirtti. Geliştiri-
len yeni teknolojilerin enerji sektöründeki yerine değinen 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, “Enerji sektöründe 
sürecin oldukça geniş bir alanda değerlendirilmesi gerek. 
Yeni gelişen teknolojilerin kullanılabileceği alanın enerji 
olduğunu söylemek gerekiyor. TÜBİTAK olarak biz de 
etkin ve yetenekli kişilerin istihdamına önem veriyoruz” 
dedi.

TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Recep Tayyip Erdoğan  
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker

TÜBA Asli Üyesi, Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YTÜ  
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer
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“İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi”yle İslam Bilim Tarihi Canlanıyor

Hilal Purde

“İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in üstün çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın destekleriyle Gülhane Parkı içerisindeki tarihî 
binalar restore edilerek kuruldu.

İslam dünyasında geliştirilen, icat edilen âlet ve cihazların 
bire bir maketlerini ortaya koyma fikri ile yola çıkan Prof. 
Dr. Fuat Sezgin, 80’li yıllarda Frankfurt Üniversitesi’ne 
bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde bu dü-
şünceyi hayata geçirme imkânı buldu. Frankfurt’taki ens-
titüde teşhire konulan eserler kısa zamanda benimsenmiş 
ve benzer bir müzenin birçok coğrafyada yapılması için 
çok sayıda kişi ve kurum Prof. Dr. Fuat Sezgin’e teklifte 
bulundu.

Gülhane Parkı’ndaki müze, iki kattan oluşuyor. Müzenin 
üst katında; müze ile ilgili çeşitli görsellerin izlenebildiği 
Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizci-
lik, Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunuyor. Alt katın-
da ise; Madenler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik 
ve Mimarî, Optik, Kimya ve Coğrafya ile ilgili harita ve 
çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği kısımlar bulunuyor. 
Sergi salonlarında da, İslam bilim adamlarının icat ettiği 
eserlerin model ve maketleri bulunuyor. Toplamda 570 
adet âlet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu 
ile Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci olan 
müze olması açısından önem arz ediyor.

Müzenin sergi salonlarında birçok Müslüman bilim insa-
nının, İslam medeniyetinin 9 ve 16. yüzyıllar arasındaki 
yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı icatların kop-
yalarının örneklerini görmek mümkün. 

Müze; Müslüman bilim insanlarının yüzyıllar boyu in-
sanlık için icat ve keşiflerini, bilim tarihinin değişik di-
siplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde sunmakta olup 
kendi sahasında dünyada bir yenilik arz ediyor. Astrono-
mi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, 
tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimarî, teknik ve harp tek-
niği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenen eserler, 
İslam bilimlerinin büyük keşif ve muazzam buluşlarını 
göstermekle birlikte bu keşif ve buluşların değişik yollar 
ile Avrupa’ya geçip orada kabul bulduğunu ziyaretçilerine 
çok açık bir şekilde sunuyor. Böylece bilimler tarihinin de 
bir bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve ön yargı-
lardan uzak, tam bir objektif ile sunuluyor... 700’den fazla 
eserin sergilendiği müzeye her yıl yeni eserler eklenerek 
müzenin gelişimi devam ettiriliyor. Araştırmalar ve mo-
del yapımları devam ettikçe bu sayı elbette ki artacak…

Müzekart’ın geçerli olduğu Gülhane Parkı içindeki “İslam 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”, 09:00 – 16:00 saatleri 
arasında her gün ziyarete açık, ziyaret ücreti ise 10 TL. 18 
yaş ve altı öğrenciler ile 65 yaş üstü ziyaretçilerden giriş 
ücreti alınmıyor.

 * Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.

Müze; Müslüman bilim insanlarının yüzyıllar 
boyu insanlık için icat ve keşiflerini, bilim tarihinin 
değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekil-
de sunmakta olup kendi sahasında dünyada bir 
yenilik arz ediyor.
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ITÜ AKADEMIK YILI AÇILIŞI
Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 16 Eylül’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 246. 
Akademik Yılı açılışına katıldı. İTÜ tarafından TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülen TÜBA Asli 

Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül’e plaket takdim edildi.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 16 Eylül’de 
Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
246. Akademik Yılı açılışına katıldı. Açılış kapsamında 
TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülen TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Gül’e plaket takdim edildi.

Akademik yıl açılış törenine; Bilim Tarihi ve Felsefesi ala-
nında önemli çalışmalara imza atan olan Prof. Dr. William 
R. Shea davetli konuşmacı olarak katıldı. TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, rektör yardımcı-
ları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin 
yer aldığı tören, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından seslendirilen bir 
mini konserle başladı.

Prof. Dr. William R. Shea: Değerli mühendislik 
öğrencileri, gelecek sizlerin ellerinde ve sizlerin 
vatanıdır.
2019-2020 Akademik Yılı açılış dersini veren Prof. Dr. 
William R. Shea “Sevgili öğrenciler, bugün bu harika üni-
versiteye kabul edildiğiniz için çok şanslısınız. Tüm in-
sanlık tarihi boyunca aslında gelmiş geçmiş en iyi günleri 
yaşıyoruz. Birçok felaketin ve salgın hastalığın atlatıldığı 
günümüzde, bilgisayarlar aracılığıyla neredeyse tüm in-
sanlığın bilgileri parmaklarımızın ucunda. Fikirlerimizi 
geniş çaplı internet ağları aracılığıyla arkadaşlarımızla 
anlık olarak paylaşabiliyoruz. Daha önce hiç bu kadar 
bağlantıda olmamıştık. Değerli mühendislik öğrencileri 
gelecek sizlerin ellerinde ve sizlerin vatanıdır.” diyerek 

sözlerine başladı. Prof. Dr. William R. Shea “Daha İyi Bir 
Dünya İçin Teknoloji” başlıklı sunumunda teknolojinin 
her alanda yararları, bilgisayarların gücü, robotlar, sanal 
dünya ve mühendislerin teknolojiye olan etkisi gibi konu-
ların yanı sıra teknoloji bağımlılığı, bilgisayarların kendi 
aralarında iletişimi ile sosyal olgularda gerçekleşen deği-
şim konularında bilgiler verdi.

Türkiye’nin en köklü okullarından İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nin 246. akademik yılının açılışını yapmanın gu-
rurunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Karaca 
konuklara, “Bugün sizlerle başlangıçlar, bizler için daima 
yeniliklerin habercisidir.” diyerek seslendi ve “İstanbul 
Teknik Üniversitesi, eğitimin dört duvar arasında değil 
geniş kampüslerde, ortak araştırma ve çalışma alanla-
rında yapılması gerektiğini savunan köklü bir üniversite 
olma geleneğini bu yıl da devam ettirecek. Bunun yanı 
sıra, amacımız öğrencilerimize yalnızca ders programın-
da yazanları değil bir hayat biçimini de öğretmek. Kam-
püslerimizdeki sürdürülebilir çözümlerle hayatı diğer 
canlılarla paylaşmalarını, Ayazağa Yerleşkemizde 24 saat 
açık kütüphanemizle durmaksızın öğrenmelerini, Kariyer 
Merkezimiz, Teknokentimiz, Kariyer Günlerimiz ile he-
nüz öğrenciyken sektörle bağ kurmalarını sağlamaktır.” 
dedi.

Rektör Karaca konuşmasının ardından İTÜ’ye dereceyle 
yerleşen öğrencilere ve temel bilimler alanında TÜBİTAK 
Bilim Ödülü’ne değer görülen İTÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Gül’e plaketlerini takdim etti.
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35. ULUSLARARASI FIZIK KONGRESI
35. Uluslararası Fizik Kongresi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank adına TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in katılımıyla 4-8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank adına TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katılımıyla 4-8 Eylül 2019 ta-
rihinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Türkiye’deki fizikçiler ile Dünya’da alanında uzman fizik-
çileri bir araya getirmeyi; uluslararası katılımla, yurt için-
de ve yurt dışında çalışan bilim insanlarının bilimsel ge-
lişmeler hakkında bilgi alışverişi ve iş birliği olanaklarını 
artırmayı hedefleyen Kongre’de; 404 adet sözlü, 113 adet 
poster bildiri kongrede sunuldu. 4 gün süren Kongre’de 
“Astrofizik ve Kozmoloji, Atom ve Molekül Fiziği, Enerji, 
Fizik Eğitimi ve Felsefesi, İstatistiksel Fizik, Matematik-
sel Fizik, Medikal Fizik, Nükleer Fizik, Uygulamalı Fizik, 
Yoğun Madde Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği” ko-
nuları ele alındı.

Kongre’nin açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank adına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye 

Başkanı Ahmet Aras, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. 
Orkun Hasekioğlu, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yö-
netimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, 
üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanları ve sek-
tör temsilcileri de katıldı.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Temel bilimlerin eğitimindeki ve 
araştırmalarındaki kalite artışını da 

gözetmek zorundayız.

““
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TÜBA Başkanı Prof. Şeker Kongre’deki konuşmasına, T.C. 
Sanayi, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank adına katıldığı 
bilgisini vererek başladı ve bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Temel 
bilimler eğitimindeki ve araştırmalarındaki kalite 
artışını gözetmek zorundayız.”
35. kez düzenlenerek geleneksel hale gelmiş kongrenin 
Türkiye ve tüm katılımcılar için ayrı bir önemi bulundu-
ğunu ifade eden Prof. Şeker “Ben bir temel tıp bilimleri 
hocası olarak sizlerle aynı paydada buluşuyor ve benzer 
sıkıntı ve sorunları yaşadığımızı biliyorum. Maalesef son 
yıllarda temel bilimlerle ilgili ülkemizde ve birçok yerde 
farklı sorunlar gündeme geliyor. Biz hep beraber temel 
bilimler konusunda ortaya konulan yeni politikalarla ve 
yeni yöntemlerle bu sorunun üstesinden geleceğimize 
inanıyoruz. Belli bir süre sonra bu dönemin sıkıntıları-
nı gülümseyerek hatırlayacağız. Ve tabii bu süreçte biz-
ler temel bilimlerin eğitimindeki ve araştırmalarındaki 
kalite artışını da gözetmek zorundayız. Son dönemde 
Türkiye’nin öncelikli alanlarıyla bağlantılı olarak temel 
bilimlerle ilişkili multidisipliner çalışmalara yönelik ola-
rak ciddi teşvik ve destekler verilmesi de temel bilimler 
açısından önemli bir gelişmedir.” dedi.

Prof. Şeker konuşmasına şu şekilde devam etti: “Eğitimin 
her döneminde, eğitim içeriklerinde, müfredatında temel 
bilimlere yer verilmesi gerekiyor ama bu yer verme süreci 
yeni yöntem ve yeni gelişmeler ışığında bilişim teknoloji-
lerinden de yararlanarak ortaya konmak durumundadır. 
Öğrencileri kazanmak ve öğrencilere temel bilimleri sev-
dirmek için dijital dönüşüm ve bilişim teknolojilerinden 
de yararlanmak durumundayız.

TÜBA olarak temel bilimlere sahip çıkma konusunda far-
kındalık oluşturmuş olmamız önemli. Bu bağlamda her 
dönemdeki kongrelerinizi küçük bütçelerle de olsa des-
teklemeye gayret ediyoruz. Bu bütçelerin küçüklüğü çok 
önemli değil. Küçük bütçe ile nitelikli kongreler yapmak 
için çaba sarf ediyoruz ki bu bizim için gurur verici. Bu 
bilimsel etkinlik oldukça değerli ve bu destekler temel bi-
limler ve fizik alanı için çok daha önemli.” dedi.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker sözlerini TFD Başkanı Prof. Dr. 
Baki Akkuş ve organizasyon komitesine teşekkür ederek 
ve Bakan Mustafa Varank’ın iyi dileklerini yineleyerek 
sonlandırdı.

TFD Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş: Türkiye’de %3 
seviyelerinde olan yüksek teknolojili üretim pa-
yının artması ekonomik kalkınma ve refahı da be-
raberinde getirecek.”
Kongre’de  konuşan TFD Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, 
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimine ilişkin görüşle-
rini aktardı. Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki 
Akkuş,  “Son yıllarda yapılan hamlelerle, savunma sana-
yimizde yüksek teknoloji üretimi yüzde 65 civarında. Sa-
vunma sanayimiz çok iyi bir durumda. Bunu başka alan-
lara da kaydırmalıyız.” dedi. 

Yüksek teknolojiye ulaşamayan ülkelerin gelişmiş sayıla-
mayacağına dikkati çeken Akkuş, “Türkiye Rusya’ya yıllık 
275 milyon dolarlık domates ihracatı yapıyor. Rusya’dan 
ithal ettiğimiz S-400 savunma sistemi var. Bunun maliyeti 
de 2,5 milyar dolardır. Bunun maliyeti, Türkiye’deki çift-
çinin büyük emeğiyle yetişen domatesleri Rusya’ya 9-10 
yıl boyunca satmamız ile eşdeğerdir. Bu örnekten yola çı-
karak, yüksek teknolojili üretimin ülkeler için ne kadar 
önemli olduğunu açıkça görüyoruz.” dedi.

  

TFD Başkanı
Prof. Dr. Baki Akkuş

Türkiye'de %3 seviyelerinde olan 
yüksek teknolojili üretim payının 

artması ekonomik kalkınma ve 
refahı da beraberinde getirecek.

““
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PROF. DR. FUAT SEZGIN ve DR. URSULA 
SEZGIN BILIMLER TARIHI KÜTÜPHANESI 

Gülhane Parkı’nda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi, 
6 Temmuz 2019’da TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla açıldı. 

Gülhane Parkı’nda bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. 
Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi, 6 Temmuz 
2019’da TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de ka-
tılımıyla açıldı. 

Gülhane Parkı içerisinde yer alan ve Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'na bağlı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin 
Bilimler Tarihi Kütüphanesi, 6 Temmuz 2019 tarihinde 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üye-
si Bilal Erdoğan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren ve Mecit Çetinkaya'nın katıldığı törenle açıldı. 

“Ömrünü adadığı bilimler tarihi alanı, onunki gibi 
bir başarı öyküsü çok az yazmıştır.”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fuat Sez-
gin’in Almanya’dan getirilen kitapları ile bizzat kendisi 
tarafından seçilerek, çeşitli kitapçılar ve sahaflardan satın 
alınan toplam 27 bin 26 eser kütüphane raflarındaki ye-
rini aldığını belirterek, “Bu kitaplardan yaklaşık 18 bini, 
Fuat Hocamızın Goethe Üniversitesi’ndeki kütüphane-
sinden getirilmiştir. Kendisine ait koleksiyonun yaklaşık 
üçte birlik bölümü, Almanya’dan getirilmiş olup, gelecek 
eserlerle birlikte, kütüphanemizde yaklaşık 60 bin ciltlik 
bir eser kapasitesine ulaşılacaktır.” dedi. 

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’i anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, “Öm-
rünü adadığı bilimler tarihi alanı, onunki gibi bir başarı 
öyküsü çok az yazmıştır.” dedi. 

Sezgin’in muhteşem bir eğitim hayatının ardından başla-
dığı akademik çalışmalarına 1960 darbesinde son verildi-
ğini anımsatan Ersoy, şunları kaydetti: “Yanına bir bavul 
bir de memleket sevgisini aldı. Almanya’ya gitti, çalışma-
larını sürdürdü. Benzersiz eserler kaleme aldı. 1982 yılın-
da Frankfurt Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bi-
limler Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. 1983’te Müslümanların 
bilime ve dünyaya armağanı olan 800’den fazla objenin 
sergilendiği Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müze-
si’ni kurdu. Zaman geçti, Cumhurbaşkanımızın önderli-
ğinde, Türkiye büyük bir değişim geçirirken, o da ilmini 
ve başarılarını ülkesine taşımakta bir an tereddüt etmedi.” 

Sezgin’in 2008’de İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi’ni kurduğunu anımsatan Ersoy, “Hayatını vakfet-
tiği ilim yolculuğunun muhteşem sonuçlarını ülkesine 
armağan etti. Öyle büyük bir armağan ki bilimsel hacmi 
değil bir binaya, ömre sığmaz. Fiziki olarak ise, hocamı-
zın ve eşleri Ursula Sezgin hanımefendinin, Bakanlığı-
mızla iş birliği içinde kurduğu ve açılışını yapacağımız 
bu kütüphaneyi var etmiştir.” dedi. 
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Bakan Ersoy, Dr. Ursula Sezgin’in Fuat Sezgin’in ayrılmaz 
bir parçası olduğunu ifade ederek, “Aslında bunu rah-
metli hocamız kendisi çok güzel ifade etmişti. Şöyle di-
yordu: ‘Almanya’ya gidişimin dördüncü ayında eşimi ta-
nıdım. O olmasaydı işim çok zor olurdu. Benim imanım 
vardı. Allah’a karşı mutlak inancım vardı. Bir de eşimin 
çok yüksek insani vasıfları ve benim hedefime ulaşmam-
daki bana olan inancı ve beni desteklemesi. 1961 yılında 
oraya gittiğimin 4. ayında kitabımı yazmaya başladım. 
Kitabımı yazarken eşim yazdıklarımı alıyor, etüt ediyor-
du. Almancam pek iyi değildi, tashih ederek matbaaya 
gidecek hale sokuyordu. Eşim benim için çok mühimdi.’ 
“şeklinde konuştu. 

“93 yıllık ilim yolculuğunun sayfaları Fuat Sezgin ise, o 
sayfaları derleyip toplayan cilt Ursula Sezgin’dir.” diyen 
Ersoy, kütüphanede barındırılan eserlerin Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in, alanında tek ve ulaşılmazlığının en açık ifadesi 
olduğunu vurguladı. 

Telif eserler içerisinde Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam bi-
lim tarihi sahasında, 65 yıllık çalışmasının ürünü olan, 17 
ciltlik “Arap-İslam Bilim Tarihi”nin bulunduğunu belirten 
Ersoy, “Öyle bir eser ki, Fuat Bey 1967’de daha ilk cildini 
tamamladığında, ünlü şarkiyatçı Hellmut Ritter ‘böyle bir 
çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan 
sonra da hiç kimsenin yapamayacağını’ ifade etmişti. Bu-

nunla birlikte hocamız tarafından kaleme alınmış, kuru-
cusu olduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ndeki 
aletleri anlatan, 5 ciltlik ‘İslam’da Bilim ve Teknik’ adlı ka-
talog eserin, bir örneği daha yoktur. Bu eser, Türkçe, İngi-
lizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayınlanmıştır.” 
şeklinde konuştu. 

Kütüphanede bulunan, İslam aleminde yazılmış tüm bi-
limsel eserlerin tıpkıbasımından oluşan, yaklaşık bin 300 
cildin Fuat Sezgin’in çalışması ve alanında rakipsiz oldu-
ğunun altını çizen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Kendisinin ömrü boyunca topladığı ve her birinin üze-
rinde detaylı çalışmalar yaptığı, binlerce ciltlik bilimsel 
eserler, 1910 basımı meşhur ‘Der İslam’ dergisi gibi dünya 
üzerinde baskısı çok az yerde bulunan tam takım dergiler 
buradadır. Kütüphanemiz ayrıca, 79 adet yazma eser ve 23 
adet nadir eser statüsünde basma eser barındırmaktadır. 

Sayın Hocamızın, Almanya’dan getirilen kitapları ile biz-
zat kendisi tarafından seçilerek, çeşitli kitapçılar ve sahaf-
lardan satın alınan toplam 27 bin 26 eser kütüphane raf-
larındaki yerini almıştır. Bu kitaplardan yaklaşık 18 bini, 
Fuat Hocamızın Goethe Üniversitesi’ndeki kütüphane-
sinden getirilmiştir. Kendisine ait koleksiyonun yaklaşık 
üçte birlik bölümü, Almanya’dan getirilmiş olup, gelecek 
eserlerle birlikte, kütüphanemizde yaklaşık 60 bin ciltlik 
bir eser kapasitesine ulaşılacaktır.” 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy

93 yıllık ilim yolculuğunun sayfaları 
Fuat Sezgin ise, o sayfaları derleyip 

toplayan cilt Ursula Sezgin'dir.

““ İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi 
Bilal Erdoğan

Hocamızın adını kitaplarıyla, 
ilmiyle yaşatıyoruz.

““
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Ersoy, bilimler tarihi sahasında, dünyada tek olma özel-
liğine sahip kütüphanenin 10 bine yakın mikrofilm arşi-
vine de sahip olacağını belirterek, şunları ekledi: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, 2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı 
ilan etmesi vesilesiyle, bu büyük alimi ve mirasını anlat-
mak için birçok etkinlik yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. 
Elbette ki onun izlerini bir yıl değil, nihayete kadar takip 
etmeyi de sürdüreceğiz. O, her zaman en önde yürümeye 
devam edecek. Ona yetişmeye çalışmak için gençlerimi-
zin atacağı her adım, ülkemize ve İslam dünyasına sahibi 
olduğu ilim ve medeniyeti, geri getirecektir.

Çok değerli hocamız Sayın Fuat Sezgin ve eşi hanımefen-
di Sayın Ursula Sezgin’in ismini taşıyan bu kütüphane-
nin, Türk ve İslam dünyasında, yeni bilim insanlarının ye-
tişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Sayın 
Fuat Sezgin olmak üzere burada bulunan eserlerin sahip-
lerinden feyz alarak, gençlerimizin büyük işler başarmak 
adına cesaretle adım atacaklarına yürekten inanıyorum.” 

“Fuat Hoca öğrencilerle tanıştıktan sonra kütüp-
haneyi buraya getirmeye karar verdi.” 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal 
Erdoğan, başlangıçta kütüphanenin hayata geçeceğinden 
emin olamadıklarını ifade ederek, “Ben vakfa, müze ha-
yata geçtikten sonra katıldım ve hocamızın kütüphaneyi 
İstanbul’a getiririm gibi bir sözü kesinlikle yoktu.” dedi. 
Fuat Sezgin’in çalışmalar devam ederken bazı çıtalar 
koyduğunu anlatan Erdoğan “Vakfın imkanları şu kadar 
olursa, enstitüde bu kadar öğrenci olursa şunları halleder-
seniz belki kitapları getirmeyi düşünebilirim.” derdi. Fuat 
Hoca özellikle enstitüdeki öğrencilerle tanıştıktan sonra, 
onların çalışmalarını tezlerini gördükçe bu kütüphaneyi 
buraya getirmeye karar verdi.” dedi. 

Ursula Sezgin’in de açılışa gelmek istediğini fakat gele-
mediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “Herkese 
Ursula Hanımın ayrıca selamlarını iletmiş olalım. Hoca-
mızın adını kitaplarıyla, ilmiyle yaşatıyoruz. Eserlerinin 
bu sene yeniden neşredilmesi, neşredilmemiş olan çeşit-
li dergilerde kitaplarda yer almış makaleler olsun çeşitli 
sohbetleri olsun bunlardan ayrıca yeni teliflerle bu sene 
vakıf olarak bazı eserleri de inşallah okuyucuların ilgisine 
sunmuş olacağız. Hocamızın tanınması, yaptığı çalışma-
ların daha iyi anlaşılması için. 

Neden bir insan 75 yıl günde 17 saatini bir ilmi iştigal ala-
nına sarf eder? Hiçbir çıkarı olmaksızın 93-94 yaşına ka-
dar kendi arabasını kendi kullanarak enstitüye gider ge-
lir? Günde bir kap çorba içer ya da içmez. Bir insan bunu 
neden yapar? Özellikle gençler bunu anlasın istiyorum.” 
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İSLAM'DA BİLİM ve TEKNİK

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 tercüme 
edilen ‘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 Bilim ve Teknik için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA, KONYA KITAP GÜNLERI’NDE

TÜBA, 18-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen Konya Kitap Günleri’nde yayınlarını sergiledi. 

250 yayınevinin toplam 1 milyon kitapla katıldığı kitap 
fuarında TÜBA da yayınlarıyla yer aldı;  Türk-İslam Bi-
lim Kültür Mirası Dizisi’nden Tarihi ve Etimolojik Türki-
ye Türkçesi Lugati’ne, süreli yayınlarından Özyaşam Öy-
küleri Dizisi’ne dek pek çok eserini okuruyla buluşturdu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de ziyaret et-
tiği ve oldukça yoğun ilgiyle karşılanan TÜBA yayınları 
hakkında kitapseverlere detaylı bilgi aktarıldı. Diğer yan-
dan TÜBA Üyeleri Prof. Dr. İlber Ortaylı “Türkiye’nin 
Yakın Tarihi” hakkında tarih meraklılarıyla bir söyleşi 
gerçekleştirirken ve Prof. Dr. İsmail Kara da katılımcı ya-
zarlar arasında yer aldı. 

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri’nin insanın insanla 
buluşmasına, insanın kendisini bilmesine, tanımasına 
hizmet etmek üzere gerçekleştirildiğini söyledi. Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak "Bir ülkenin bir devletin 
yükselmesi, güçlenmesi, dünyada söz sahibi olması in-
sanlara bağlıdır. İnsan unsurunun güçlü olması işte sizler 
gibi kitaba, okumaya, araştırmaya kendini geliştirmeye 
düşkün insanlarımızla mümkün olur. Kitap vazgeçil-
mezdir." dedi. 7.'si düzenlenen Konya Kitap Günleri bu 
yıl “Tüm Zamanların Baharı: Kitap” sloganıyla başladı ve 
Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına gerçekleştirildi. Fuar’da 
çeşitli oturumlar, bildiriler, imza ve söyleşiler, sergiler, 
atölyeler, tiyatro ve sinema gösterimleri yapıldı.

TÜBA, 18-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu 
Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Kitap Günleri’nde yayınlarını sergiledi.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

19. SAYI

TÜBA-KED’in 19. 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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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz:
Fuat Sezgin aslında en ümitsiz anda bile 

çalışmanın, medeniyetine, coğrafyasına, 
ülkesine vefa göstermenin nihayetinde insanı 

nereye taşıyacağının güzel bir ifadesi.
Almanya’da kendine yeni bir ikbal oluşturmak için uğraşmış, bunu yaparken de mensubu olduğu kültür 
ve medeniyet ile coğrafyanın, ait olduğu iklimin değerlerini ortaya koymaya çalışmış olması son derece 
anlamlıdır.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Şeref Üyemiz Fuat Sezgin Hoca-
mıza ayırdığımız TÜBA-Günce'nin bu sayısında İstanbul  
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile Fuat 
Sezgin'in bilime adanmış yaşam hikayesi üzerine ve bu öz 
yaşam öyküsünün gençler üzerindeki etkisi hakkında kısa 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fuat Sezgin çalışkan yoğun tempoyu benimseyen, merak 
ve heyecan sahibi, yaptığı iş konusunda hevesini kaybet-
meyen, sadece geçmişe, sadece yaşadığı zamana değil 
gelecek zamana da sorumlu hisseden bir ilim adamıydı. 
Her işini bir plan ve program dâhilinde yapmaya çalışan 
hedefine kilitlenen ve o doğrultuda ilerleyen bir insandı. 
Ciddiyeti, merakı çalışma ve öğrenme azmi, işine duydu-
ğu saygı benim için çok etkileyicidir. 

Vatanından kovulmuş birisi olarak yine bu vatanın de-
ğerlerini çalıştı. 
2006-2007 yılında Gülhane Parkı’nda İslam Bilim ve Tek-
noloji Tarihi Müzesi kuruluşu esnasında başlayan tanışık-
lığımızla kendisiyle özel sohbet etme, tarzını, titizliğini, 
ciddiyetini yakından görme imkânım oldu. Kimse bilmez 
ama oldukça duygulu bir insandı ve bunu zor gösterirdi, 
rikkatli bir kalbi olduğunu düşünüyorum bunu çok na-
dir gösteren bir yapısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Esma Sultan Yalısı’nda İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi’nin açılışının akşam yemeğinde onunla ilgili yap-
tığı bir konuşmayı dinledikten sonra kürsüye çıktığında 
ağlamaklı olduğuna şahidim. Şöyle söylemişti: “Ben bu 
ülkeden ayrıldığımda elimde bir bavul ve geri dönüp 
baktığımda arkamda İstanbul vardı. Gönlümde hüzün ve 
terkedilmişlikle gittim. Çok duygulandım, zorla terk et-
tiğim, kovulduğum ülkemde bir başbakan tarafından ve 
sizin gibi değerli şahsiyetler tarafından sevgi ve saygıyla 
karşılanıyorum.” demişti. 

Fuat Sezgin, bu ülkede üniversiteden atıldı, bir anda işsiz 
bırakıldı, büyük hayal kırıklıkları ve kırgınlıklarla gönül 
yarası, yokluk ve acıyla ayrılmak durumunda kaldı, adeta 
vatanından kovuldu, sürgün edildi. Almanya’da kendine 
yeni bir ikbal oluşturmak için uğraşmış, bunu yaparken 
de mensubu olduğu kültür ve medeniyet ile coğrafya-

Röportaj ve Fotoğraf: Asiye Komut
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nın, ait olduğu iklimin değerlerini ortaya koymaya çalış-
mış olması son derece anlamlıdır. Almanya’da Batı Bilim 
Tarihini, Avrupa Bilim Tarihini veya Almanya’ya ait bir 
konuyu değil inancımıza, kültürümüze, medeniyetimize 
dair çalışmalarını sürdürdü. Bizim tarihteki bilimsel ba-
şarıları mızı ortaya çıkarmaya ve bunlarla gençlerimize 
bir cesaret, bir kimlik, bir aidiyet duygusu vermeye gayret 
etti. Bu son derece önemli. Vatanından kovulmuş birisi 
olarak yine bu vatanın değerlerini çalıştı. Onlarca yıl yurt 
dışında kaldı, dünyada ayakta alkışlandı. Almanya Cum-
hurbaşkanı da dahil farklı ülkeler çeşitli ödüller verdi, zi-
yaretlerine geldi. Ama kendisini arayıp sormayan kendi-
sine halin nicedir diye sormayan bir Türkiye üst yönetimi 
vardı. 2000’li yılların başından itibaren Cumhurbaşkanı-
mızın Başbakanlık yaptığı dönemde bu ters bir yönelime 
girdi. Başbakanlık düzeyinde davet edildi. Ben karşılaş-
malarına ve gösterilen üst düzey hürmete şahidim. Cum-
hurbaşkanının kendisinin en iyi şekilde çalışması için her 
türlü imkânı seferber ettiğini gördü. Bütün bunları zaten 
kendisi anlatıyordu. Hoca nihayetinde dönüp baktı ve ül-
kem nereden nereye gelmiş, bir kararla kovulduğum ül-
kemden Cumhurbaşkanı düzeyinde özel ilgi ve hürmetle 
karşılanıyorum ve bilime bilim adamına öyle bir hürmet 
ve ilgi var diye düşündü, bunu dile getirdi, yeni Türkiye’ye 
inanıyordu. 

Fuat Sezgin’le vefatından bir iki ay önce o zaman İstanbul 
Valisi, şimdiki Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaş-
kanlığı müşavirlerden Sefer Turan ile birlikte ziyaretimiz-
de Bilimler Tarihi Kütüphanesi’nde uzun uzun sohbet 
ettik, bize şunu söyledi: “Ben ülkemin asla bu günlere 
ulaşacağını düşünmedim, asla hayal etmiyordum. Böyle 
bir ülke ile böyle bir anlayışla karşılaşacağımı tahmin et-
miyordum. Benim ülkem gerçekten değişmiş, gerçekten 
farklı bir pencere açmış kendine ve farklı bir yola girmiş 
ve ben artık Türkiye’nin yeni bir Türkiye olduğuna ina-
nıyorum ve Cumhurbaşkanımızın şahsıma göstermiş 
olduğu hürmet, ilgi, alaka, çalışmalarımıza olan desteği, 
bu vakfın ve kütüphanenin kurulmasındaki gayretleri ve 
diğer hususiyetlerini dikkate aldığımda yeni Türkiye’nin 

çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. Yeni 
bir Türkiye’nin kurulduğuna inanıyorum, ben de ömrü-
mün bundan sonraki bütün safhasını, bütün gayretimi 
ve bütün mesaimi yeni Türkiye’nin anlatılması ve anlaşıl-
masına sarf edeceğim ve ömrümün kalan kısmında yeni 
Türkiye’yi gençlere bıkmadan, usanmadan anlatacağım.” 
dedi. 

Ülkesinde ve dünyada itibarsız bir alanda calışarak ken-
di medeniyet birikimini ortaya koymak icin uğraştı.
Fuat Sezgin, zamanımızda yaşamış çalışkan, başarılı ve 
gayretli bir bilim adamı. Yaşadığımız zaman diliminde 
sahip olduğu medeniyetin inancın, kültürün, coğrafyanın 
tarihte ortaya koyduğu birikimleri ortaya koyan bir isim. 
Üstelik hem kendi ülkesinde hem dünyada itibar görme-
diği bir zaman diliminde bunu yapıyor. Yani ülkesinde ve 
dünyada itibarsız bir alanda çalışarak kendi medeniyet 
birikimini ortaya koymak için uğraştı. Bugünkü gençler 
için Fuat Sezgin aslında en ümitsiz anda bile çalışmanın, 
medeniyetine, coğrafyasına, ülkesine vefa göstermenin 
nihayetinde insanı nereye taşıyacağının güzel bir ifadesi.

Kültür, sanat, teknoloji, toplum tarihi hayatın her alanına 
dair geri dönüp baktığımızda önemli başarıları, beceri-
leri, isimleri, insanları, eserleri olan bir milletiz. Dünya 
milletleriyle karşılaştırdığımızda 500- 700- 1000- 1500 yıl 
geriye gittiğimizde bir bütün olarak bakarsak eğer ortaya 
çıkan tablo bizim için mutluluk verici. Önemli olan bu-
nunla övünmek değil önemli olan anlamak ve yorumla-
mak, muhakeme etmek, bugüne taşımak, geleceğe buna 
benzer bir birikimi mirası bırakmanın mücadelesi ve gay-
reti içinde olmak. 

Gençlerimize tavsiyem, farklı millet, toplum ve gelişmiş-
liklere bakarak komplekse veya ümitsizliğe kapılmak yeri-
ne kendi tarihimize ve geçmişimize bakarak, her inişin bir 
çıkışı olduğunu unutmadan, her karanlığın bir aydınlığı 
olduğunu idrak ederek dünyanın, milletimizin bizimle de 
bir sıçrayış yapabileceği inancı, cesareti, güveni, gayreti 
ve fedakarlığı ile çalışmak, merak etmek, araştırmak ve 
üretmek.
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2019 NOBEL ÖDÜLLERI AÇIKLANDI
Barış, Ekonomi, Fizik, Kimya, Tıp ve Edebiyat alanında bir tanesi 2018 yılı olmak üzere 

bu yıl toplam 15 isim Nobel Ödülü sahibi oldu. 

Abiy Ahmet Ali Abhijit Banerjee Esther Duflo Michael Kremer William Kaelin Peter Ratcliffe John B. GoodenoughGregg Semenza

Barış, Ekonomi, Fizik, Kimya, Tıp ve Edebiyat alanında 
bir tanesi 2018 yılı olmak üzere bu yıl toplam 16 isim No-
bel Ödülü sahibi oldu. 

Nobel Barış Ödülü bu yıl “Eritre ile sınır çatışmasını çöz-
mede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa 
ulaşılmasındaki çabaları” nedeniyle Etiyopya Başbakanı 
Abiy Ahmet Ali, 2019 Nobel Ekonomi Ödülü ise ‘küresel 
yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları’ nede-
niyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e 
verildi.  2019 Fizyoloji veya Tıp Alanında Nobel Ödü-
lü’nün ‘hücrelerin oksijen kullanılabilirliğini nasıl algıla-
dıkları ve adapte oldukları’ ile ilgili çalışmaları nedeniyle 
William Kaelin, Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza arasın-
da paylaştırıldığı belirtildi. 2019 Kimya alanında Nobel 
Ödülü’nü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham 
ve Akira Yoshino, Fizik alanında 2019 yılı Nobel Ödü-
lü’nü ise; James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz 
kazandı. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga 
Tokarczuk’ın, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise Avusturyalı 
yazar Peter Handke’nin oldu.

Norveç Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada,  2019 
Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Abiy Ahmet Ali’nin, Erit-
re Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın iş birliği için-
de Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden 
açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkele-
rini hızlı biçimde şekillendirdiği, kararlı inisiyatifi, ulus-
lararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları do-
layısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi. Açıklamada, 
Ali’nin çabalarının teşvik edilmesi gerektiğine inanıldığı, 
ödülün barış ve uzlaşı konusundaki önemli çalışmasın-
da Etiyopya Başbakanını güçlendirmesinin ümit edildiği 
ifade edildi. Ali’nin Etiyopya’da da birçok vatandaşa daha 
parlak bir gelecek ve iyi bir hayat ümidi veren önemli re-
formlara imza attığı aktarılan açıklamada, başbakan ola-
rak uzlaşıya, dayanışmaya ve sosyal adalete ön ayak olma-
ya çabaladığı belirtildi.

2019 Ekonomi Ödülü’nü kazananların yaptığı ça-
lışmalar ve yeni deneysel yaklaşımları son 20 yıl-
da kalkınma ekonomisi alanında çığır açtı.
ABD’nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Üniversitesi’nde Yoksullukla Mücadele ve Gelişme Eko-
nomisi Profesörü Esther Duflo, Nobel Ekonomi Ödülü 
sahibi ikinci kadın ve bugüne dek ödülün sahibi olan en 
genç bilim insanı oldu. Esther Duflo ve Abhijit Banerjee 
aynı zamanda Nobel kazanan beşinci evli çift olarak tari-
he geçtiler.

Akademi’den yapılan yazılı açıklamada, “2019 Ekonomi 
Ödülü’nü kazananların yaptığı çalışmalar insanlığın kü-
resel yoksullukla mücadele kabiliyetini artırmıştır. Yeni 
deneysel yaklaşımları son 20 yılda kalkınma ekonomisi 
alanında çığır açmıştır.” ifadeleri yer aldı.

2019 Nobel Tıp Ödülü sahipleri tarafından yapılan 
ufuk açıcı keşifler, yaşamın en önemli uyarlama 
süreçlerinden birinin mekanizmasını ortaya koydu.
William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. 
Semenza, hücrelerin değişen oksijen kullanılabilirliğini 
nasıl algıladıklarını ve nasıl adapte olduklarını keşfetti. 
Değişken oksijen seviyelerine cevap olarak genlerin akti-
vitesini düzenleyen moleküler araçlar tanımladılar.

Oksijen seviyelerinin hücresel metabolizmayı ve fiz-
yolojik işlevi nasıl etkilediğinin anlaşılmasının teme-
lini oluşturdular. Keşifleri ayrıca kansızlık, kanser ve 
diğer pek çok hastalıkla mücadele için yeni stratejiler 
ortaya koydu. Harvard Üniversitesi’nde onkoloji pro-
fesörü olan William G. Kaelin Jr, “tümör baskılayıcı 
proteinler” üzerine çalışmalar yürütüyor. Oxford Üni-
versitesi’nde çalışmalarını sürdüren Britanyalı mo-
leküler biyolog olan Sir Peter J. Ratcliffe, “hipoksiye 
hücresel reaksiyonlar” alanında araştırmalar yapıyor. 
John Hopkins Üniversitesi’nde onkoloji alanında ça-
lışan Gregg L. Semenza ise “kanser hücrelerinin ok-
sijensiz ortamlara adapte olmasını sağlayan HIF-1α 
(hipoksiye bağlı faktörler)”yı keşfetmesiyle tanınıyor. 
Oksijenin önemi yüzyıllar boyunca bilinen temel bir 
gerçeklik, ancak hücrelerin oksijen seviyelerindeki de-
ğişimlere nasıl uyum sağladıkları bilinmiyordu. Bu se-
beple bu yıl Nobel Ödülü veren çalışma, hücrelerin oksi-
jen tedariğindeki değişikliklere nasıl uyum sağladığının 
altında yatan moleküler mekanizmaları ortaya koyuyor. 
Oksijen algılama, çok sayıda hastalığın merkezinde. Bu 
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James Peebles Michel Mayor Didieer Queloz Olga TokarczukAkira YoshinoM. Stanley Whittingham Peter Handke John B. Goodenough

yılki Nobel Ödülü sahiplerinin yaptığı keşifler fizyoloji 
için temel öneme sahip ve anemi, kanser ve diğer birçok 
hastalıkla mücadelede yeni stratejiler vaat etmenin yo-
lunu açtı.

Fizik ve Kimya Ödülleri üç kişi arasında paylaştırıldı.
John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira 
Yoshino; lityum bataryalar üzerindeki çalışmaları nede-

niyle ödüle layık görüldü. James Peebles, Michel Mayor 
ve Didieer Queloz seçilirken insanlığın uzayla ilişkisine 
katkılar dikkate alınarak karar verildi. 

Binghamton Üniversitesi’nden İngiliz kimyager M. Stan-
ley Whittingham, 1970’li yılların petrol krizi sırasında, 
fosil yakıtlardan bağımsız olarak çalışabilecek yeni bir 
teknoloji arayışı içinde lityum maddesinin elektronlarını 
dışa aktarma konusundaki büyük potansiyelini keşfetti. 
Lityum elementi ile deneyler yapan Whittingham, ilk lit-
yum bataryayı yapan isim oldu. ABD’li katı hal fizikçisi 
Teksas Üniversitesi’nden John B. Goodenough, lityum 
bataryaların potansiyelini iki katına çıkaran koşulları 
yaratarak, kullanımı daha pratik hale getiren çalışmala-
ra öncülük etti. Meijo Üniversitesi’nden Japon kimyager 
Akira Yoşino Yoşino da bataryalardaki saf haldeki lityu-
mu bütünüyle çıkarıp, bataryaları yalnızca lityum iyon-
larıyla çalışabilir hale getirdi. Bu icat, bataryaların pratik 
hayatta yaygın kullanımını mümkün hale getirdi.

Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre; Kimya 
Nobel Ödülü’nü iki ayrı dalda toplamda üç araştırmacı 
aldı; Princeton Üniversitesi’nden Prof. James Peebles, fi-
ziksel kozmoloji alanında yaptığı teorik keşifler nedeniyle 
ödüle hak kazandı. James Peebles, milyarlarca galaksi ve 
galaksi kümelerine odaklanan bir araştırmacı. 20 yıldan 
uzun bir süre çalışarak geliştirdiği teorik yaklaşımı evre-
nin tarihine ilişkin modern yaklaşımımızı şekillendirdi. 
Peebles çalışmaları Büyük Patlamadan günümüze kadar 
bir evren tarihi oluşturmamızı sağladı.
 
Ödülün diğer yarısını ise Cenevre Üniversitesi’nden Prof. 
Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Di-
dier Queloz, güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenin, 
güneşe benzer bir yıldızın yörüngesine girmesine ilişkin 
keşifleri nedeniyle ödül aldı. Öte yandan Samanyolu Ga-
laksisi’nin keşfine katkıda bulunan Didier Queloz ve Mi-
chel Mayor, ilk olarak 1995 yılında Güneş Sistemi dışında 
bir gezegenin keşfini gerçekleştirdiler. Güneş Sistemi dı-
şındaki bu gezegen tıpkı Dünya gibi Güneş’e benzer bir 
yıldızın etrafında yörüngeye oturmuştu. Dünya’ya yakla-
şık 51 ışık yılı uzaklıkta bulunan o yıldıza “51 Pegasi” adı 

verildi. Mayor ve Queloz’un başlatmış olduğu devrim bu-
güne kadar Samanyolu’nda dört binden fazla gezegenin 
keşfedilmesine neden oldu. Halen her biri birbirinden 
oldukça farklı olan gezegenler keşfediliyor. 

Geçtiğimiz yıl verilmeyen 2018 Nobel Edebiyat 
Ödülü bu yıl sahibini buldu.
İsveç Kraliyet Akademisi’ne bağlı Edebiyat Komitesi 2019 

ödülünün Peter Handke’ye verilmesini kararlaştırdı. Ya-
pılan açıklamada; Handke’nin “insan deneyiminin öz-
günlüğünü ve sınırlarını dilbilimsel ustalıkla araştıran et-
kili yapıtları” nedeniyle ödüle layık görüldüğü bildirildi. 

1942 yılında Avusturya’nın güneyinde bir köyde dünya-
ya gelen Handke, “Die Hornissen/Yaban Arıları” adlı ilk 
romanını 1966 yılında yayımladı. 50 yılı aşan edebiyat ka-
riyerinde farklı roman, oyun ve senaryo türünde eserler 
veren Handke, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa edebiyatı-
nın en önemli figürlerinden biri haline geldi. Handke’nin 
Türkçeye çevrilen kitapları arasında Kalecinin Penaltı 
Anındaki Endişesi, Çocuğun Öyküsü, Solak Kadın, Kısa 
Mektup Uzun Veda bulunurken, Olga Tokarczuk’un Türk-
çeye kazandırılan Gündüzün Evi Gecenin Evi, Koşucular 
ve Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun kitapları yer alıyor.

2018 yılında verilemeyen Edebiyat Ödülü’nün sahi-
bini de açıklayan Komite; Polonyalı romancı Tokarc-
zuk’un, “sınırlar arası geçişleri bir yaşam biçimi ola-
rak ansiklopedik bir tutkuyla temsil eden anlatısal 
hayal gücü” nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.  
 
1962 yılında Polonya’nın Sulechov kentinde doğan Olga 
Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşo-
va Üniversitesi’nde psikoloji okudu ve ünlü psikiyatr Carl 
Gustav Jung üzerine çalışmalar yaptı. “Podroz ludzi ksie-
gi/ Kitap İnsanlarının Yolculuğu” adlı ilk romanını 1993 
yılında yayımlayan yazar, romanlarında doğa ile kültür, 
akıl ile delilik, erillik ve dişilik, yurt 
ve yabancılık gibi karşıtlıklar ile 
bunlar arasındaki geçişken-
likleri ele aldı. Olga To-
karczuk, Nobel Edebi-
yat Ödülü’nü kazanan 
15. kadın yazar oldu.

Ödüller, Alfred No-
bel’in ölüm yıl dö-
nümü 10 Aralık’ta 
Stockholm’de düzenle-
necek törende verilecek.
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Yalnız Bir Ömür: Fuat Sezgin
Halil İbrahim İzgi

Yazar

Fuat Sezgin’in kolonyal anlatıyı kökünden söken 
İslam bilim tarihi çalışmaları, tüm dünyanın hik-
meti nerede kaybettiğini görebilmesi için de ciddi 
bir fırsat.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, bir bilim tarihçisi olarak sadece 
Türkiye’nin değil tüm insanlığın ortak mirası olan bilim 
geçmişini, İslam bilim tarihini ciltler dolusu araştırma-
larla keşfetti. Türkiye, bilim tarihi yolculuğuna başladığı 
zaman bu büyük hazine ile yüzleşmeye hazır değildi. Ta-
rih anlatısı; geçmişin köhneliği, İslam’ın geri bırakan özel-
likleriyle dolup taşıyordu. Ayrıca bir hazine varsa bunu 
biz bulacak değildik. Nitekim Fuat Sezgin de Alman bilim 
adamlarından aldığı ilmî desteklerle büyük bir yolculuğa 
çıktı. Ama ondaki cevher sadece bilim tarihinin arkeolo-
ğu olmak değildi. Tarihî bağlamı içinde ele alan ve me-
deniyetin üretici gücüne işaret eden hakkaniyetli bir ilim 
anlayışı vardı. Öncelikli gündemi, ilmî çalışmalarını ke-
sintisiz olarak sürdürebilmekti. Bunun için ilmî anlamda 
bir sürgün yeri olan Frankfurt’ta uzun seneler geçirmeyi 
göze aldı. Kendi korunaklı alanındaki çalışmaları için kat-
kısını sunan kimseye vefasızlık göstermedi. Bunun başın-
da kendine imkânlarını açan Alman üniversite çevreleri 
geliyordu. Kendine sağlanan imkânları titizlikle kullandı 
ve ayrım yapmadan öğrenciler yetiştirmeye ciddi mesai 
ayırdı. 

Türkiye, kendi tarihini okumaya hazır olduğu zaman Fuat 
Sezgin’le yollar tekrar kesişti. Bu, aynı zamanda Almanya 
ile olan ilişkilerinin zayıflaması anlamına geliyordu. İslam 
Bilim Tarihi Müzesinin sağlığında açılması bu büyük bi-
lim insanı için ömrünün son demlerinin güzel geçmesini 
sağlayan gelişmelerden olsa gerek. Fuat Sezgin, İslam bi-
lim tarihi mirasını Türkiye’ye getirdiğinde hem ilmî dün-
yada hem yönetim kademesinde hem de halk nezdinde 
ciddi bir karşılık buldu. Eserlerinin tümünün Türkiye’ye 
gelmesi ise yerine getirilemeyen bir vasiyet olarak duru-
yor. Alman ve İngiliz müzeleri, topraklarımızdan çalınan 
eserlerle doluysa benzer şekilde bilim tarihimizin kökle-
rini de kendi uhdelerinde tutmak istiyorlar. Bu, anlamak 
istediğimiz takdirde bizim için büyük bir ders. Zira dar-
be dönemlerinin ardında yokluğa mahkûm etmek iste-
diğimiz bir ilim adamının bizim için bize rağmen neler 
yapabileceğinin bir göstergesi. Fuat Sezgin’in temel tezi, 
bilim tarihinin kayıp halkalarını ortaya çıkarmaktı. Bunu 
yaparken Türk ya da İslam gururunu tamir etmeyi birincil 

bir amaç olarak görmemişti. O, sadece geçmişe duyduğu 
vefayı ilmî araçlarla göstermek istiyordu, başardı da. 

Bir kişi olarak Fuat Sezgin’i bir tarafa bırakarak düşün-
ce düzleminden devam etmemiz gerekirse ki öyle olmalı, 
karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Kendine, mille-
tine ve geçmişine sonsuz güven duyan bir düşünce anla-
yışı, bizi sadece geçmişimizle buluşturmakla kalmayacak, 
aynı zamanda yeni bir gelecek kurmamız için ilham vere-
cektir. İslam düşünce dünyasının nüvelerinden Bağdat’ta-
ki Dar’ul-Hikme’nin tercüme bürolarıyla dünya ilminin 
İslam irfanıyla nasıl hemhâl olduğunu hatırlamamız ge-
rekiyor. Erken dönem İslam bilim çevrelerinin doymak 
bilmeyen ilmî iştahı sadece İslam dünyası için değil tüm 
dünya için kıymetli ve güzel meyveler husule getirdi.Bu 
yönüyle Fuat Sezgin’in ortaya koyduğu bilim tarihi, özelde 
İslam dünyasını ilgilendirse de tüm dünyanın hikâyesini 
anlatıyor. Erken dönem İslam bilim adamları, dünyanın 
tüm birikimini kendilerinde toplayacak öz güvene sahip-
ti. Bunun içinde antik Yunan da yer tutuyordu. Yüksek 
öz güvene sahip parlak beyinler, dünyayı sadece bilimin 
ışığıyla aydınlattılar, aynı zamanda adalet için de meşale 
oldular. Etkileşimin olmadığı bir bilim dünyası, zamanla 
içinde kendini tekrar etme ve körelme riskiyle maluldür. 
Tarihin Batı’da tezahür eden bu gerçeği, Doğu’da da ya-
şandı. Fuat Sezgin’in kolonyal anlatıyı kökünden söken 
İslam bilim tarihi çalışmaları, tüm dünyanın hikmeti ne-
rede kaybettiğini görebilmesi için de ciddi bir fırsat. 

2019 Fuat Sezgin Yılı, Türkiye’de “ilim müminin yitiğidir” 
anlayışı ile yapılırsa büyük faydalar ortaya koyabilir. Bu-
nun için rahmetli Fuat Sezgin’in eserlerini olduğu kadar 
düşünce sistematiğini de doğru kavrama mecburiyetin-
deyiz. 

Şanlı bir geçmişe sahip olmakta kalır ve bundan bir ener-
ji üretemezsek şatafatlı kutlamaların gölgesine büyük bir 
fırsatı daha heba etmiş olacağız. Fuat Sezgin’in tüm dün-
yaya anlatmaya çalıştığı büyük hikâye, hepimizin birbiri-
mizle birlikte var olduğumuzdu. Kayıp parça olan İslam 
bilim mirasını da yeni bir tablo değil, önünde saygıyla iz-
lediği büyük bir eserin parçası olarak görüyordu. 

Bu yıl, düşünmeyi düşünmek ve tartışmayı tartışmak için 
kıymetli bir periyot… Ezberlerin ötesinde bir dünyaya 
yaklaşabilirsek, rahmetli Fuat Sezgin’i de bir ömür süren 
fikrî yalnızlıktan da kurtarmış olabiliriz.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.
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TÜRK İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
2016  ve 2017 yılında "Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Resimli Kâmûs-ı 
Fransevî - Cilt I: A-G, Şehzâde Dîvânı Defterleri, Kitâbu Nûri Hadakati el-
Ebsâr ve Nûri Hadîkati el-Enzâr, Hoca Dehhânî Divanı, Enisü'l-Celis, Osmanlı 
Müellifleri ve İsâgûcî - Mantığa Giriş” başlıklı eserler "Türk-İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi" kapsamında yayımlandı.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi için: https://satis.tuba.gov.tr
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Beyin Göçü ve Beyin Kazanımına 
Fuat Sezgin Üzerinden Bakış

Erol Erdoğan
Kamuoyu Araştırmacısı

Rahmetli Fuat Sezgin Hocanın hayatını yeniden okurken, 
onun bir “beyin göçü” örneği mi olduğunu yoksa “beyin 
kazanımı” veya “bilimsel diaspora” olarak mı kabul edil-
mesi gerektiği üzerinde kafa yordum. Siz düşünedurur-
ken, hocanın hikâyesini özetleyeyim:

Fuat Sezgin, 1924 yılında Bitlis’te dünyaya geldi. İstanbul 
Üniversitesi’nde görev yapan, Alman Hellmut Ritter’in 
yanında öğrenim gören Fuat Sezgin, Endülüs ve Abbasi 
Devletlerinde görev yapan bilim insanlarının bilime kat-
kılarını inceledi. 1954’te İslam Araştırmaları Enstitüsü’n-
de doçent oldu. Fuat Sezgin, 27 Mayıs 1960 Darbesi et-
kisiyle üniversiteden uzaklaştırıldı, ardından Almanya’ya 
gitti. Almanya’da Johann Wolfgang Goethe Üniversite-
si’nde misafir doçent olarak ders vermeye başladı. 1965’te 
profesör olan Sezgin, 1978’de Kral Faysal Vakfı tarafın-
dan İslamî Bilimler Ödülü’ne layık görüldü. 1982 yılın-
da Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde Arap-İslam 
Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. Fuat Sezgin Hoca, 
yurt dışında olduğu dönemlerde, ülkesiyle gönül bağını 
sıkı tuttu, Türkiye’nin akademik ve kültür hayatına fırsat 
buldukça katkılar sundu. Hayatının son döneminde Gül-
hane Parkı’nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi’ni kurulmasına öncülük etti. Ayrıca, Almanya’daki 
45 bin kitaplık kütüphanesini Türkiye’ye getirmeye çalıştı. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018’de İstanbul’da 93 
yaşında vefat etti. Elbette hayatı bu kadar kısa değil, anlata 
anlata bitiremeyiz.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı “Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında 
gerçekleştirilecek organizasyonların Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapıla-
cağını kamuoyu ile paylaştı.

İyi eğitimli ve yetenekli kişilerin, ülkesinden başka ülke-
ye gitmesi “beyin göçü” olarak tanımlandığına göre, Fuat 
Sezgin’in yaşam hikâyesi sağlam bir “beyin göçü” örneği-
dir. Fuat Sezgin’in yanı sıra, 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü 
alan Aziz Sancar ve Harvard Üniversitesi mezunu kalp 
cerrahı Mehmet Öz gibi sayabileceğimiz başka örnekler 
de var.

“Beyin göçü” meselesi son yıllarda sıkça gündeme geli-
yor. Mesela 2019 Ocak ayıda BBC’de yer alan bir haber-
de, “Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) veri-
lerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye’den 
toplam bin 20 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi beyin 
göçü için Hollanda’ya başvuru yaptı.” deniyordu. Yine 
aynı tarihlerde, Amerikan New York Times’te “Varlıklı ve 
yetenekli Türkler ülkeyi terk ediyor.” şeklinde, sonrasın-
da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
içindeki verilerin yalanlandığı bir haber yer aldı.

Tartışmalı verileri kenarda tutarak, başka verilere bakabi-
liriz. 1995-2015 yılları arasında Amerika’da bilim ve tek-
noloji alanında doktorasını tamamlayan Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarının sayısı 6 bin 610 (Kaynak: Beyin 
Göçü ve Kalkınma Politikaları Perspektifi, Dr. Öğretim 
Üyesi Neslihan Arslan, Sultangazi Uluslararası Gençlik 
Sempozyumu, 4-5 Ekim 2018).

Beyin göçü sorununu çözmenin en bilinen yolu, 
göç eden beyinlere, ülke içinde iyi imkânlar 
sağlayarak vatanlarına dönüşünü sağlamaktır.
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SETA’nın 2018’de yayımladığı “Yükseköğretimin Ulusla-
rarasılaşmasına Güncel Bir Bakış” raporunda da bazı ve-
riler var. 2015-2016’da Amerika’daki uluslararası öğrenci 
sayısı 1 milyon 43 bini aştı. Bunların 328 bini Çinli öğ-
renciler… Amerika’ya “beyin göçü” olarak tanımlanabi-
lecek, yabancı akademisyenlerin sayısı da hayli fazla, 134 
bin. Yine ilk sırada Çinli akademisyenler var, sayısı 44 
bin. Türkiye ise 2 bin 303 kişiyle ABD’de en çok uluslara-
rası akademisyeni olan on ikinci ülke. Türkiye’de çalışan 
uluslararası akademisyenlerin sayısı ise 2017 yılı itibarıy-
la 2 bin 886. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı uluslararası 
akademisyenlerin sadece yüzde 36’sının doktorası olup 
doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesör olarak üni-
versitelerde görev yapmaktadır. Yüzde 64’ünün ise dok-
torası yok. Doktorası bulunmayanların çoğu yabancı dil 
öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Bu ve benzeri verilerin bize söylediği şudur. Lise ve üni-
versiteden başlamak üzere, yüksek lisans ve doktorada 
artarak devam eden, akademik kadrolarda da ciddiye 
alınması gereken uluslararası bir hareketlilik var. Buna 
“beyin göçü” demenin yanı sıra “akademik dolaşım” veya 
“akademik hareketlilik” demek de mümkün. Uluslararası 
öğrenci ve akademisyen beyin göçünde; Türkiye, hem göç 
veren hem göç edilen ülke olsa da, göç edenimiz fazla.

Peki, “beyin göçü” veren bir ülke olarak, beyin göçüne se-
bep olan siyasî, ekonomik, sosyal ve eğitim temelli nedenleri 
azaltmaya dönük politikalar geliştirmenin yanı sıra başka 
neler yapmalıyız veya başka bir perspektif mümkün mü?

4-5 Ekim 2018 tarihlerinde Sultangazi Belediyesi ve İs-
tanbul Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen, benim de 
oturum başkanlıklarından birini yaptığım, “Türkiye’nin 

Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu” 
nda Bandırma Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Neslihan 
Arslan’ın “Beyin Göçü ve Kalkınma Politikaları Perspek-
tifi” sunumunu dinleyinceye kadar, bu konulara “beyin 
göçü” dışında farklı bir yaklaşımım yoktu. Neslihan Ars-
lan, sunumunda “Bilimsel Diaspora” kavramı üzerinden 
konuya yaklaştı. Arslan, “Beyin Göçüne Karşı Geliştiri-
len Politikalar” başlığında “Sınırlayıcı Politikalar”, “Teşvik 
Edici Politikalar” ve “Telafi Edici Politikalar” alt başlıkla-
rını sıraladıktan sonra, “Teşvik Edici Politikalar” başlığın-
da yer alan “Bilimsel Diasporalar” üzerinde durdu.

Diaspora; doğduğu veya ait olduğu ülkenin dışında yaşa-
yan, ancak geldikleri ülke ile bağlarını devam ettiren göç-
men nüfus olarak tanımlanıyor. Diasporalar, diplomasi 
başta olmak üzere, ülkeleri için, uluslararası alanda pek 
çok hususta elçi ve lobi anlamına geliyor. Bu çerçevede 
“Bilimsel diaspora” veya “Akademik diaspora”yı kısaca 
şöyle tarif edebiliriz: Ait olduğu ülkenin dışında yaşayan, 
ancak ülkesiyle bağlarını devam ettiren akademisyenler 
grubu…

Evet, bir ülkenin yetişmiş bireylerinin ülke dışına göç 
etmesi klasik anlayışa göre “beyin göçü”dür. Beyin göçü 
sorununu çözmenin en bilinen yolu, göç eden beyinlere, 
ülke içinde iyi imkânlar sağlayarak vatanlarına dönüşünü 
sağlamaktır.

Ancak, yukarıda “Beyin göçüne sebep olan nedenleri 
azaltıcı politikaların yanı sıra başka bir perspektif müm-
kün mü?” sorusuna bir cevabımız daha olmalı. Burada 
“beyin kazanımı” ve “bilimsel diaspora” kavramları ve 
yaklaşımları bize yardımcı olabilir. “Beyin göçü” olarak, 
bir başka ülkeye gidenlerin (bu yazıda akademisyenlerin), 
o ülkelerde kazandıkları bilgi ve yetkinliklerini, uzaktan 
kendi ülkeleri için kullanmaları ve faydalanmaya açma-
ları mümkündür. Bu şekilde “beyin göçü”, bilimsel ağlar-
la-diasporalarla “beyin kazanımı” olarak yeni bir değere 
ulaşır.

Bilimsel-akademik diasporaları iki farklı grup için düşün-
meliyiz. İlki, Türkiyeli olup bir başka ülkede okuyan ve 
çalışan beyinlerle ilgili. İkincisi ise Türkiye’ye farklı ülke-
lerden gelerek eğitim alan veya çalışan beyinler. Ki bunla-
rın sayısı artık yüz binlerle ifade ediliyor. İkinci grubu, bu 
yazı çerçevesinde uluslararası öğrenciler ve uluslararası 
akademisyenler olarak düşünmeliyiz. Türkiye’de eğitim 
almış uluslararası öğrenciler ile hayatının herhangi bir 
döneminde Türkiye’de çalışmış uluslararası akademisyen-
ler, her zaman için Türkiye için kazanılmış insanlar olarak 
düşünülmelidir.

Konuya böyle bakınca “beyin göçü zararlı değildir” hatta 
“beyin göçü iyidir” bile diyebiliriz. Elbette, bilimsel di-
asporayı, akademik ağları kurmak şartıyla.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.
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KURUM
LARDAN TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M

UZAFFER ŞEKER'E ZIYARETLER

1 7  H a z i r a n  1 0 1 9

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun 
hayırlı olsun ziyareti

2 0  H a z i r a n  1 0 1 9

YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın tebrik 
ziyareti

2 4  E y l ü l  2 0 1 9

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un hayırlı 
olsun ziyareti

9  T e m m u z  2 0 1 9

ÜAK Genel Sekreter V. Prof. Dr. H. Haldun Göktaş'ın  
tebrik ziyareti

8  E k i m  2 0 1 9

Kuzey Makedonya Bilimler Akademisi'nden Daim 
Ilazi'nin tebrik ziyareti
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2 0  H a z i r a n  2 0 1 9

İngiliz Başkonsolosluğu Ekonomi ve Refah Birimi 
Başkanı Nicholas Cannon'ın tebrik ziyareti

1 5  E k i m  2 0 1 9

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün tebrik  
ziyareti

1 9  H a z i r a n  2 0 1 9

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın 
hayırlı olsun ziyareti

2 3  A ğ u s t o s  2 0 1 9

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan'ın tebrik ziyareti

1 7  T e m m u z  2 0 1 9

Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın tebrik ziyareti

2  E k i m  2 0 1 9

Konya Milletvekili Av. Ahmet Sorgun'un hayırlı 
olsun ziyareti
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Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Göre 
Müslüman Aydın

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Çalışır
Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kaleme aldığı  ve Prof. Dr. Dur-
sun Hazer tarafından  Türkçeye çevrilen “İslam Mede-
niyetinin  Donuklaşmasının Sebepleri Meselesi”  başlıklı 
yazıda merhum tarihçinin günümüz Müslüman aydınla-
rına yönelik uyarı ve tavsiyeleri dikkat çekicidir. Sezgin, 
İslam  medeniyetinin durağanlaşma ve donuklaşma  me-
selesi tartışılırken esas sebeplerle (illetlerle) ilintilerin 
(arazların, arızî sebeplerin) karıştırıldığı ve idareciler ta-
rafından alınan tedbir ve çözüm teşebbüslerinin genelde 
esasa değil, arızî sebeplere yönelik olduğunu dile getirir. 
İnceden inceye düşünmeden, alelacele alınan kararlar ne-
ticesinde ortaya konulan emek ve gayretler çoğu kez boşa 
gitmiştir. İslam dünyasının Avrupa sistemlerini ve  ku-
rumlarını taklit etmesinin bir çözüm olmadığını  ifade 
eden Sezgin, maziye yapışıp kalan nostaljik bakış açısını 
da tenkit eder. Bu konuda Müslüman aydınlara büyük gö-
revler düştüğünü belirten Sezgin’e göre, Müslüman aydın; 
maddî çıkar peşinde koşmaktan, rehavete kapılmaktan ve 
bencil  davranmaktan kendini sakınmalı, İslam dünyası-
nın meseleleri üzerine kafa yormalı ve bunun için de ge-
rekli zühtten nasibini almalıdır. 

Yaşadığımız çağın en önemli bilim tarihçilerinden ve dü-
şünürlerinden merhum Fuat Sezgin’in yarım asırdan faz-
la araştırma ve gözlemlerine dayanarak dile getirdiği bu 
eleştiri ve tavsiyelere kulak vermeli ve gereğini hakkıyla 
yerine getirmeliyiz. 

“Son üç yüzyıl, esas sebeplere değil, arızî sebeplere sathi 
bakışla, Osmanlıların tabiriyle tecdîd  (yenileme), teced-
düd (yenilenme) gayretlerine  şahit oldu… Biz, gerçeği 

görmek zorundayız ve  kendimizi tenkit etmekten kork-
mamalıyız; doğru sebeplerin peşinden gitmeliyiz. Avrupa 
sistemlerini ve kurumlarını mutlak anlamda taklit, isteni-
len sonuca götürmez, götürmeyecektir; aksine ümitsizliğe 
ve anarşiye sürükleyecektir. Ancak maziye yapışmayı ilke 
edinenlerin de, İslamî kurumlarının  çoğunun eski kal-
dıklarını, mescitlerdeki hutbe ve vaazların içerikleri gibi 
geri kaldığını, dinleyenlere etki etmediğini, çünkü hatip 
ve vaizlerin olumlu değişikliği meydana getirecek ilmî se-
viyeye sahip olmadıklarını, mazide olduğu gibi toplumun 
ilmî  seviyesini yükseltemediklerini unutmamaları  gere-
kir... İslamî kurumların toplum için dinamizmini kaybet-
tiği görülecektir. Son çağlarda işini büyük gösteren İslam 
âlemi gerçekte ilmî derinlik ve yeniyi ortaya koyma gücü 
bakımından selefinin seviyesinde değildir… İslam mede-
niyetindeki donukluğu genel bir tahlile tâbi tuttuğumuz-
da bunu tarihte her milletin başına gelen tarihî bir vakıa 
olarak değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu medeniyete 
mensup olanlara ve  mazilerine uygun olarak gelecekte 
yer elde etmek  isteyenlere düşen görev, çeşitli aşamalar-
dan oluşan donuklaşmanın gerçek sebeplerine ulaşmala-
rı,  devralınan müesseselerin olgusal tahlilini  yapmaları, 
taklide kaçmadan dopdolu beşerî kültürden doğru olanı 
almaya cesaret etmeleridir.  Bundan sonra topluma kar-
şı yüce, asil hedefinin  gerçekleştirilebilmesi için çağdaş 
Müslüman aydının  görevi başlamaktadır. Bu; sorumlu 
aydının, alışılan durum hâline gelen maddiyat, bencillik, 
rehavet  durumlarına karşı kendini feda etmesi gerekir. 
Derin, geniş ilmî kalkınmayı hazırlaması için gerçek za-
ruri zühtten nasibini unutmamalıdır.”

Sezgin’e göre, Müslüman aydın; maddî çıkar 
peşinde koşmaktan, rehavete kapılmaktan ve 
bencil davranmaktan kendini sakınmalı, İslam 
dünyasının meseleleri üzerine kafa yormalı ve 
bunun için de gerekli zühtten nasibini almalıdır.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.
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Hikmette İfrat Olmaz
Rıza Tevfik Kalyoncu

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Fuat Sezgin’i bir bilim adamı  olarak mümtaz 
hâle getiren, hiç şüphesiz  onun bilim dünyasına yaptığı 
katkılar ve bu katkıların nedeni olarak onun çalışma ah-
lakıdır. Peki, genel olarak bu çalışma ahlakı, İslam ahlak 
felsefesi açısından nasıl düşünülebilir? İslam ahlak felse-
fesinin çalışma  eylemiyle ilgili olarak kavramsal dünya-
sında Prof.  Dr. Fuat Sezgin’in özverili çalışma temposu 
nasıl tasvir edilebilir? 

İslam ahlak filozoflarının geliştirdiği sistemde;  erdem, 
fazilet kavramıyla karşılanır. Fazilet ise, örneğin, iki aşı-
rı ucun ortasındaki, süreklilik  ifade eden iyi davranıştır. 
Geleneğimizde, ifrat ve tefrit arası olarak yaygınlık kazan-
mış bu tanıma göre, örneğin, cesaret erdemi, korkaklık ve 
aşırı cesaret arasında bulunan ve sürekli olarak akıl tara-
fından denetlenen, iyilik elde etmeye yönelik atılganlık-
tır. Başka bir örnek vermek gerekirse  cesaret; bir insan 
köprüden atladıysa, eğer yüzme  biliyorsanız, tereddüt 
etmeden onu kurtarabilmek  için atlayabilmektir fakat 
diğer taraftan yüzme  bilmiyorsanız bu eylemden kaçın-
mak, başka yollar aramak suretiyle kurtarmaya teşebbüs 
etmek de  bu erdeme dâhildir. İslam filozofları; cesaret, 
iffet gibi erdemlerin “aşırılık” hâlinin fazilet sayılmama-
sı gerektiğini düşünürler. Fakat “hikmet” erdemi, bu genel 
kuralın bir istisnasıdır. Diğer bir deyişle hikmet erdemi, 
ifrat ve tefrit arasındaki zıtlığa konu olamaz. Bu zıtlık, in-
sanın yaşamsal eylemleri  için geçerlidir fakat varoluşsal 
ve salt iyilik (mahza hayır) olan eylemler bu zıtlığa dâhil 
değildir. Bunun arkasındaki temel neden, hikmete adan-
manın diğer  erdemlerin aksine fazlalaştığı durumlarda 
insan  benliğini zevale götürmemesidir. Hikmet; insa-
nın varlığının gayesi olmasından ötürü, bütün diğer ey-
lemler ve erdemler ona temel olacak şekilde yaşanabilir. 

İslam filozoflarının anladığı manada, hikmet erdeminin 
fiili olan düşünme (nutk), sonuçsuz bir zihin dolaşımın-
dan ziyade, anlam, bilgi ve daha da genel bir tabirle hayır 
üretebilme yetisidir. 

Buraya kadar anlatılanlar meselenin teorik boyutu olarak 
düşünülebilir. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın kendi dilin-
den hayatı hakkında anlattığı hususlar, tüm bu teorilerin 
pratiğe dönüşmesidir.“Fuat! Günde kaç saat çalışıyorsun?’ 
diye sordu. ‘13-14 saat çalışıyorum’ dedim. O zaman bana: 
‘Bu çalışmayla âlim olamazsın. Eğer âlim olmak istiyorsan 
bu miktarı artıracaksın.’ dedi. Ben, bu konuşmadan sonra 
çalışma saatlerimi yavaş yavaş artırdım. 17 saate kadar çı-
kardım. Uzun zaman böyle devam ettim.”

Burada âlim olmak, hikmete ulaşmak idealinin  bir par-
çası olarak görülebilir. Dikkat edilirse çalışmak, salt dün-
yevî bir şeye indirgenemeyecek “âlim olmak” vurgusuyla 
eşleşiyor ve bir ideale  dönüşüyor. Aşağıdaki örnekte de 
Fuat Sezgin Hocanın ilim erdemine ulaşmak için bir in-
sanın kendi kendisiyle nasıl yarıştığını gösteren, “hikmet-
te ifrat olmayacağının” bariz bir delilidir:

“6 ay kendimi Arapça öğrenmeye verdim. Evimizde ba-
bamdan kalma 30 ciltlik bir Taberî Tefsiri vardı. Onu oku-
maya başladım. Başlangıçta anlamıyordum.  Türkçe tef-
sirlerle karşılaştırarak, yavaş yavaş tefsirin içine girmeye 
çalıştım. Günde aşağı yukarı 17 saat çalışıyordum. Erken 
kalkıyordum, gece geç yatıyordum, evden hemen hemen 
hiç çıkmıyordum. 6 ay sonra Taberî Tefsiri’nin 30 cildini 
bitirmiş oldum. Başlangıçta hemen hemen hiç anlayama-
dığım bu tefsiri 6 ayın sonunda gazete gibi okuyordum. 
O hızla yani 17 saatlik bir tempoyla çalışırsanız bunu siz 
de başarırsınız, bundan eminim.” 

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.

“Fuat! Günde kaç saat çalışıyorsun?’ diye sordu. 
‘13-14 saat çalışıyorum’ dedim. O zaman bana: 
‘Bu çalışmayla âlim olamazsın. Eğer âlim olmak 
istiyorsan bu miktarı artıracaksın.’ dedi. Ben, bu 
konuşmadan sonra çalışma saatlerimi yavaş 
yavaş artırdım. 17 saate kadar çıkardım. Uzun 
zaman böyle devam ettim.”
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Fuat Sezgin’i Anlayabilmek…

Fuat Sezgin’in hayatını kaybetmesinin ardından entelek-
tüel, kültürel ve akademideki yerinin bir kez daha hatır-
lanması hatta onun aktif çalışma hayatı boyunca kendisi-
ne verilmeyen değerin verilmesi büyük önem taşıyor. 

Sezgin’i anlayabilmek, özellikle Müslümanların dünya 
kültür ve medeniyetine katkılarının neler olduğu sorusu-
nun da yanıtını almak anlamına geliyor. Çünkü kültür ve 
medeniyet, bilinçli insan başarılarının ve ürünlerinin bir 
toplamıdır. 

İnsanlığın belirli ilkeler, tercihler, amaçlar ve yöntemler 
geliştirerek ortaya koyduğu bilgilerin sistemli hâle getiril-
mesi, adına bilim denilen sistemli, tutarlı, biriken ve iler-
leyen bilgi alanının oluşmasının yolunu açtı. Bilimsel faa-
liyetin ürünü olan bilimsel bilgi ve bunların zaman içinde 
birikmesi ise bilim tarihini oluşturdu. İşte bu noktada, 
Fuat Sezgin’in üzerinde büyük bir özenle durduğu bilim 
tarihi ve bilim kültürü ilişkisi gündeme geliyor. 

Bilim tarihi ve bilim kültürü ilişkisi
Bilim kültürü ve bilim tarihi birbirinin ayrılmazı, sürekli 
olarak birbirini besleyen ve şekillendiren bir süreç olarak 
görülmeli. Çünkü bilim; durup dururken ortaya çıkmaz, 
ortaya çıkmak için bir kültüre ihtiyaç duyar ve bu kültür 
de bilim tarihi içinde üretilmiş olan bilginin miras olarak 
aktarılması ve özümsenmesiyle oluşur. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bayraktar’a göre; bilim 
kültürü ve bilim tarihi, medeniyetleri ayakta tutan, mede-
niyetleri kendileri üzerine bilinç geliştirmeye davet eden 
ve onların dış koşullar karşısında, diğer medeniyetler ve 
diğer kültürler karşısında kendilerini var etmelerini, ko-
rumalarını ve pozisyonlarını sağlamlaştırmalarını sağla-
yan bilinç durumlarına karşılık geliyor. 

Prof. Bayraktar’a göre bir kültürde eğer bilim kültürü 
varsa, orada bilimsel bilgiye ve bilimsel ürünlere itibar 
etmek, bu bilgileri tekniğe, teknolojiye dönüştürmek, bu 
bilgileri insan hayatını kolaylaştıracak alanlara transfer 
edebilme becerisinin de kazanılmış olduğu görülür. 

Bilim insanları bunun kazanılmasının başlı başına bir 
kültür olduğunu belirtiyor ve bunun bir toplumun artık 
herhangi bir tevatürle, kulaktan dolma bilgiyle davran-
mamasına; sorgulayan, araştıran, tahkik eden ve bilimsel 
bir zihniyetle, eleştirel bir zihniyetle davranan bir mede-
niyet seviyesine yükselmesini sağladığını vurguluyor. 

 “Bilim kültürü, medeniyet kurucudur.”
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihi ve bilim kültürüne 
bakışını anlatmak için yazdığı yazısında bu ilişkiyi ince-
leyen Prof. Bayraktar, tüm bu nedenlerden dolayı bilim 
kültürünün aynı zamanda bir medeniyet kurucu kültür 
olduğunun hatırlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Bay-
raktar’a göre, “Medeniyetler, sıradan bilgilerle oluşturu-
lamaz. Medeniyetler, sadece bir takım hamasi duygularla 
inşa edilemez. Medeniyetlerin oluşmasında; kontrol edi-
lebilir, insan aklının, zihninin ve benliğinin ürünü olan 
sağlam, tutarlı ve genel geçer ve evrensel gerçeklerin ol-
ması gerekir. Dolayısıyla bilim kültürü, medeniyet kuru-
cu bir kültürdür. Bu bağlamda Türk bilim tarihçilerinin 
bilim kültürüne ve dolayısıyla medeniyete katkıları ince-
lenmeli.” 

Türkiye’de bilim tarihçiliği
Bu gerçeklikten yola çıkılarak Türkiye’de bilim tarihi kül-
türünün entelektüel ve kültürel hayatta ne kadar oluştu-
ğunu ve ne kadar itibar gördüğüne de vurgu yapılmalı. 

Akademik olarak bakıldığında Darülfünun’da Salih Ze-
ki’nin vermiş olduğu derslerin bir milat olarak kabul edil-
diği belirtiliyor. “Âsâr-ı Bakiye” adlı eseriyle bu alana bü-
yük katkı yapan Salih Zeki’nin ardından, Adnan Adıvar’ın 
“Osmanlı Türklerinde İlim” adlı eseri, bilim tarihi kültü-
rünü inceler. Ancak bu alanda akademik olarak dünya 
çapında eserler ortaya koyan ve kurumsallaşmayı sağla-
yan kişi ise Aydın Sayılı’dır. Ordinaryüs Profesör Aydın 
Sayılı, Amerika’da George Sarton’ın yanında dünyada ilk 
bilim tarihi doktorası yapan kişi unvanına sahip. Aydın 
Sayılı, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk sıralar-
da yer alan Harvard’da bilim tarihi de okudu. Türkiye’ye 
döndüğünde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde felsefe 
bölümü bünyesinde bilim tarihi anabilim dalını kurdu ve 

Fuat Sezgin’in hayatını kaybetmesinin ardından entelektüel, kültürel ve akademideki yerinin bir kez daha hatırlanması hatta 
onun aktif çalışma hayatı boyunca kendisine verilmeyen değerin verilmesi büyük önem taşıyor.
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yaptırdığı doktora tezleri, Türk bilim tarihçiliğinde Aydın 
Sayılı ekolü oluşturdu. 

Bu ekol; Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Esin Kâhya, Prof. 
Dr. Melek Dosay, Prof. Dr. Remzi Demir, Prof. Dr. Hüse-
yin Gazi Topdemir, Prof. Dr. Yavuz Unat gibi hocaların 
yetiştiği yer oldu. 

Fuat Sezgin’in Türk bilim tarihine katkıları
Bir bilim tarihçisi olan Fuat Sezgin’in dünya kültür tari-
hine kazandırmış oldukları asla unutulmamalı. Bıraktığı 
eserlerle, ancak bir enstitünün üstesinden gelebileceği 
çapta önemli ürünler ortaya koyan Fuat Sezgin, 2004 yı-
lında verdiği bir röportajda, “Türkiye’de bilim tarihi çalış-
malarınızda sizi yönlendiren kimdi?” şeklindeki soruya, 
“Türkiye’de o dönemde bir hoca vardı hem de büyük bir 
hoca. O kâfiydi. Alman asıllı Hellmut Ritter.” diye yanıt 
vermişti. Fuat Sezgin, işte “büyük hoca” olarak nitelendir-
diği Hellmut Ritter ve Carl Brockelmann’ın bilim tarihi 
ve klasik yazma eserler alanında açmış oldukları yoldan 
ilerledi. 

Ancak Fuat Sezgin, bir noktadan sonra bu iki bilim insanı-
nın ortaya koydukları ürünlerin tamamlanmasının yeter-
siz kalacağını fark ederek, kendisine yeni bir metodoloji 
buldu. Fuat Sezgin; bu sayede, İslam bilimler tarihi olarak 
adlandırılan alanı ortaya koyuyor. Bilimleri birbirleriy-
le olan ilişkileri bağlamında ele alan Sezgin, matematik 
tarihçiliğinin astronomi tarihçiliği ve coğrafya tarihçiliği 
ile beraber ele alınması gerektiğini savunuyor. Denizcilik 
tarihinin haritacılık tarihi ile birlikte ele alınması gerekti-
ğini düşünen Fuat Sezgin, yaptığı araştırmalarda bugün 
bilimler tarihi alanında yapılmış olan tasniflerin İslam 
bilim adamları tarafından çok daha öncelerde kullanılmış 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Örneğin “İslam Tıbbı” başlığı altında geçen tıp teknolojisi 
ve tıbbî âletler üretimi alanına işaret eden Sezgin, bunları 
da İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde sergileyerek bilgi-
yi ve arkasındaki teknolojiyi somutlaştırıyor. 

Fuat Sezgin’in dünya tasavvuru
Bilim alanlarının içinde alt alanlar bulunduğunu belirten 
Fuat Sezgin, örneğin coğrafyanın içinde matematik, ast-
ronomi, ekoloji, botanik ve zoolojinin var olduğunu belir-
tir. Bunların hepsi bir araya geldiğinde insan zihninde bir 
evren tasavvuru oluşur. Bu da, Fuat Sezgin’in, bilim tarih-
çiliğinden devşirmiş olduğu bir dünya tasavvuru fikrinin 
temelini oluşturuyor. Ona göre bu dünya tasavvuru, bir 
evren tasavvuru ile beraber gidiyor. Bu evren tasavvuru 
da insanlığı, onun hakkında bilgi ve bilinç sahibi olma-
ya yöneltiyor. Dolayısıyla bu tasavvur bugün insanlığın 
bilim tarihçiliğinden felsefe tarihçiliğine ya da felsefeye 
geçişini de mümkün kılıyor. 

Fuat Sezgin’in bilimler tarihi, aslında İslami ilim anlayışı-
nın kavrayıcılığının örneklerini de gün yüzüne çıkarıyor. 
Prof. Dr. Levent Bayraktar bu noktayı şöyle açıklıyor:

“İslam düşüncesinde varlık bir bütündür. Bunu isterseniz 
bir vahdet-i vücut felsefesi bağlamında da düşünebilirsi-
niz, moda tabirle holistik/bütünlük felsefesi bağlamında 
da düşünebilirsiniz. Daha da postmodern tabirle ‘kuan-
tum felsefesi’ bağlamında düşünecek olursanız aslında 
her şey her şeyle ilişkilidir. Böyle bakıldığında insanla ev-
ren arasında bir makro kozmos ve mikro kozmos ilişkisi 
vardır. İnsan ve evren, aslında aynı madenlerden mamul-
dür ve bu da insanın evrenle barışık olması gerektiğini 
ima eder. Yani insan, bu evrenin sahibi değildir ve bu ev-
ren de insanoğlunun bütün hırslarını, kaprislerini tatmin 
edeceği bir yer değildir. Böylece kendisinin evrenle aynı 
madenlerden yapılmış olması, insanoğlunun kendisini 
bilmesi, haddini bilmesi gibi ahlakî ve metafizik bir so-
nuç çıkartmasını gerektirir. Fuat Sezgin hocanın geldiği 
son nokta, bu İslam bilimler tarihinin ya da İslam bilimler 
kültürünün bir İslam felsefesi kültürüyle bütünleştirile-
bilmesi noktası idi.”

Fuat Sezgin’in ilk çalışması ile son çalışması orasında bir 
bütünlük olduğuna dikkat çeken Prof. Bayraktar, “Bu or-
ganik bütünlük, İslam kültürünün entelektüel ve manevî 
mirasını önce keşfetmek, sonra bu mirası ifade etmek, so-
mut hayata geçirmek, sonra da bu kültür içerisinde yeni 
ve özgün kahramanlar yetiştirmektir. İşte bizim işimiz de 
burada başlıyor.” ifadelerini kullanıyor. 

27 Mayıs darbesinin ardından üniversite ile ilişiği kesilen 
ve Almanya’ya gitmek zorunda kalan Fuat Sezgin’in bilim 
tarihine katkılarını ve “dünya tasavvurunu” anlayabilmek 
için belki de, “Türkiye’de kalsaydım bu çalışmaları yapa-
mazdım” ifadesinin çok iyi anlaşılması gerekli. Bu cümle-
nin analizi yapılırken, “Türkiye’de kalarak nasıl Fuat Sezgin 
olunur, nasıl Aziz Sancar olunur?” sorularının da yanıtı 
bulunmalı. Bu analizin yapılması için bugün belki de en 
büyük görev üniversitelere ve bilim çevrelerine düşüyor.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.

Fuat Sezgin’in bilim tarihine 
katkılarını ve “dünya tasav-
vurunu” anlayabilmek için 
belki de, “Türkiye’de kal-
saydım bu çalışmaları yap-
amazdım” ifadesinin çok iyi 
anlaşılması gerekli.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

24. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına çıkarılması 
konusunda önemli bir işlevi yerine getiren  TÜBA-AR’ın 24. sayısı 
okurlarıyla buluştu. 25. sayının hazırlıkları ise bütün hızıyla devam 
ediyor. 

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

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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Coğrafya Tarihinin Kâşifi:
Fuat Sezgin

“Coğrafya, oryantalistlerin en çok çalıştığı sahalardan 
birisidir. Ben, üzerinde çalıştığım diğer ciltlerde olduğu 
gibi coğrafyayı da 3-4 yılda yazarım diye düşünüyordum. 
Ancak coğrafya beni 28 yıl meşgul etti.

Prof. Sezgin, 15 Haziran 2015 tarihinde Erciyes Üniver-
sitesi’nde verdiği konferansın açılışında; İslam Bilimler 
Tarihi adlı eserinin onuncu cildi olarak coğrafya alanını 
1984 yılında yazmaya başladığını belirtti. Bu yolculuğa 
çıkarken elinde kaynak olarak Kraçkovski’nin ve Andre 
Miquel’in kitapları, diğer oryantalistlerin yüzlerce kitap 
ve makalesi ile yüzlerce yazma eserin dünya kütüphanele-
rinden elde edilen mikrofilmleri vardı. 

1984 yılında Topkapı Sarayı’nda bulduğu bir harita 
Prof. Sezgin’in tüm planlarını değiştiriyor.
“Coğrafya, oryantalistlerin en çok çalıştığı sahalardan 
birisidir. Ben, üzerinde çalıştığım diğer ciltlerde olduğu 
gibi coğrafyayı da 3-4 yılda yazarım diye düşünüyordum. 
Ancak coğrafya beni 28 yıl meşgul etti. Coğrafya ile meş-
guliyetimin 3. ve 4. senesinde kendime şu soruyu sordum; 
‘Müslümanlar matematikte, astronomide bu kadar ileri 
oldukları hâlde neden Avrupalılar gibi enlem-boylam 
derecelerine dayanarak haritalar yapmadılar?’ 10 sene 
geçtikten sonra, baktım ki Avrupalıların elinde bulunan 
haritalarının tamamı İslam dünyasından gelmiş. Çünkü 
Müslümanların 10. yüzyılda öğrendikleri, Avrupalıların 
17. ve 18. yüzyılda öğrenebildiklerinden çok daha iyiydi. 
Avrupalılar, 18. yüzyılda bile enlem-boylam dereceleri ile 
harita yapamıyorlardı.”

Prof. Sezgin, başlangıçta elinde bulunan kaynakları kul-
lanarak söz konusu cildi üç ya da dört yılda yazılmasını 

planlamış. Ancak Topkapı Sarayı’nda 1984 yılında bul-
duğu bir harita planlarını değiştirmiş. Prof. Sezgin kon-
feransta, bu olayı şöyle anlatır: “Coğrafya alanını elime 
aldığım ilk yılda Topkapı Sarayı’nda 14. yüzyıldan kalmış 
27 ciltlik bir Arapça ansiklopedide 9. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde Abbasî Halifesi Me’mûn tarafından pek çok coğraf-
yacı ve astronomu çalıştırarak yaptırdığı dünya haritasını 
buldum. Böyle bir haritanın yapıldığı biliniyordu ama 
kaybolmuştu. Bize ulaşan bu haritanın 14. yüzyıldan kal-
dığını, birçok sefer birbirinden yapılmış kopyalardan biri 
olduğunu, böylece aslından bir dereceye kadar uzaklaş-
mış bulunduğunu dile getirmek isterim. Me’mûn harita-
sının hazırlanmasına katılan Harezmî’nin ortaya koydu-
ğu koordinat cetveli de bize ulaştı belirten bu cetvel ile 
Me’mûn’un haritasını eksiksiz olarak çizebiliyoruz.”

Müslüman coğrafyacıların bu dünya haritasını sıfırdan 
başlayarak yapmadıklarını belirten Prof. Sezgin şunları 
söyledi: “Şunu vurgulamak isterim ki, Müslüman coğ-
rafyacılar bu dünya haritasını sıfırdan başlayarak yap-
madılar. Babilonyalıların, Mısırlıların yaptıkları dünya 
haritaları bile bize ulaşmış bulunuyor. Müslümanlar Bat-
lamyus’un ‘Geographike Hyphegesis’ (Coğrafyaya Giriş) 
adlı kitabı ile ondan elli yıl kadar sonra yaşamış olan Ma-
rinos’un dünya haritasını tanıyorlardı. Batlamyus, birçok 
coğrafya tarihçileri gibi benim inancıma göre de hiç ha-
rita yapmamıştı. O kitabında Marinos’un çok abartılmış 
değerlerini tahminî olarak küçülterek yapılacak yeni bir 
haritaya enlem, boylam dereceleri sağlamıştı. Onun ver-
diği değerler arasında astronomik metotlarla bulunmuş 
birçok enlem derecesi ve ölçüye dayanan tek bir boylam 
derecesi var: ‘Kartago-Arbela’ (Tunus-Erbil) arası. Bu da 

“Coğrafya, oryantalistlerin en çok çalıştığı sahalardan birisidir. Ben, üzerinde çalıştığım diğer ciltlerde olduğu gibi coğrafyayı 
da 3-4 yılda yazarım diye düşünüyordum. Ancak coğrafya beni 28 yıl meşgul etti.
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11° hatalıydı. 13. yüzyılın sonuna doğru Maximos Planu-
des adlı bir Yunanlı papaz Batlamyus’un kitabına dayana-
rak bir dünya haritası yaptı. Ben şahsen onun bir dereceye 
kadar Me’mûn haritasından ilham aldığına inanıyorum. 
Tabii sebepsiz değil.”

13. yüzyıldan itibaren Avrupalı gemicilerin 
eline İslam dünyasından Akdeniz’in mükemmel 
haritaları geçti.
Yeryüzünün enlem ve boylam derecelerini ölçme girişim-
leri Me’mûn’un haritasından sonra İslam dünyasında ade-
ta salgın bir hastalık gibi yayıldı. Kısa sürede ulaşılan dü-
zeltme, boylam dairelerinin başlangıç noktasını Kanarya 
Adalarının 17° 30’ derece batısına kaydırılmasını sağladı. 

Bunun sonuçlarından biri olarak 13. yüzyıldan itibaren 
Avrupalı gemicilerin eline İslam dünyasından Akdeniz’in 
mükemmel haritalarının geçtiğini anlatan Prof. Sezgin, 
“Bu gerçeği, Müslümanların haritaları yapma yönündeki 
çalışmalarını bilmeyen modern coğrafya tarihçileri, bu-
nun Avrupalı haritacıların bir başarısı olduğunu savundu-
lar. Bir gerçek daha var, o da dokuzuncu ve onuncu yüz-
yıllarda Akdeniz’in adeta Müslümanların bir gölü hâline 
gelmiş olmasıydı. Bu gerçeği birçok araştırmalar arasında 
Polonyalı T. Levicki Arapça kaynaklara, E. Eickhoff daha 
ziyade Latince kaynaklara dayanarak mükemmel bir şe-
kilde belirtti. Pîrî Reis, Abu Bakr b. Bahram al-Dimashqi 
ve Evliya Çelebi 15. ve 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış 
ve Akdeniz coğrafyasını en iyi bilen kişilerdi. Akdeniz, 
İslam dünyasında Pîrî Reis’ten evvel çok iyi işlenmiş, 13. 
yüzyıldan önce sahillerin ve adaların haritaları oldukça 
mükemmel hâle gelmişti. Bunların geliştirilmesi gereken 
kısımları Osmanlılar, bu arada Pîrî Reis tarafından ve di-
ğer Osmanlılar tarafından yerine getirildi. Pîrî Reis’in kat-

kı larından 
biri deniz 
arkeolojisi 
ile ilgiliydi. 
Onun adı-
nı taşıyan 
Atlantik ha-
ritası ise İs-
panyolların 
eline düşen 
bir Arapça 
h a r i t a n ı n 
t e r c ü m e -
si idi. Abu 
Bakr b. Bahram al-Dimashqi ise kalan eserlerine göre 
Anadolu, İran’ın ve Arap Yarımadasının insan coğrafyası-
nı, Evliya Çelebi’nin yanı sıra bize en iyi aksettiren coğraf-
yacı diye vasıflandırılabilir. Evliya Çelebi ise 40 yıl süren 
bir seyahat esnasında kendi müşahedeleriyle ve kütüpha-
nelerdeki etütleriyle toplanan malzemenin Asya, Avrupa 
ve Afrika’ya uzanan çok geniş bir alanın on ciltlik bir mu-
azzam beşerî coğrafyasının yorulmak, dinlenmek bilmez 
müellifidir.” diye konuştu. 

Prof. Sezgin, ünlü Alman coğrafyacısı Hanno Beck’in 
1954 yılında Oscar Peschel tarafından 1877’de yazılan 
coğrafya tarihi hakkındaki, “Peschel, kendisinden evvel 
ve sonra birçoklarının yaptığı gibi daha var olmayan bir 
ilmin tarihini yazdı. Maalesef Beck evvelki ve sonraki bir-
çok meslektaşları gibi İslam kültür dünyasında başarılan 
muazzam coğrafyadan habersizdi.” sözlerinin, Batı’nın 
İslam ilim adamlarına bakış açısını ortaya koyduğuna da 
dikkat çekti. 

Halife el-Meʾmūn’un emriyle 9. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan dünya haritası

Müslümanların haritaları 
yapma yönündeki çalış-
malarını bilmeyen mo-
dern coğrafya tarihçileri, 
bunun Avrupalı haritacı-
ların bir başarısı olduğunu 
savundular.

* Nisan 2019 tarihli Açık Medeniyet Gazetesi’nin 12. sayısından alıntılanmıştır.
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; 
diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform 
oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversitelerde 
bütün hızıyla devam ediyor. TÜBA Üniversite Konferansları ise; Akademi üyelerinin ülkemizin dört bir yanında yer alan üniversitelerde verdiği konferanslardan oluşuyor.

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

TÜBA-AKADEMI & ÜNIVERSITE
KONFERANSLARIMIZ
D E V A M  E D İ Y O R

EYLÜL 2019

EKİM 2019

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk “Küresel İklim Değişiminin Su Kaynaklarımıza 
Muhtemel Etkileri” başlıklı Akademi Konferansını 25 Eylül 2019 tarihinde TÜBA-Rabi 
Medrese’de gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Oğuz Okay, “Kendi Kendini Onarabilen Malzemeler” başlıklı Akademi Konfe-
ransını 30 Ekim 2019 tarihinde TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İzzet Öztürk

Prof. Dr. Oğuz Okay

Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya Prof. Dr. Emin Kansu

Prof. Dr. Emin KansuProf. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu

Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kırıkkale Üniver-
sitesi’nde, 24 Ekim 2019 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansı verdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 
Kastamonu Üniversitesi’nde, 23 Ekim 2019 tarihinde “Peynir Haritası: Akdeniz Ülkeleri 
ve Türkiye” konulu konferansı verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı kap-
samında, 22 Ekim 2019 tarihinde, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Nobel 
Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi" konulu konferansı verdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, 22 Ekim 2019 tarihinde “Peynir Haritası: 
Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye” konulu konferansı verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı 
çerçevesinde, Fırat Üniversitesi’nde, 17 Ekim 2019 tarihinde “Sürdürülebilir Kimya ve 
Önemi” konulu konferansı verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı kapsa-
mında, 1 Ekim 2019 tarihinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde, Muğla 
Atatürk Kültür Merkezi’nde “Türkiye’de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" konulu 
konferansını verdi.

EKİM 2019
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TÜBA-MÜHENDİSLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

ÇOK YAKINDA!

TÜBA, bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçenin kullanılması 
ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için 2002 yılında başlattığı Türkçe Bilim Terimleri 
Sözlüğü Projesi’ni geliştirerek sürdürüyor.

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi çalışmaları; Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, 
Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Terimleri Sözlüğü ve Tıp Terimleri 
Sözlüğü olmak üzere 4 ana alanda yürütülüyor.

Haziran 2015’te internet sayfasından kullanıma sunulan Mühendislik Terimleri Sözlüğü, 
çok yakında okurlarıyla buluşuyor. 

www.tubaterim.gov.tr
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TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin  
ve Ekibine ISIF’19 Patent Ödülü

TÜBA Konsey Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Genetik 
ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin 
Şahin ve ekibinin “Antimikrobiyal ve Antiviral Hijyenik 

Ürünler” çalışmasına Türk Patent ve Marka Kurumu ta-
rafından verilen patent, 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fu-
arı  (4th Istanbul International Invention Fair - ISIF'19) 
kapsamında Bronz Madalya ile ödüllendirildi. 

Prof. Dr. Fikrettin Şahin liderliğinde; Dr. Öğretim Üyesi 
Zeynep İyigündoğdu, Dr. Selami Demirci, Uzman Ayla 
Burçin Asutay, Uzman Okan Demir’in yaratıcı ve başa-
rılı çalışmalarının sonucu olan “Antimikrobiyal ve Anti-
viral Hijyenik Ürünler” buluşu, 21 Eylül 2019 tarihinde 
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen “Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali-TEKNOFEST” kapsamında Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu’nca gerçekleştirilen törende Pa-
tent Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Timur Doğu'ya 
IJCRE'den Özel Sayı

International Journal of Chemical Reactor Engineering 
(IJCRE) tarafından, Akademi Şeref Üyesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Doğu adına Kimyasal 
Reaksiyon Mühendisliği alanına katkıları dolayısıyla özel 
sayı yayımlandı.

Prof. Dr. Timur Doğu ve Eşi Prof. Dr. Gülşen Doğu'ya 
ayrılan 17. cilt 5. ve 6. özel sayılarının önsözü derginin 
editörü Prof. Dr. Hugo de Lasa tarafından yazıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun Vefat Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Halûk Dursun, 19 Ağustos 2019 tarihinde vefat etti.

Prof. Dursun, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dola-
yısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi 
Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programına ka-
tıldı ve Ahlat'taki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a 
hareket etti. Prof. Dursun, içinde bulunduğu aracın Erciş 
ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un naaşı 20 Ağustos Salı 
günü Hereke'de bulunan aile kabristanında defnedildi.

Türkiye önemli bir bilim ve kültür insanını kaybetti. 
Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun.



111EKİM 2019   TÜBA GÜNCE

TÜBA Akademi Ödülü Sahibi Prof. Gabor Hamza'ya 
Ankara Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" Unvanı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem 
Gürsan’a Önemli Görev

Akademi Asli Üyesi ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan 
Mayıs 2019’da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Program-
ları Başkanlığı'na bağlı Danışma Kurulu’na seçildi.

Sağlık Bilimleri alanında 2015 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü 
Sahibi de olan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, 2017 yılın-
da kimya alanında önemli çalışmalar yapmış saygın bilim 
insanlarına verilen Royal Society of Chemistry – Fellow 
(FRSC) unvanına layık görülmesinin ardından nanobi-
yosensörlerin geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik 
araştırmalarına Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 
kurduğu laboratuvarda ekibi ile birlikte devam ediyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) tarafından 23 Ekim 2019'da 
düzenlenen törenle, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü 
Sahibi Prof. Dr. Gabor Hamza ve ayrıca üç Macar bilim 
insanına daha Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Törene; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anka-
ra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Macaristan 
Ankara Büyükelçisi Viktor Mátis, dekanlar ve senato üye-
leri katıldı.

Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu'nun teklifi üzerine; Tür-
kiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, 
iki toplum arasındaki dostluğa sağladığı katkıyla, AÜ'nün 
uluslararasılaştırılması ve üniversiteler arasındaki akade-
mik iş birliğinin kurulması yönünde yaptığı katkılar do-
layısıyla Türk dostu Prof. Dr. Gabor Hamza'ya hukuk ala-
nında Fahri Doktora Unvanı verildi. 2017 yılında Roma/
medeni hukuk tarihi, farklı kodifikasyon süreçleri ve 
bunların Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa kesişen havzaların-

daki etkisi, Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri üzerine 
yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları 
dolayısıyla Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Aka-
demi Ödülü Sahibi de olan Gabor Hamza, Macaristan 
Bilimler Akademisi Üyesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi 
Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Törende ayrıca; Macaristan Cumhuriyeti Eski Ankara 
Büyükelçisi ve Türkolog Prof. Dr. János Hóvári Türk-Ma-
car halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Türk tarihi 
alanındaki katkıları dolayısıyla tarih alanında, Macar Bi-
limler Akademisi yöneticilerinden Türkolog Prof. Dr. Pál 
Fodor Türk tarihi ve medeniyetine -özellikle Osmanlı si-
yasi-askeri ve entelektüel tarihi konusunda- yaptığı çalış-
malar dolayısıyla yine tarih alanında, Dr. János Sipos ise 
Macar ve Türk halkları müziği konusunda yaptığı etno-
müzikoloji çalışmalarıyla Ankara Üniversitesi'nin Fahri 
Doktora Unvanını aldılar. 
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2019 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödül-
leri”ni kazananlar açıklandı. Bu yıl 4 Bilim Ödülü ve 11 
Teşvik Ödülü olmak üzere verilen toplam 15 ödülün 8’ini 
TÜBA üyeleri kazandı.

2019 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün temel bilimler ala-
nında sahibi TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül olur-
ken, sağlık bilimleri alanında Bilim Ödülü’nü Akademi 
Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı.

Teşvik Ödülleri’nin sahipleri ise; temel bilimler alanında 
TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Uğur Bozkaya, mühen-
dislik bilimleri alanında Doç. Dr. Alper Uzun ve Dr. Öğr. 
Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, sağlık bilimleri alanında 
Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan ve sosyal bilimler alanın-
da ise Doç. Dr. Gül Günaydın ile Doç. Dr. Şener Aktürk 
oldu. 

Ödüller daha sonra ilan edilecek tarihte düzenlenecek 
törenle sahiplerine verilecek. Ödül kazanan tüm bilim in-
sanlarımızı tebrik ediyor, sağlık ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

Türkiye’de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli kat-
kılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen Bilim Ödülü 2019 
yılı ödülü 75.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim 
Ödülü sahiplerine ayrıca 50.000 TL araştırma desteği de veriliyor.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde 
önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, 
ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim 
insanlarına veriliyor. Ancak kadın başvuru sahiplerinin her doğumu 
için 40 yaş sınırına bir yıl ilave ediliyor. Teşvik Ödülü için 2019 yılı ödü-
lü 30.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

2019 yılı için ihdas edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü, TÜ-
BİTAK Bilim Ödülü eşdeğeri olarak, İslam medeniyetinin dünya mede-
niyetine katkıları çerçevesinde “İslam Bilim Tarihi” konusunda değerli 
ve kalıcı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bu-
lunmuş bir bilim insanına verildi. 

2019 “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ni Kazanan 
Bilim İnsanları:

BİLİM ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Ahmet Gül
Kimya alanında metal kompleksleri ve özellikle ftalosi-

yanin kimyası konularındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Kimya (Anorganik Kimya)
Araştırma Alanları: Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası 
Görev Yeri: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Erdal Arıkan
“Haberleşme sistemleri alanında kanal kodlaması konularındaki ulus-
lararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü ve-
rilmiştir.
Anabilim Dalı: Haberleşme Sistemleri
Araştırma Alanları: Enformasyon ve kodlama kuramı 
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Kazım Şahin
“Kronik hastalıklar (kanser, metobolik sendrom, obezite vb.) ve çev-
resel stres faktörleri alanında (i) korunma ve tedavi stratejilerinin 
belirlenmesi; (ii) moleküler beslenme; (iii) beslenme alanında yeni 
ürünlerin geliştirilmesi ve biyoteknoloji uygulamaları (iv) fitokim-
yasalların doğru ve etkin kullanımı konularında uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Araştırma Alanları: Stres ve kronik hastalıkların önlenme-
si ve tedavisinde hedef bazlı moleküler beslenme yaklaşımları 
Görev Yeri: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 

Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Syeda Arzu Wasti
“Örgütsel davranış/psikoloji alanında bağlılık, güven ve 
iş yeri şiddeti konularındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültürel Psikoloji   
Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi 

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Doç. Dr. Uğur Bozkaya
“Teorik Kimya alanında optimize orbitalli teoriler, pertür-
basyon teorisi, coupled cluster yöntemleri, analitik türevler 
ve ab initio programlama konularındaki uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Teorik Kimya
Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Kimya   
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Alper Uzun
“Enerji alanında kullanılan katalizörlerdeki ve gaz depolama/

TÜBİTAK’tan TÜBA Üyelerine “8 Ödül”

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Gül

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Kazım Şahin

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Uğur Bozkaya

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Alper Uzun
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ayırma malzemelerindeki yapı-performans ilişkilerinin atomik 
seviyede belirlenmesi ve bu bilgi ışığında söz konusu malzeme-
lerin çeşitli enerji uygulamaları için yüksek performans sağla-
yacak şekilde geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde 
üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Araştırma Alanları: Enerji uygulamalarına yönelik hid-
rokarbon dönüşümleri için katalizörlerin ve gaz depo-
lama/ayırma işlemleri için malzemelerin geliştirilmesi 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur
Biyomedikal görüntüleme alanında manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) konularındaki uluslara-
rası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Araştırma Alanları: Biyoteknoloji, biyomedikal görüntüle-
me sistemleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), man-
yetik parçacık görüntüleme (MPG), biyomedikal görüntü 
işleme, biyoloji ve tıp alanlarında elektromanyetik, biyomedikal görün-
tülemede kullanılan manyetik alanların insanlar üzerindeki etkileri. 
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü, UMRAM

Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan
“Hücre ve moleküler biyoloji ve kanser biyolojisi alanında hücre bö-
lünmesi ve mitotik kinazların rolü konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik
Araştırma Alanları: Hücre Biyolojisi ve Protein Analizi 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Güliz Nigar Güncü
“Periodontoloji alanında kişiselleştirilmiş ağız sağlığı yaklaşımları oluştu-
rabilmek adına, hasta başı tanı kitlerinin klinik ortamda kullanılabilmesi 
hedefine yönelik olarak periodonditis ve peri-implantitis patogenezlerin-
de rol oynayan biyobelirteçlerin saptanması konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Periodontoloji
Araştırma Alanları: Peri-implantitis patogenezi, periodontitis patogenezi 
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Uğur Canpolat
“Kardiyoloji Bilim Dalı-Aritmi ve Elektrofizyoloji alanında Atriyal 
Fibrilasyon ve Katater ablasyon konularındaki uluslararası düzey-
de üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.   
Anabilim Dalı: Kardiyoloji 
Araştırma Alanları: Aritmi ve Elektrofizyolo-
ji, Koroner Arter Hastalığı, Kardiyovasküler Görüntüleme 
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Sosyal Bilimler
Doç. Dr. F. Nükhet Harmancıoğlu Gür
“Stratejik pazarlama ve inovasyon yönetimi alanlarında re-
kabet iş birliği dualitesinin pazarlama ve inovasyona etki-

si ve finansal sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Pazarlama
Araştırma Alanları: Stratejik Pazarlama Yöneti-
mi, Yeni Ürün Geliştirme ve Uluslararası İşletme 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Şener Aktürk
“Bölge çalışmaları, Etnik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler alanla-
rında farklı ulus devlet modelleri ve etnik politikalardaki süreklilik 
ve değişimin sebepleri ve sonuçları konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
Araştırma Alanları: Bölge çalışmaları, Et-
nik Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi 
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz Akbulut
“Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilişim Etiği alanında-
ki özgün araştırmalarındaki uluslararası düzeyde üs-
tün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri Temel Alanı/Bilgisayar ve Öğretim Tek-
nolojileri Eğitimi 
Araştırma Alanları: Bilgisayar Destekli Öğretim 
Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri 
Bölümü

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas
“Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi ku-
ramı çerçevesinde kariyer uyumluluğu, çalışma iradesi ve sos-
yal bilişsel kariyer kuramı çerçevesinde kariyer karar verme özye-
terliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki uluslararası düzeyde 
üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Araştırma Alanları: Kariyer Psikolojik Danışmanlığı 
Görev Yeri: 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri 
Bölümü 

Doç. Dr. Gül Günaydın
“Sosyal psikoloji alanında kişilerarası ilişkiler konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Psikoloji
Araştırma Alanları: Sosyal Psikoloji, Kişilerarası İlişki-
ler, Romantik İlişkiler, Bağlanma, Duyarlılık, İlk İzlenimler 
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2019 Yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü” Kazananı: 
Prof. Dr. Esin Kahya
“Bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konuların-
daki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniy-
le 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Bilim Tarihi
Araştırma Alanları: Bilim Tarihi, Bilim Felse-
fesi, Tıp Tarihi, Etik, Tıp Etiği, Biyoloji Tarihi 
Görev Yeri: Ankara Üniversitesi, Emekli

TÜBA GEBİP Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi E. Ülkü Sarıtaş

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Gül Günaydın

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Şener Aktürk
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TÜSEB 2019 Aziz Sancar Bilim, 
Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Nobel Ödüllü TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar adına 
verilen 2019 Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ni 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel ile TÜBA GEBİP Üyeleri 
Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ve Doç. Dr. Engin Özçivici kazandı. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türki-
ye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından İstanbul’da 
29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 6. Türk Tıp Dünya-
sı Kurultayı’nın son günü gerçekleştirilen törende, tıp alanında 
yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanları ödül-
lerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar. 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Baş-
kanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ha-
san Türkez’in katıldığı törende Bilim ve Teşvik kategorilerinde 
toplam 5 bilim insanı ödüle layık görüldü. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker bilime katkının insan-
lığa katkı olduğunu, bu doğrultuda dünyanın her yerinden yapı-
lan çalışmaların insanlığın ortak paydası olduğuna dikkat çekti 
ve Akademi Asli Üyesi Prof. Erel ile GEBİP Üyeleri Doç. Tunç-
bağ ve Doç. Özçivici’yi tebrik ederek Akademi adına kutladı.

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Özcan Erel ve Hacettepe Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Seza Özen’in olurken, TÜSEB Teşvik Ödülü 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden (İYTE) Doç. Dr. Engin 
Özçivici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Doç. Dr. 
Nurcan Tunçbağ ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Safa 
Barış’a takdim edildi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel

TÜBA-Gebip Üyesi Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ

TÜBA-Gebip Üyesi Doç. Dr. Engin Özçivici
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TÜBA Üyeleri AASSA Komitelerine Seçildi

TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gür-
san, Prof. Dr. Ekrem Savaş, ve TÜBA Asosye Üyesi Prof. 
Dr. Ekrem Tatoğlu, Asya Bilim Akademileri ve Topluluk-
ları Birliği’nin (The Association of Academies and Socie-
ties of Sciences in Asia - AASSA) 23 Eylül 2019 tarihin-
de Seul’de gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 
AASSA Komitelerine seçildi.

Prof. Gürsan 2017 yılında seçildiği AASSA "Bilim ve 
Mühendislikte Kadın (Women in Science and Enginee-
ring-WISE) Komitesi"ne yeniden seçilirken, Uşak Üni-
versitesi Rektörü Prof. Savaş, AASSA “Bilim Eğitimi Ko-
mitesi”ne, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Tatoğlu ise “Sürdürülebilirlik Komitesi”ne üye seçildi. 

AASSA ve Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi’nin (The 
Korean Academy of Science and Technology-KAST) 
23-25 Eylül tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği bölgesel 
çalıştayla birlikte yapılan toplantıda TÜBA Asli Üyesi 
ve AASSA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev de yer aldı. “Crop Biotechnology for Sustainab-
le Agriculture” konulu bilimsel çalıştaya Ege Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkan’ın yanı sıra 11 

farklı ülkeden 22 bilim insanı tebliğ ile katıldı. Toplantı-
lara katılan Prof. Yurdusev, Yönetim Kurulu toplantısın-
da komitelere seçilen iki TÜBA üyesiyle birlikte AASSA 
komitelerinde toplamda üç Akademi üyesinin bulundu-
ğunu ifade etti. Daha önce Women in Science and Engi-
neering Komitesine TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye 
Arzum Erdem Gürsan'ın üye seçildiğini belirten Prof. 
Yurdusev, AASSA ile TÜBA ilişkisinin oldukça verimli 
olduğunu belirtti ve AASSA’nın 2018 yılında yayımla-
dığı Asya’daki seçkin 50 bilim kadını derleme kitabında 
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hayrünnisa Bolay Belen’in 
de yer aldığını hatırlattı.

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan

TÜBA Ali Üyesi
Prof. Dr. Ekrem Savaş

TÜBA Asosye Üyesi
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu

Kazan Devlet Üniversitesi’nden TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. M. Verşan Kök’e “Fahri Doktora” Unvanı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e Kazan 
Devlet Üniversitesi’nden Fahri Doktora unvanı verildi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e verilen 
Fahri Doktora unvanı 20 Ağustos 2019 tarihinde ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ken-
disine tevcih edildi.

Törenin açılış konuşması ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Yozgatlıgil tarafından Prof. Kök’ün özgeçmiş 
takdimiyle birlikte yapıldı.

Kazan Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Danis Nurgaliev, üni-
versitenin Senato Kararını okudu ve Prof. Kök’e “Fahri 
Doktora” unvanını takdim etti.
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Koyuncu’ya 
“YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülü”

TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, YÖK ta-
rafından “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleşti-
rilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet 
faaliyetlerini teşvik etmek amacını taşıyan ödül prog-
ramı; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez haya-
ta geçirildi. YÖK tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “2019-2020 Yükseköğretim 
Akademik Yılı Açılış Töreni”nde Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, birey-
sel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sahiplerini 
buldu.

2019 yılı “Bireysel Ödül” alanında Fen ve Mühendislik 
Bilimleri Kategorisinde; İçme Suyu Arıtımında Nano 
Gözenekli Membran Filtre Üretimi” alanında yaptıkları 
doktora teziyle Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ve tez danış-
manları Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Prof. Dr. Volodym-
yr V. Tarabara ödül almaya hak kazandı.

Bireysel Ödül kategorilerinde:
Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde; “Otizmli Çocukların Sosyal 
İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi” alanında yaptıkları doktora teziyle 
Dr. Erkan Kurnaz ve tez danışmanı Doç. Dr. Onur Kurt ödül almaya 
hak kazandı.
Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde; “İçme Suyu Arıtımında 
Nano Gözenekli Membran Filtre Üretimi” alanında yaptıkları dokto-
ra teziyle Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ve tez danışmanları Prof. Dr. 
İsmail Koyuncu ve Prof. Dr. Volodymyr V. Tarabara ödül almaya hak 
kazandı.
Sağlık Bilimleri Kategorisinde; “Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir 
Mekanizmanın Aydınlatılması” alanında yaptıkları doktora teziyle Dr. 
Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu ve tez danışmanı Prof. Dr. Petek Ballar 
Kırmızıbayrak ödül almaya hak kazandı.

Kurumsal Ödül kategorilerinde:
Topluma Hizmet Ödülü; “Kanser Tedavisinde Lazerli Fotodinamik 
Terapi Yöntemi ve Toplumun Bilinçlendirilmesi” başlıklı başvurusu ile 
“Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine” verildi.
Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü; “Fırat Kalkınma Ajansı Bölgesinin İk-
lim Değişikliğine Adaptasyonunda Yerel Kalkınma Dinamizmi” başlıklı 
başvurusu ile “Fırat Üniversitesine” verildi.
Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü; “ODTÜ – TUSAŞ Çok Hafif Uçak 
Tasarım ve Geliştirme” başlıklı başvurusu ile “Orta Doğu Teknik Üni-
versitesine” verildi.
Uluslararası İşbirliği Ödülü ise; “Piri Reis Üniversitesi ile Katar Silahlı 
Kuvvetleri Arasında ‘Katar Deniz Harp Okulunun Kurulmasına İlişkin' 
” projesi ile “Piri Reis Üniversitesine” verildi.
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Taşkın 
Kavzoğlu’na ABD’den “Özel Başarı Ödülü”

TÜBA Asosye Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Harita Mühendisliği Öğ-
retim Üyesi ve Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu’nun danışman-
lığını ve koordinatörlüğünü üstlendiği “Beykoz İlçesinde 
Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi için Sürdürülebilir ve 
Akıllı Atık Yönetim Sisteminin Kurulması” başlıklı Proje 
ABD’den CBS alanında “Özel Başarı Ödülü” aldı.

Alanında yenilikçi yaklaşımlar ve ileri seviyede mekânsal 
analiz ve sorgulamaların kullanıldığı projenin ödül töreni 
10 Temmuz 2019’da San Diego’da gerçekleşti. ABD’nin 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında dünya lideri fir-
ması olan ESRI tarafından CBS “Özel Başarı Ödülü”ne 
layık görülen Proje, 2016 yılının Nisan ayında İstanbul 
Kalkınma Ajansı tarafından açılan Yenilikçi ve Yaratıcı 
İstanbul Mali Destek Programı kapsamında destekle-
nerek Beykoz Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirildi. 
Proje ile kentsel katı atık yönetim sisteminde, tüm atık 

verileri sisteme entegre edilerek, somut bilgiye dayalı 
verilerden ve ölçümlerden yararlanılarak atıklar ile ilgili 
bilgiler sürekli olarak kaynak bazında belirtmektense, al-
ternatif model ve rotasyonlar kullanılarak sürdürülebilir 
bir sistem hayata geçirildi.

TÜBA Üyelerine “Hacettepe Ödülleri”

TÜBA Asosye Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay ve TÜBA GE-
BİP Üyesi Doç. Dr. Uğur Bozkaya, 2018 Hacettepe Bilim 
Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Araştırmacıların bilimsel çalışmalarını desteklemek, üs-
tün niteliklerini onaylamak ve başarılarını toplumla pay-
laşmak amacıyla, Hacettepe Üniversitesi’nde 1992 yılın-
dan bu yana düzenlenen “Hacettepe Ödülleri” açıklandı.

Bilim Teşvik Ödülü’nü Fen ve Mühendislik Bilimleri 
alanında paylaşan üç adayın da bilimsel etkinliklerinin 
sürekliliği ve alanlarına olan katkıları nedeniyle ödüle 
uygun görüldüğü bilgisi verildi; Hacettepe Üniveriste-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay’ın; analiz tayini 
amaçlı hızlı ve duyarlı elektrokimyasal biyosensörlerin 
geliştirilmesi, nano/mikromotor sentezi, biyoyakıt hüc-
resi tasarımı ve kontrollü ilaç salımı konularında yapmış 
olduğu özgün ve nitelikli çalışmaları nedeniyle ödüle 
hak kazandığı açıklandı. Hacettepe Üniveristesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Uğur Bozkaya’nın ise; Teorik Kimya ala-
nında yaptığı çalışmalarla ilgili alana yeni elektronik yapı 
teorilerinin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin kimyasal sis-
temlere uygulanarak moleküler özelliklerinin daha etkin 
şekilde bulunmasına sağladığı katkıları dolayısıyla ödüle 
hak kazandığı bildirildi. 

Ödüller 10 Ekim 2019'da gerçekleştirilen törenle sahiple-
rine takdim edildi.

TÜBA Asosye Üyesi
Doç. Dr. Filiz Kuralay

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Uğur Bozkaya
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan’a 
“Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Destek Ödülü”

TÜBA GEBİP Üyesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri kapsamında verilen Bilimsel 
Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında baş-
lattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 60. yılında; 9 
Ekim günü düzenlenen törenle 'tıp bilim', 'tıp teşvik', 'bi-
limsel araştırma destek ve tıp öğrencileri proje' ödülleri 
sahiplerine takdim edildi. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Turgay Dalkara’nın başkanlığını yaptığı ve ayrıca TÜBA 
AsliÜyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan’ın da 
yer aldığı Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla bu seneki 
Tıp Onur Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Marsel Mesulam 
oldu. Evrensel bilime en üst düzeydeki katkıları ve Türki-
ye'deki pek çok akademisyen ve bilimsel etkinliğe verdiği 
yakın destek nedeniyle Tıp Onur Ödülü’ne layık görülen 
Prof. Dr. Mesulam, davranış nörolojisi ve demans (buna-
ma) biyolojisi alanlarında yaptığı çığır açıcı buluşlarıyla 

tüm dünyada tanınan başarılı bilim insanları arasında yer 
alıyor.

Bilimsel Kurul’un 2019 ödüllerine yapılan başvuruları 
değerlendirmeleri sonucunda, Hacettepe Tıp Fakültesi 
mezunu, Johns Hopkins Üniversitesi Nöromusküler Bö-
lümü Direktörü, American Neurological Association ve 
Peripheral Nerve Society yönetim kurulları üyesi ve Toxic 
Neuropathy Consortium’da başkan yardımcısı olarak 
görev yapan Prof. Dr. Ahmet Höke Tıp Bilim Ödülü’nü 
kazanırken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardi-
yoloji Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. 
Uğur Canpolat Tıp Teşvik Ödülü’nün, Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. 
Dr. Ceyda Açılan Ayhan da Bilimsel Araştırma Destek 
Ödülü’nün sahibi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezuniyetinin ardından Almanya Heidelberg 
Üniversitesi’nde intern olarak görev yapan Sena Alptekin 
ise, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’ne değer bulundu.



119EKİM 2019   TÜBA GÜNCE

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri  
“ABJS Üyesi” Seçildi

2018 TÜBA-GEBİP Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ortopedi Travmatoloji ABD Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Gazi Huri "Kemik ve Eklem Cerrahları Derne-
ği” (Association of Bone and Joint Surgeons-ABJS) Üyesi 
seçildi.

Kemik boyunu günde 1 milimetre ve toplamda 4 santi-
metreye kadar uzatan icadı ile uluslararası patent alarak 
adını tıp literatürüne yazdıran Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Dr. Gazi Huri, dünyada ortopediye yön veren 
cerrahların yer aldığı ABJS’ye üye seçildi.
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ANCIENT WOODLANDS AND TREES: A GUIDE FOR 
LANDSCAPE PLANNERS AND FOREST MANAGERS

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

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

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

https://satis.tuba.gov.tr


