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TÜRKLER'DE BİLİM İNSANLIĞI 

Ufuk ÖZALP
*
 

 Çok eski dönemlerden beri tarih sahnesinde yerini almış olan ve asırlardır tarih sahne-

sindeki yerini koruyan Türkler için devlet kurma becerisi hususunda söylenegelmiş çok sayıda 

söz vardır. Türklerin dünya tarihinde anılmasını sağlayan tek husus kuşkusuz ki sadece siyasi 

sebeplerden, tarihteki Türk devletlerinden ibaret değildir. Türkler, eski tarihlerden itibaren 

"bilim" alanındaki girişimleri ve başarılarıyla da kendilerinden söz ettirmişlerdir. Kuşku yok 

ki insanlık var oldukça da bilim alanında kendilerinden söz ettirmeyi başaracaklardır. 

Tarihte bir çok Türk bilim insanının olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. İşte biz 

bu noktada -ne yazık ki- hepsini ele alamayacağımızdan bazı bilim insanlarının "bilim hayat-

larına" kısaca değineceğiz. 

 KAŞGARLI MAHMUT(d.1008?-ö.1105) 

 Herkesin kulağının aşina olduğu Divan-ı Lügat-it Türk eserinin sahibidir. Kaşgarlı 

Mahmut, bu eseri ile Türklerin kullandığı ağızları tespit etmiştir ve kayda geçirmiştir. Bu ve-

sileyle Araplara da Türkçeyi öğretmiş ve Türkleri tanıtmıştır. Eserinde bir de Türk dünyası 

haritası bulunmaktadır. 

 Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe için yaptığı hizmetleri çok fazla anlatmaya gerek yoktur. 

Daha fazla yorum yapmadan bu ünlü eserin elimize geçmesinin hikayesini paylaşmak faydalı 

olacaktır; "Bu kaynak eser 1910 yılına kadar bilinmiyordu. Gerçi Kâtip Çelebi’nin Keşf-üz 

Zünûn adlı bibliyografyasında Kaşgarlı Mahmut’tan da söz edilmiştir. Ama bu bilgi çok sınır-

lıdır. Vanizade Nazif Paşa’nın yakınlarından bir hanım, 1910 yılında İstanbul’daki Sahaflar 

Çarşısı’nda dolaşırken bu dev eseri tozlu raflarda bulmuş, satın almak istemiştir. Elindeki 

ganimetin kadrini ancak o zaman anlayan kitapçı, kitabın fiyatını 25 altına kadar yükseltmiş, 

hanım da kitabı alamamıştır. Ancak işi Maarif Nezaretine duyurmuştur. ‘Ne olduğu belirsiz 

bir kitaba avuç dolusu altın verilemeyeceği’ gerekçesiyle Maarif Nezareti, eseri satın almayı 

reddetmiştir. Haber, kitap delisi merhum Ali Emiri Efendi’ye intikal etmiştir. Kitaplarını mil-

lete hediye ederek Fatih Millet Kütüphanesini kurmuş ve ilk müdürlüğünü yapmış olan Ali 

Emiri Efendi, kitapçıyı getirtmiş, eseri inceledikten sonra adamı kütüphaneye kilitleyerek para 

tedarikine çıkmıştır. İşte böyle borç harç satın alınan Divân-ı Lügat-it Türk, uzun zaman Ali 
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Emiri Efendi’nin kıskanç titizliğiyle kütüphanede saklanmıştır. Ali Emirî Efendi, eserin bası-

mına ancak Sadrazam Talat Paşa’nın ricası üzerine razı olmuştu. Eldeki yazma, Kaşgarlı 

Mahmut’un el yazısı olmamakla beraber ondan 192 yıl sonra Şamlı Mehmet adında usta bir 

hattat tarafından yazılmış yeryüzündeki tek nüshadır."
1
 

 HEZARFEN AHMET ÇELEBİ (d.1609-ö.1640) 

 Hezarfen Ahmet Çelebi dendiğinde kuşku yok ki herkesin aklına Galata Kulesi'nden 

atlayarak "uçması" gelecektir. Ancak öncelikle köken olarak Farsça olan Hezarfen'in kelime 

anlamı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "çok bilen, elinden çok iş gelen" olarak karşımı-

za çıkmaktadır.
2
 Hezarfen Ahmet Çelebi'den bahsederken kendinden asırlar önce yaşamış ve 

yine uçmak konusunda girişimlerde bulunmuş İsmail Cevheri (d.?-ö.1003?)'ye değinmemek 

olmayacaktır. İsmail Cevheri sözlük yazma konusunda da ilerlemeler kaydetmiştir. 

 İsmail Cevheri'yi asırlar sonra "ilk matbaa" hikayemizde İbrahim Müteferrika'nın bas-

tığı ilk kitap olarak görülen al-Sihah'ta görüyoruz (Ancak bu konuda kesin bilgilere ulaşama-

dım.). Uçma meselesine geri dönecek olursak; İsmail Cevheri, kendi uğraşları sonucunda yap-

tığı kanatlarla Nişabur'da bir camiden atlayarak uçmaya çalışmıştır. Ancak ne yazık ki başarı 

sağlayamamış ve düşerek hayatını yitirmiştir. Cami tepesinden atlamadan önce kendisini izle-

yen kalabalığa dönerek; "Ey ahali benim yaptığım buluşu şimdiye kadar kimse yapmamıştır. 

Sizin gözleriniz önünde şimdi uçacağım. Dünyada yapılacak en mühim şey göklere uçmakta-

dır. Ben de onu yapacağım."
3
 demiştir. Sonraki yıllarda tüm dünyanın tanıdığı sanatçı bilim 

insanı Leonardo da Vinci'nin bazı çalışmalarında İsmail Cevheri'den etkilendiği ve esinlendiği 

söylenmiştir. 

 Hezarfen'e dönecek olursak; Hezarfen'in uçması hususunu efsaneleri ve abartıları ünlü 

"Seyahatname" yazarı Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Uçma girişiminin olduğuna kesin gözle 

bakılmaktayken uçuşun gerçekleştiğine ya da gerçekleştiği söylenen mesafenin gerçekliğine 

biraz kuşkuyla yaklaşmak da seçenekler arasında olacaktır. Hezarfen, bir bilim insanı olarak 

bu faaliyetiyle isminden söz ettirmeyi başarmıştır. Üzerindeki büyük ilgi -ne olduysa- sonra-

dan olumsuz bir hal almış ve Cezayir'e sürgün edilmiştir. Günümüz modern çağında Hezarfen 

Ahmet Çelebi'yi konu edinen film/kısa film, müzikaller yapılmış; anılmıştır ve anılmaktadır. 

  

                                                           
1
 http://www.bilgicik.com/yazi/kasgarli-mahmut-biyografi-hayati-kim-kimdir 19.04.2013. 

2
 http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=154121 19.04.2013. 

3
 http://www.tarihtarih.com/?Bid=1494233, 19.04.2013. 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=154121


12 
 

MİMAR SİNAN (d.29/05/1489-ö.17/07/1588) 

 Mimar Sinan, bir devşirme olarak gençliğinde İstanbul'a getirilmiştir. Sinan, yetiştiril-

diği dönemde mimarlığa gönül vermiştir. Yani denilebilir ki; Sinan, savaşlara katılan, mimar-

lığa gönül vermiş bir yeniçeridir. Sinan, savaş meydanlarındaki pratik çözümleriyle farkını 

hissettirmiş ve yavaş yavaş statüsü yükselmiştir. 

 Osmanlı ordusu ile 1538'de katıldığı Karaboğdan Seferi yeniçeri Sinan için bir dönüm 

noktası olmuştur. Seferde ordu, Prut Nehri’ni geçmek zorunda kalmış ve bunun için bir köprü 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bir türlü inşa edilemeyen köprü, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri 

Damat Çelebi Lütfi Paşa'nın emriyle görev olarak Sinan'a verilmiştir. Sinan, kısa bir sürede 

inşa ettiği ve başarılı sonuç aldığı köprüyle takdir kazanmıştır. Artık Sinan'ın görevi değişmiş-

tir. Sinan, artık Mimar Sinan olarak baş mimarlığa atanmıştır. 

 Mimar Sinan'ın mimarlık döneminin başarılarla dolu olduğunu söylemeden geçmek 

haksızlık olacaktır. Bir sınıflama yapacak solursak; Sinan'ın başmimarlık kariyerinin baş eser-

lerini üçe ayırmak mümkün olacaktır: 

 1- Şehzade Camii ve Külliyesi (İstanbul) 

 2- Süleymaniye Camii (İstanbul) 

 3- Selimiye Camii (Edirne) 

 Sıralamaya bakıldığında Edirne Selimiye Camii için kendisinin yaptığı "ustalık ese-

rim" tanımlaması da mimarlık kariyerinde kendisini sürekli geliştirdiğini kanıtlar niteliktedir. 

Baş mimar Sinan'ın eserleri yukarıda bahsettiklerimizle sınırlı değildir. Ölümsüz eserlerinin 

yanı sıra eski eserlerin yeniden yapımıyla da meşgul olmuştur. Bu bağlamda Ayasofya'yı ör-

nek vermek yerinde olacaktır. Mimar Sinan'ın sadeliğine ve mütevaziliğine örnek vererek bu 

başlığı sonlandıralım; 

"Değersiz ve muhtaç kul, Saray özel mimarlarının başkanı" (Büyükçekmece Köprüsü üzerinde 

kazılı olan mührü) 

 FEZA GÜRSEY (d. 07/04/1921-ö. 13/04/1992) 

 Cumhuriyet dönemi Türk bilim insanlarından olan Feza Gürsey, fizikçi ve matematik-

çidir. Bilimle iç içe bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Feza Gürsey, eğitim hayatının  ba-

şında öğretmenleri tarafından fark edilmeyi başarmıştır. Eğitim hayatındaki başarıları netice-
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sinde teşviklerle yurtdışına gitmiş, kariyeri için yatırımlar yapmıştır. Birçok makale kaleme 

almıştır. Feza Gürsey, 1961'de yurda dönmüştür. Siyasetçi ve başarılı bir bilim insanı olan 

Erdal İnönü'nün de ısrarıyla 1974'e kadar Türkiye'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

Teorik Fizik Bölümünde profesör olarak görev almıştır. Dünyaca ünlü fizikçilerin Türkiye'ye 

davet edilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu süreçte ödüller almaya da başlamıştır; örneğin 

1968 TÜBİTAK Bilim Ödülü.  

Yale Üniversitesi Teorik Fizik Bölümüne davet edilmiştir. Ancak, bu kez, Feza Gür-

sey ODTÜ'deki görevinden ayrılmak istememiştir. Sonuç olarak Yale Üniversitesi'ne konuk 

profesör olarak gitmeyi kabul etmiştir. 1974 yılında Yale Üniversitesi, Feza Gürsey'in görevi-

ni daimi hale getirmiş ve izinlerini kaldırmıştır. Böylece Feza Gürsey ODTÜ'deki görevinden 

ayrılmıştır. 

 Türkiye ve ODTÜ'den ayrılmasının nedenini daha sonra bir ödül töreninde şöyle açık-

lamıştır: "Birincisi, sık sık ve ücretli izinli olarak dışarıdaki bilim merkezlerinde çalışmam ve 

bu bilimsel alışverişe öğrencilerimi de katmam. İkincisi, Türkiye'mizin seviyesine ve ihtiyaçla-

rına uygun olmayan üst düzeyde bir araştırma yaparak gençliğe zararlı bir örnek olmam."
4
 

 19 Ocak 1977'de ortak bir çalışma sonucunda Oppenheimer Ödülü'nü almıştır. Ödül 

sonrasında bilim çevrelerince ödülün Yale ve Harvard arasında paylaşıldığı yorumları yapıl-

mıştır. Feza Gürsey burada "... İsterdim ki, ödül ODTÜ ve Harvard arasında paylaşıldı den-

sin..." demiştir.
5
 Gürsey, emekli olduktan sonra yurda tekrar dönmüş ve Boğaziçi Üniversitesi 

Fizik Bölümünün teklifini kabul ederek akademik yaşamını sürdürmüştür. 

 DİLHAN ERYURT (d.29/11/1926-ö.13/09/2012) 

NASA'da görev yapmış ilk Türk kadın bilim insanıdır. Gök fizikçi Dilhan Eryurt gü-

neşin ve yıldızların evrimi konusunda çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalar dönem içeri-

sinde değerlendirildiğinde uzay araştırmaları konusunda büyük bir yer edinmiştir. 1959 yılın-

da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun sağladığı bursla Kanada'ya gitmiştir. Ay'a iniş için 

yaptığı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü sahibi olmuştur. Çalıştığı Goddard 

Enstitüsündeki görevi sona erdikten sonra yabancılar için pek de rastlanmayan bir şey olmuş-

tur ve kıdemli araştırmacı olarak Enstitü bünyesinde bulunmaya devam etmiştir.
6
 Daha sonra 
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Enstitü'nün desteğiyle California Üniversitesi'nde görev almıştır. 1973'de Türkiye'ye geri 

dönmüş ve emekli olana kadarki akademik yaşantısını ülkesinde sürdürmüştür. 

 Görüldüğü üzere Türk bilim insanlarının bilime katkıları yok sayılamayacak kadar 

azdır. Sınırlı çerçevede ele alabildiğimiz bilim insanlarımızın bazılarının başarıları bilim yo-

lunda ne denli kararlı ve becerikli olduğumuzun kanıtıdır düşüncesindeyim. Dünyaca kabul 

edilmiş ve ödüllendirilmiş başarılar kısıtlı bir çevre tarafından bilinmekte ve dile getirilmek-

tedir. Dil bilimi, fizik bilimi, matematik bilimi, ekonomi bilimi vb. birçok alanda başarılar göz 

önündeyken bilimin önüne ket vurmak yerine bilimin önü açılmalı ve genç bilim insanları 

teşvik edilmelidir. 

 Yazmakla bitirilemeyecek sayıda bilim insanı ve başarı hikayeleri mevcuttur. Ancak 

son olarak aziz hatırasını sonsuza dek saygıyla anacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 

bilime katkılarını anmak yerinde olacaktır. Bilindiği gibi Ulu Önder Atatürk'ün de geometri 

alanında bir eseri bulunmaktadır. Bilimin önünü açtığını ve ülkemizin bilim insanı ihtiyacının 

karşılanması için yaptığı destekleri ve girişimleri unutmamak gerekmektedir. Cumhuriyet'in 

ilk yıllarında bilime yönelen gençlerle bizzat ilgilenmesi ve devlet yardımlarıyla yurtdışı eği-

timine gönderilmeleri, vasiyetinde İsmet İnönü'nün çocuklarına eğitimlerinde kullanılması 

şartıyla yardım yapılmasını istemesi gösterilebilecektir. Erdal İnönü eğitim hayatını başarıyla 

tamamlamış ve başarılı bir fizik profesörü olmuştur. 


