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ONSOZ
TOrkiye'de pek benimsenrnemls

blr dalda, biyografik

roman tOrOnde,

Oguz Atay' m kendine ozgO Oslubu ve kurgusuyla, kendi hocast da olan Prof.
Mustafa lnan' I anlatisr. Atay· m hedefi, bir halk 9ocug-unun uluslararasi

On

sahibi bir qilitn adamt olusunun zorlu macerasm, sergjlemek. Bunun yarusira,
Oguz Atay'm toplumsal ele$tiri kanolanrn zorlayrsiru da izliyoruz. Toplurnun
onu ne kadar zorlad1gin1 kitapta gorOyoruz. Benimsedikleri
dogadaki bireyler kar§1hkll etkilesimlerde

anlayrsa gore,

kendi i,; orgOtlenmelerini korumak

yonOnde g0910 bir direnis icindedirter.

Bu arada
duygulannda
olabileceklerine
brrakacaklanru

insanlann

bu direnis

dusanuyer,

aradtklanru
kendiierini

ogesi

ile

Maddesel

lnandrrmadtklan

i9in de

mutluluklanm

olumsuz

anlamdaki

olumsuz

kimileri

qe

toplumda

umduklan amlarla bir olOmsOzlOk ve mutluluk duy.gusuna bir

bakima eri§tikleri dO§OnOIOyor.

Bu hususlan rornarunda canlandtracak

herhangi bir sahrs butunamadi

yrllarca, son olarak Mustafa Inan'm da ogrencisi olan Oguz Atay bu gorevi
Ostlendi-. Oguz Atay Mustafa inan'I baskalarmdan da dinledi ve sonuc olarak
kendi

dusunceleri

ile

birle$tirdigi

baskalanrun

dO§Onceleri bu

romarnn

olusmasma sebep oldu.
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GiRi$
Bir Bilim Adamr'nm Romani; tasrada yeti§mi§, hayatin bir9ok zorlugunu
ya§am1§, iki savas gormO§ blr insanm tom bu zorluklarm arasmda nasil buyOk
bir bilim adarm oldugunu gOzler onune seriyor. Mustafa inan TOrkiye'de
yeti§mi§

mukemmel

karakterlerden

biri.

Boyle

bir

insanm

yasam

mOcadelesinde kars: koydugu zorluklar karsismda yenilmemesi, bu kadar
buyOyOp bilime katk1da bulunmasi: ki bu katkllar insanlanrmz tarafmdan hafife
ahnamayacak kadar onemlidir. Ki§inin kendi i9inde bir yol belirlediginde bu
yolu kimsenin veya hlcblr seyin degi§tiremeyecegini 90k guzel bir dille Oguz
Atay'dan bu romanmda acikca gorebiliyoruz.

Mustafa

lnan, babasmm veya ailesinin 90k fazla bir yardrrmru alr,nadan

bir§eyleri kendisinin de basarablleceqinl kamtlamak ic;in akhru mOkemmel
derecede kullanrms ve bu mOkemmellik sonucu insanm istedikten sonra veya
umut ettikten sonra nelerl aide edebilecegini gOstermi§tir. Kendisi de gerc;ekt~n
ileri gOrO§IO bir insane oldugu i9in ya§ad191 ortama ayak uydurmak yerine
ya§ad1g1 ortarm kendisine uydurrnayi yak iyi basarmisnr. lrnkansrznlan her ne
kadar

onu

zorlasa

da

y1lmam1§,

ogretme-ogrenme

duygusunu

asla

bastirmarmstrr. Insanlarm insane gibi yasamatanndan yana oldugu ic;in
herkese fazlas1yla tolerans tarurms ve bu yO;zden herkes tarafmdan sevilmi§
bir karakterdir. Ac,1kcas1 kismehin basararnadtqtm basarmis ve arnacma
ulasmistrr. Oguz Atay ise onu bizlere anlatirken mukemmellik derecesini
ger9ekten zortamrsnr.
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OGUZ ATAY KiMDiR?

ATAY, OGUZ (inebolu/Kastamonu, 12 Ekim 1934,. istanbul, 13 Arahk
1977) Rornanci, oykoco.
Bir sore milletvekilligi de yapan Ag1,r Ceza hakimi Cemif Atay'm ogludur.
1939'da ailesiyle birlikte Ankara'ya gitti, ilk ve orta Ogrenimini oractatamamladr.
Maarif Koleji'ni (1951) ve ITO Insaat FakOltesi'ni (1957) bitirdi. AskeHik
gOrevinden once, aln ay kadar Anayol $irketi'nde yah~t1. Bu sirada, Maslak
Caddesi'nin yapnnmda mOhendis olarak ¢al1~t1. Askerlik donO!?O 17 Temmuz
1959-3 Kasun 1962 arasrnda Denizcilik Bankasi Istanbul $ehir lstetmeleri
MOdOrlOgO'nde binalar bakim, tamir ve kontrol elemam olarak eski KarakOy
vapur iskelesinin yapumnda gorev ald1. Bu garevinden istifa ettikten sonra
Devlet Mimarhk ve MOhendislik Akademisi Harita Kadastro Botomo Olcme
Bilgisi KOrsoso'nde Ogretim ~orevlisi oldu. 1975'te docent olan ve topografya
ve yol lnsaatr derslerl veren Atay'm bu alanda Topografya (1970) adh bir de
ders kitab: vardrr.
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1961 'de ilk evliligini Fatma Fikriye GOrbuz ile yapta ve bu evliliginden
Ozge admda bir k1z1 oldu. lkinci evliligini
gazetesinin

27 Nisan 1974'te, Yeni Ortam

kOltOr-sanat saytasrm hazmayan

tQmorO tamsiyla gittigi lngiltere'den

Pakize Kutlu'yla yaptr, Beyin

tedavinin imkans1z oldugunu ogrenerek

donen Atay Edirnekapt Mezarhg1'nda topraga verildi.

Atay'm edebiyata egilimi, kiralanarak okunan romanlarla ba§lad1. Pitigrilli
ile baslayan bu okumalan Oscar Wilde, Gorki, Dostoyevski, Stendhal izledi. ilgi
alam daha sonra Kafka, Joyce, Laclos, George Eliot, Henry James, Joseph
Conrad, Emily Bronte, GOnter Grass, Vladimir Nabokovu da i9ine aldr. Yerli
yazarlardan da Sabahattin Alive Yusuf At1lgan'1 severek okumustu

1950'1erin sonlanyla 60'1ann baslannda sinemaya bOyOk ilgi duyan Atay,
1958-59 arasmda CHP eski milletvekili ve ticaret bakantarmdan Cemil Sait
Barlas'm 91kard1g1 haftallk Pazar Pastas, dergisinin redaksiyonunda 9al1§tJ ve
ye§itli yazilar kaleme aldi. Kendisi de 1961'de "Olaylar'' adll Marksist bir dergi
yay1mlamay1 dO§OnOyordu, ama bunu 9er9ekle§tiremedi.
Meydan-Larousse

LOgat ve Ansiklopedisi'nde

1969-72 arasmda,

"son okuyucu" olarak 9ah§t1.

Eserlerinde burjuva zihniyeti karsrsrnda bireyin sorunlanm dile getiren
Atay 90k yonlO bir aydm ve modernist bir yazar olarak bilimden edebiyata,
sanattan dile, felsefeden psi'kolojiye kadar geni§ bir ilgi alaruna sahipti. Dogu
ve Bat, uygarhklan

arasmda s1k1§1p kalrrus, bit kOltorel bunahm ve kimlik

aray1§1 lclndekl Cumhunyet donernl aydrmrun ruhsal ve dusunsel sorunlanna,
roman

smtrlanrn

zorlarcasma

egildi.

Atay'a

gore,

romanm

ozgOnlOgO

ayrmtrdadir. Atay her §eyin aynnnlarda sakh olduguna ve "insan"m kendini
aynnttlarda

ele verecegme

inamr.

Ilk bakista

keyfi, dagm1k gorunen

bu

aynnnlann, yaprtlanrun bOtOnOnde titizlikle se<;ilmi§ birer malzeme olduklan ve
ustaca orOldOkteri gorOIOr.
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OQ ayn duzlemden
oykuso)

olusan

sonrasma

(kitabm

ilk romam

oykO~O,

l"urgut'µn

Tutunarnayanlar'da

uzayan donemde

Turk toplumuna

oykOsQ ve Selim'in

(1971),

1930'1ardan 1960

ilhJkin gozfemler,

aydmlann

ya~nt1s1~. toplumsal kurumlara yonelik elestiriler, "ahntdanan iQ konusma"
tekniginden

yararlanan

anlatmak

yerine,

bir anlatirnta dile getirilir. Romanda, belirli blr olay1
izlenimler,

'y8Qrt§tmlar,

taslarnalar

ve

ruhsal

QOzOmlemelerder:i "aktanlan ic konusma" ve "almtilanan iQ konusrna'ya kadar
bircok

yonteme

konusma'uu.

b~§vurulur.

Bunlar

iQi.nde

basat

olan,

"ahnnlanan

iQ

IQ konusrna icmde iQ konusrna biclminde tamm1anabilecek bu

yontemle, roman adeta bir Uyatro sahnesine doner. Di§ diyalog,

h; konusma ve

ic diyalogun birbirine orOldOgO bu sahnelerde Atay, tiyatro dOzenJerini iQ
konusma yontemine uyartar.

Bu, yazarm

mesajm, degi§ik anlatrcilar

arac11tg1yla aktarmasmi kolayla§tmr ve yazara romamn tonunda degi~klik
yapma olanag1 saglar. Ancak egemen ton, alayct tondur. Romamn bir yerinde
ge9en lcten a§k soyleml ise basat tonla kar§1tltk olusturur. Anlatim teknigi
bakrrnmdan Tutunamayanlar Turk romanmda bir asamadtr. Gelenekten kopus,
Bat, uygarhgt karsrsmda ezikllk, hatta a§a911tk duygusuyla once topluma,
sonra giderek kendine yabancuasan bireyln sorunlarmm ele allhd1g1 romanda,
yabancuasma bazt kahramanlarda ki§ilik bOIOnmesineyol acar. "Oltic", roman
kahramanlanndan Turgut Ozben'in sanki "iQ ben''idir. S1k1§t1g1 her durumda
onunla konusur, ona s1g1mr. Bu yonuyle Atay'm psikanalizden de yararland191
soyleneblllr. Ele§tirel bir roman olan Tutunamayanlar'da §iirden oyuna
vanncaya kadar hemen hemen her yazt taro kullamlmt§ttr. Hiciv, taklit, parodi,
pastis, yabancrlastirma teknigi olarak alay, romanda bakt§ a91s1 olarak itoniyi
yaratrr. Romandaki ironi, yazarm nihillzminden cok, kendi duyg\,Jsal baglanht
denetleyen bir aractir. Atay ironiyi aciy: hafifletmek iQin degil, aksine yasatmak,
erisilrnez ya da dokunulmaz kilmak iQin kullamr.

Atay'm dili iki ozelligi bir arada Icerir, Bu, hem kahramantanyla
ezdeslesen, onlarla duygusal baglar kuran, hem de anlatt191 gergegin gOIOnQ
hale -getirilmeden, parcalarup carpmlmadan ciddiye ahnamayacaqrm fark eden
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blr

dildir.

Yapnlanrun

ba§ka

dillerin

taklidi,

parodisi

olarak

yazrlmasr,

duygulann abarnlarak gervekten uzaklastmlmast ve ucuz duygusalhk taklidiyle
karsrlasurnasi hep bu yOzdendir. Kendi yazma yabas1yla da alay eden Atay
duygu

cumlelerinin

etrafma

ordOgO

parodi

ve espri

duvarlanyla

metnini

herkesten Once kendisi alaya alarak baskalanrnn alaya almasma, disandan
ele§tirmesine -engel olur. Kendi acisi ve isyantyla kendisi dalga geverek hem
rnizahl zekasmi -gosterir, hem de gelecek ele§tirileri onceden karsilar. Atay'm
vizdigl alayc1, neteli, kaba, gOrOltOcO bir adam gOrOntosonon ardmda kmlgan,
romantik, urkek birisi vardrr.

Birey'de insam, insani olam yakalamaya ~h§tr Atay. Kahrarnaru Selim
l§tk'm ki$iliginde belirginle§en ve Isa simgesiyle peki§tirilen, insanhgm ortak
yazg1s1 olarak kaybedilen urnuttur. Selim'in toplumla yat1§mas1, Isa ile insanllk
~t1imas1 gibi verilmeye yah§1lm1§ttr. Yazar sadece lsa'ya gOnderme yapmakla
kalmaz, kendinde ona benzer bir misyon bulur

ve onun bicerniyle konusur.

Kahramanlarmdan Selim, Mesih'in ikindi geli§i gibi, bir gOn mutlaka ezilenlerin
hakh v•kacagma inamr. Boylelikle Isa mitosu, sanatm d1$mdaideolojik i§lev de
Ostlenir. Bu noktada kar§1 v1k1lan, burjuvaziden ote, payla$may1bilmeyen, iyilik
yapmayan, krsacasi "insan" olmayanlardir.
Turgut'un, "tutunanlar"m safmdan "tutunamayanlar''m safma gevi§ini de
Isa mitosu baglammda okumak mOmkOndOr. C1k1§ arayan aydm kimligine
bOrOnm0$biri olarak Turgut da Isa gibi her §eyi yOzOstO biralop yollara duser.

O da kovusturmaya ugrar ancak izini kaybettirmeyi basanr. Aym simge "Beyaz
Mantolu Adam" oykOsOndede karsumza vikar. OykOnOn kahramam, kuslara
yem verirken iki yana avt1()1 koUanyla "carmih" gibidir. Gervi bir aydm de9il, bir
serseridir; ilginin degil, horqorunun hedefidir, ama oykOde, onunla toplumun blr
kukla haline getirdigi, birey olma hakkmm bile tanmmad191insanm topluma
kar§t isyam anlat11tr. Paradoksal bir bicimde, kendlsi olma ugruna, kendisini
yok eden kahramammn ki§iliginde, toplumsal bask: karsrsmda bunalan vagda§
insanm ozgOrlOkarayt§t dile getirilmeye yall§tlmt§tlr.
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Adlan
kahramanlan
yanll~llklandir

simgesel, olan ve ir,tihan varotussal

bir sorun olarak goren

bu sona sOrOkleyen sadece kar~, c;1kt1klan toplum degil, ken~i
aym zamanda.

Yapitta

dayatmac1 devrimcilige,

oykOnmeci

Batlhhga da tepki vardtr. Bu da aydmm Once topluma, sonra da kendisine
yabanc1la~masma, kimliksi:zligine yol ac;m1~tir. Atay bu romamnda Joyce'un
Ulysses ve Sanatc;mm Gene; Bir Adam Olarak Portresi, Nabokov'un Pale Fire
(Solgan

Ate~) ve

Sebastian

Knight'm

Gerc;ek vasarm

ve

concarovun

Oblomov'u gibi yap1tlara da bazi gOndermelerde bulunur. Ancak bu yazarlara
oykOnmez, onlan esin kaynag1 olarak ele ahp kendi yontem ve bulutlanyla
destekler. Onun gonderme yapt1g1 yerli yabanc1 yapitlar da okuyucu ic;in bir
"oyun"dur. Qkuyucu bu benzerlikleri fark ederse. okumaktan zevk duyacak, Ote
yandan takUt tiO~kOnO c;evrelerde alaya ahnm1~ olacaktir.
lkinci romam Tehlikeli Oyunlar da hemen hemen aynt eksen Ozerine
kuruludur. Romanda, dOtene ayak uyduramayan ayd1n bir kifinin, ic;ine
dO~tOgO ve kendisini intihara kadar gotOren bunallm1 anlattllr. Atay'1n bu
romanmda, oyun yazmak isteyen kahramamm olOme ~otoren neden, ya$Sd1g1
hayal dOnyas1yJa gerc;egibagda~ttramamas1dir.
Oguz Atay marjinaldir, entelektOel bir tavirla outun dO~Once sistemlerine
eslt uzakhkt11dir ve hepsini sorgulamaktan

geri kalmaz. Bu yOzden yalmzhk,

yabanc1hkve act ~eken yahut gOIOnc; duruma d0$en kahramanlanyla bazen bir
Isa, bazen bir Hamlet, bazen de Don Ki§Ot olan Atay Bir Bilim Adarm'mn
Romam'nda (1975) farkh bir kimlikle kar~1m1:za 91kar. Mekanik bilgint Prof. Dr.
Mustafa lnan'ln ya§amm1 konu edinen ve. oc;oncO tekil $~his agzmdan, bilgi
vermeden, tammlama, ic; monolog ve bilinc; ak1§1 teknigine kadar, zengin bir
antanmm $ergilendigi romamn Bildungsroman'a (otusum romam) yakla$an bir
teknigi vardir. Rom~nda Prof. Dr. Mustafa

lnan'm ya~amoykOsOnOnyam sira

Oogu ve Bat, uygarhklanm ozomsemi~, matematikten edebiyata kader hemen
hemen her alanla ilgili aydm bilim adarm yeti§tirmenin onemi vurgulamr. Ote
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yandan, roman "insana deger vermeyen toplurnun her kesimi'ne", hatta elestiri
kurumuna yOneltilen agir elesfirileri de icerir. Mt;1stafa inan, Atay'm ornek
insamdar; billmle Batt, yasanu ve sevgi anlay1$1.yla Dogu'ya acilan kimligi ile
Atay'rn "tutunmayi" basaran yegane kahramam olarak farkhlasrr, Bu yOzden
eser de romandan c;ok bir bildiri gibidir.

Atay'a ~ore, turk romammn ve Tork insarumn as11 problemi "ki$ilik"tir.
Bunun onernlni kavrayamarms ve kendisiyle hesaplasmaktan habersiz insanlar
ic;in roman dOzmeceden ote bir anlam ifade etmez,

Bu nedenle, Atay'm

yap1ttannda "oyun" ve "okur'' ayn bir oneme sahiptir. Ancak, karamsar olan
Atay okura da pek gOven~ez, hatta Tutunamayanlar'm

okuru elestirlr.

K.orkuyu Beklerken

adh kitabmda

sonundaki mektupta

da, fantastik

bir oykO

goronomondeki "Derniryolu Hikayecileri"nde, yazdrklan oykOleri s1gmd1klan bir
Istasyonda

satarak

gec;imlerini saglayan

uc

ki$inin hayati anlatrlmaktadir.

CykOdeki oykOcOyO yavas yava$ cukura iten, istasyon $efinin ki$iligind~ki
kOltOrel

dOzeysizliktir.

buluhabilir.

Boyle

bir

ortamda

ne dinleyici,

ne de okuyucu

Bu da kacrmlmaz olarak bogan, olduren "yalmzhk"! getirecektir.

Yazara gore, "okur aydrnltgm geregini yerine getirmiyorsa ve aydm da cabasi
egemen gOc;lerce sue; sayrlan ki$iyse", Tutunamayanlar'm

kahramam Sellrn

lstk'm intihannda tetigi c;ekenin yamnda oturan da okurdur. Atay bu oykOsOnde
sanatctlarm

ortak

yazqrsrru

sergiler:

Her torlO otanaksrznklara

yaprtlanru okurlanna ulastirmaya cahsan, ama

~gu

ragmen,

zaman da yapit yerine

yiyece~ satrcilanm bekleyen insanlar tarafmdan anlasuamayan yazarlar. Arna
OykOcOlerden biri rsrarta yazma eylemini surdurur ve okuyucusunu bekler ve
oykOnOn sonunda $Oyle der: "Sen buradayim sevgili <;>kuyucum, sen neredesin
acaba?"

Kor~uyu Beklerken adh kltabmda yer alan ikinci oykO "Unutulan''da,
Intihar eden ki$i tavan arasmda unutulur. Bu, sevgi yoksunu, ~agda§ insamn
trajedisidir; askr, sevgiyi, sevgiliyi, i$e yaramaz, eski bir esya gibi tavan arasma
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iten ve orada unutulmaya terk eden, gOnlOk i§lere bairn•§ insanm trajedisi. "Bir

Mektup" adll OykOde Orkek,c;ekingen,yalmz, toplumla ileti§im kurmada basanh
otarnayan bir ki§inin sikmttlan yansrtihr. "Ne Evet Ne Hay1r'' ba§hk1t ve mektup
tarzmda yaz1lm1§ OykOde de bireyden hareketle arabesklesen

toplumun

~li§kileri,

anlattrnla

uyumsuzluklan

kOltOrel

bunahrm

ironik

bir

sergilenmektedir. "Tahta At" adll OykOde, kOltOrel sorunJar karsrsrnda gayri
ciddi, derinlikten yoksun, ikiyOzlO ve oyalay1c1 zihniyet ele ahmr. Mektup
tarzmda kaleme alman diger blr oykO "Babama Mektup" adrru tasu, Bu OykOde
de Osmanhrun son ku§agmdan olan babanm btlincaltrru ve dusunce dunyasuu
kendi i~ dOnyas1yla kar§1la§t1rmall olarak dile getirir. "Ote du§uncesi" ve
hayatm ozunu kavramaya yOnelik arayrslarm i§lendigi OykOde, yazar bireyden
harekene bir ku§agm sorunlanm yakalamaya yah§lf.
"Oyun" Oguz Atay ic;in anahtar kavramdu. Yapnlanndan ikisinin admda
oyun sOzcOgO ge~r. Kahramanlan ic;in de hayat ile oyun arasmda pek fark
yoktur.

CUnkO,

Atay'a

gore,

oyun

gOndelik ya§amin

basitliginden,

tekdOzeliginden kaynaklanan s1k1nt1ya kar§• olr onlem, ki§inin (ya da
kahramanm) kendinl

anlayabilmesi ic;in bir yontem

ve hayata katrlmay1

mOmkOnkilan bir tarzdir. Yazarm, hayattayken oynanmasrm ¢ok arzu ettigi
Oyunlarla Yasayanlar

adh oyunu ancak

ommonden sonra (1979/80)

sannelenebitmlstlr.
"TOrkiye'nin Ruhu" adim vermeyi ve birey-toplum-devlet ilh;kilerini ele almay1
tasarlad191 bir roman Oc;lemesiyle ilgili c;ah§malar yapan Atay'm 1970-77
arasmda tuttugu gOnlOgO ve Eylembilim adh tarnarnlanmarms romam
OIOmOnden sonra yayu"hlanm1§t1r. OdOI: Tutunamayanlar ile TRT 1970 Roman
Basan OdOIO.

Yasamak ve varolmak arasmdaki ince c;izgide gidip gelen bizler aslmda
toplumunun i9inde "onlarla"

birlikte olup da "pnlardan" olmayanlanz,
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"tutunamayanlar'1z Oguz Ataym da dedigi gibi ; "Kimsenin okumaq1Q1 kitaplan
okuyan, koto yasayan bir adam ...

11

Eminimki her bilinc sahibi lnsarun hayati Tutunamayanlan okuduktan
once ve sonra diye iki devire aynlacaktrr. Oguz Atay postmodern anlatrrmyla
normal insanlarm anlayarnad191 (ve anlamak istemedikleri) gerceklere Don
Kisot edasryla saldirarak ,yozterine vurdugu ic;in yasarken bile unutulmustur.

"Oyun1arla Yasayanlar"

adh tiyatro

eseri

Devlet

Tlyatrolan'nda

sahnelendi. Oyunlarla Yasayanlar adh oyunu OIOmOnden sonra 1979-1980
donemmde Devtet Tiyatrolan'nda

daha

90k da

amator

toplutukta-r,n

sahnelerinde oynandt ve 1985'de de bastld].
Tamamlayamadan 'btrakt191 Eylembilim romarnmn kayrp bOIOmO de
bulunarak

lletisirn

Yaymlan'nca

1 ~98'

de

okuyucusuyla

bulusturuldu.

Atay, 13 Araltk 1.977 de y1llard1r beyninde bOyOyerek pencesinds

tutan

tamorun son pence darbesi onu "Turkiye'nin Ruhu" adlr tasansuu yazmaya
ba~layamadan ararruzdan ay1rd1-.

G0NL0G0NDEN ALINTILAR
GOnlOk - Oguz Atay
22 Haziran 1976
Eddinqton'u (The Nature of the Physical World) okuyorum. Yrllar once
okumus oldugum 'entropi' sorunu yine ilgimi c;ekti. Benjamin'in Kafka'y1
anlatirken, Eddington'un sozleriyle benzetme yapmasi ve entropi. Elnstein'a
gore milyarlarca y,t sonra ev,ren bir i§i OIOmOyle kar§tla§aaak -makslrnum
entroplye ulasacak. Bize ne? denebilir. Kafka'nm dehsetlnde entropiyi
sezmesinin pay, var. Aynca insan yasarken 'sezgi' ile bu, milyarlarca y1I sonra
olacak steak OIOmOn deh§etini duyabilir.Bence en korkuncu enerjinin her
noktada aym olmas,;'Dehumanization' denilen ~ey ger9e.kte bu olmah.
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Kafka'nm lnsanlannda
yani.

Kafka

evrendeki

gittik~
keyfi

bir ilgisizlik, fark~1zhk baslar. Entropi baslar
unsurun

(random

element)

artrsrrn sezmls

olmah.Kafka'nm duydugu dehset, metafizik bir dehset degildi yani. Son derece
dOzenli gorOnen, ama aslmda akil d1§1 olan toplumda, gerc;ekOstO -ya

da

dt§t-

keyfilikfer yer ahr. Insanlar evrendeki bas a§ag1 gidiiin farkmdadirlar sanki; bu
yQzden bir ,yere ulasrlarnayacaqrru

(olumlu

bir yere)

bilirler. Asfmda

K.

(romanlann kahrarnana) olumlu bir tiptlr: Omitlidir, savasir kazanarnayacaqtm
bildigi halde. Bu, asil bir savasnr. Omitsizlige kar§t savastir. Entropiye kar§1
savastrr. Kafka'mn karsismda olanlar, asltnda onun bu derin sezgisine kars:
c;1k1yorlar; yani bu sezg,iye sahip olmadiklan i9in onu yanh§ yc;>rumluyorlar.
Entropi, bireyler ic;in soz konusu bir yasa degil. Topluluklan yoneten fizik
yasalarda keytiligin, zamanla artrsina dayamyor; buna gore bireyin entropik
sezgisi topluma karsi tepkileriyle geli§ebilir bence. Gene Kafka buna ornek.
Boylece Kafka'nm bireyci olmad1g1, evreni alqrlarken 'insarnn yalmzhgt ve
Tann karsrsmda gOc;sOzlOgO' gibi yorurnlarm tutars1zltg1 ortaya c;1k1yor Nitekim
Dostoyevskt

de teplurnla, ozellikle

kendl toplumuyla

derinden

ilgili. (Bizirn

'inteligentici' toplumla ger9ek ili§ki kurmayi nasil farklJ yorurntuyorlar.)
Evrenin duzeninde keyfi eleman zaman +i'a dogru gittikc;e artt1gma gore,
geriye zamamn baslanqrcma

dogru gidildikc;e entropinin

azatmast ve yok

olmast gerekiyor.
Yani her: §eyin kesin ve belirli bir dOzene baglt oldugu bir donern vardi.
Bu Tann'nm varltgmJ kamtlamak i~in kullarulrnarrus bir zamanlar. (Cennet ve
Cennetten kovulma da ayni esasa baglanabilir.)
baslanqica

Fakat ihUma1 kanunlan da

dogru gittikc;e nasu kesinlik kazarur? Yani blr zar attltnca ses

gelmesi ihtimali 1 /6'dan 1 'e gidebilir mi? Olamaz. Bu kesinlik tasir. +i zamana
qogru da 1/6 yerine nasi! 1/12 olmayacaksa geriye dogru da degi~emez. Fakat
boyle olunca da bu- Ihtlmal kanunlarma baglt keyfilik nas,I artar ya da azaltr?
Ya da biz bunun artrp azald1gm1 nasu biT~biliriz?
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ROMAN'IN OZETi

BiR BiLiM ADAMININ ROMANI

Komunist rejim diye adlandird191rejimin uygulad191 soyadr kanunu ile
MOMIN olan soyadlan INAN olarak degi§tirilmi§ti. HOseyin Avni Bey yani;
Mustafa lnan'm babasi ~gabeylerinin baskis: sonucu Malatya'dan aynlrt11§ ve
Adana'ya yerle§mi§tir. Askeligi'ni lstanbul'da telsiz-telgrafc;1olarak yapm1§tlr.
Bir daha Malatya'ya hie; dOnmemi§tir.Zor bir hayat ya§am1§tlr.Askerlik sonrast
Pozann'den Hafiz Bekir'in k1z1 Rabia Hamm ile evlenmlsfir, Askerde'de
Ogrendigi i§i sOrdOrmek istemi§ ve bOylece seyyar posta memurlugu i§ine
ba§l~m1§t1 ve istasyonlara koli dag1t1yordu. 1898'de evlenen Avni Bey'in
Mustafa'dan once dogan c;ocuklannrn c;ogu kOc;Ok yasta olmO§tO. Mustafa'dan
bOyOk iki ablasi vardi ve ondan once Olen erkek cocuklann gaze geldigini
dO§Onen Rabia Hamm oglunu bir krz c;ocugu gibi yeti§tirmi§ti. Daha sonra oc;
karde§i daha dOnya'ya geldi Mustafa'nm Gozeide, Mehmet ve Sarni. Mustafa o
y1llarda damdan dusrnustu, rnalum Adana yaz sicaklannda hie; c;ekilmez
oluyordu ve coouklar damda yatiyordu, lste boyJebir gOnde Mustafa'nm annesi
ev i§leri ile ugra§;1rken penceren bakt1gmdaa§ag1yabirseyin dO§tOgOnO gOrdO,
dO§enelbette ki Mustafa idi. Uzun bir sure o dO§O§On yaralanm ta§1d1 uzerinde
Mu$tafa. Zaten zayrt bOnyeli bir c;ocuktu.

Babasi He ifi§kileri dOienli degildi, c;OnkO onu cok az goroyordu. Bunun
sebebi babasi HOseyin AvnJ Bey'in omro yollrda gec;iyordu. Babasm, cok
ozlOyorve onun gelecegi gOnler istasyonda saatlerce beklerdl,

Fransizlar Adana'y1 i§gal ettigi zamanlarda Hoseyin Avni'nin kansi
Rabia Hamm yanhzd. ve be§ parasizdr. Ostone Ostliik ikinci oglu Mehmet'I
dogurmu§tu ve art,k yorulrnustu, Herkes o siralarda §ehirden katyordu ve bu
kac;1§m ad, "kac; kac" adrru alrmstr. Fransizlar komutamn c;ocugu c;ok fark1h
gelirdi diger cocuklara gore ve onun yamna kimse gitmezdi diyor ya§h adam.
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Mustafa okutd1;1 ya§ac;hg1

sikmtnann

ozerine bir de savas korkusu ic;inde

kalm1~t1. Ya§JI adam genc'e Mustafa lnan'I anlatirken µnlO matematikc;i Leibniz
ile kar§1la§tmyordu. Arna ne var ki Leibniz babasmm evindeki kitaphkta §iir
okurken

aym zamanlarda

bOyOyordu. M4stafa

Mustafa

lnan savas

korkusu

ve tela§1

lnan liseyi bitirdigi y1llarda Divan Edeblyati'nm

i~inde
koyu

hayranlanndan biri olmustu.

Kac; k~c; sirasmda onlarda Konya Ovasr'na dogru yola ¢1kt1lar perisan bir

halde ve Frans1ztar her sokak kosestnde nobet tutuyorlarc;it. Konya'dan bir
okOz arabasr ile yola c;1kt1lar ve yolda rastladrktan askerlerden tren vesikasi
almay, basarotlar, 0 gOn yola cikmalanm saglayan Sinan Pasa olmustu ve
birgon daha gee; kalsalardt Fransiz ueaklanrun bomberdunam sirasmda olup
gideceklerdi. Bu arada HOseyin Bey ikinci bir oglu oldugunu halen duymarrnsn
c;OnkO; alt, aydir yollrdaydr. Arna ne koto yollarda insanlar aglt~ ve susuzluktan
olOyorlarc,11. Mustafa lnan divan edebiyatmdan anlamasa bile dinledigi
vaazlardan edindigi kulak dolgunlugundan olacak birc;ok beyit'i bilirdi. Eski
eserlere kar§1 cok meraki vardt ve Konya'da bulundugu sure ic;erisinde birc;ok
tarihi eseri inceleme sansrna da kavusmustu. sonnet konusunu bile kendi
basma halletmi§ti. Kay1t memurunun karsismda sanki bOyOk blr adam gibi
duruyordu ve adarnm annen-baban nerde oglum dediginde bile ben yanhz
geldim ve kendi basirna bir§eyler yapabiljrim demi$ti. Aslmda dO§Oncesi
ailesinin onun fakir muhacir cocuklan ile sonnet olmasm, kendileri i¢in
yad1rg~nacakbir durum olarak gorebilitlerdi.
Adana'ya uzun bir sure donernedller ve koskoca iki savasm ortasmda
gec;irdi yocuklugunu, yoksulluk ve yorgunluk lceristnde. Babas1 onun bir sanat
ogrenmesini istiyordu ve onu bir kuyumcunun yanma cirak olarak verdiler. Bu
i§i de kisa zamanda kavradt ve bu i§ten harghgm, <;tkartmaya baslad]. Cok
merakhyd1ve bu d.Onya onun icln bitmez tokenmez bir bilgi kaynag1d1, sorekll
bir§eyler Ogrenme istegi ile yarnp tutusuvordu Mustafa Ogrendigi her~eyi
arkadaslanna bir ogretmen edasi ile anlatrnay: c;ok seviyordu, Ag1rba§hltg1ile
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her

kesin

sayg1sm1 kazanmayi

iyi

bilirdi.

Mustafa

inan

dunyarmzdaki

meselerlere yukandan bakmay: ogrendigimiz sOrece tum evrenin insane cok
kOvOk gelecegini. dusunmektedlr. Oniversttede ders verirken bUtOn bOyOk bilim
adamlarmm uzun Osre ugra$tiQt problemleri cebinden k~Ok bir kagi.t oarcast
bile f;lkanp

bakmadan

ya da kursunun

Ostone notlannr

koy.up da onlan

okurnak gibi ogrencilerini uyutucu ve sikrcr bir yolu asla lzlememistir.

Zaten

onu ortaokula giderken bile defter-kitap gotOrdUgOnO gOren yoktu, Babasi onun
hala bir meslek ogrenip onda diki$ tutturrnasmdan yanaydr. Arna annesi Rabia
Harurn oglunun okumasiru istiyordu hatta elinden gelse krz cocuklanrn bile
okutacaktr,

Mustafa'rnn geceleri erken yatmasi ailesi tarafmdan okumakta gozo yok
diye nitelendiriliyordu.

Arna i~in ash boyle degildi, kitaplar pahah oldugundan

sabah erkenden kalkiyordu ve herkesten- once okula giderek yatn ogrenci1er
kahvaltilanru bitirinceye kadar onlann kitaplanndan yararlamy6rdu.

HergOn sabah ortaokul

ogrencisi

Mustafa

lnan, camurlu

geyerek Seyhan lrma91'mn kryismdaki okuluna gidiyordu.

yollardan

Blleklerine kadar

camura batarak gec;tigi sokaklarda "Adliye Sarayi'ndan baska dogru dOrOst bir
bina yoktu. Adana o zamanlar elektrikslz ,yolu bozuk bit sehirdi. lki tekerlekli
carmz, yani manda arabalanna rastlarurdi. Tahtl tasiyan bu arabalardan baska
bir de faytonlar vardi o zamanlar. ~ehrin en IOks binek araci da Kt:z Ogretmen
Okulu'nun katirla cekilen yayll arabasi idi.

Adana'nm tek sinemast olan Tork Ocag, Sinernasr'nda

sessiz filmier

-oynat1lird1. Salonda blr de piyano vardi. Sinema'da kadmlan ve ktz ogrencileri
gormek rnumkun degildi. Mustafa da sinemaya gitmek lsternis ama babasi izin
vermemistl, BirgOn zar zor izin kopardi ve sinemaya gitti, gitmesine ama daha
sonralar, tekrar tekrar isteyince babas, sinirlendt
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Adana Lisesi'nde okurken Mustafa lnan'a onceleri ona ad takrmslardt
ama daha sonralan

onun bilgilerinden

yararlanrnaya

baslarmslardr ve onu

bentmserntslerot, Kendisine "Mustayfendi" denmesine hie; lcerlemedl ve hatta
bu sekilde yagffanlara ise hep gol~ryOzlO davrandr. Herkesin derdine kosan ve
herkesin

dostu

olan

blr lnsanolarak

amnrdi

yaslannda da bu huyundan vazgeymedi.

hep. Gen9liginde

ve ileriki

Mustafa bir bilim adarm olacag,m

daha c;ok onceleri sezmlsfl, fakat bos konusmaktan hoslanmazdr. Mustafa

daha 18 yasmdayken babasim kaybetti ve durumlan pek parlak degildi. SaOhk
durumu pek iyi olmad1gmdan ailesi onu lstanoul'a akrabalanmn yanma
g0ndermi$1erdi ve geri dondOgOnde babasirn goremedi. Bir daha babasm,
garemeyecegi soylendi kendisine ve o gelmeden cenaze kaldmlm1~t1bile.
Mustafa inan 1931 ytlmda liseyi bltirmisti ve ailesine bakmak zorunda
oldugunun bilincindeydi. Ekrem Beyazat ile birtikte lisede okumuslar ve izcilik
bile yaprmslardr. Onun fedakamqmdan ve ge9irdikleri g.Ozel gOnlerden
bahsediyordu. lzci olarak Ankara'ya bile gitmi§ler ve tom devlet bOyOklerinin
karsisma 91kmt§lard1.TOmhocalan onu 90k severdi ve hatta bir arkadaslanrn
cezadan bile kurtarm1§t1 diyor Ekrem Beyazrt, Mustafa'nm tek gayesi ogretmen
olmaktr, Arna Mustafa'nm aklmdaki dusunce iki y1I fazla okuyacag1 idi ve bu
zarnan kim bakacaktr. Arna sonueta smavi birincil$kle kazanrrusti ve herkesi
~a§1rtm1~t1.
Mustafa inan 1931 yilmda MOhendis Mektebine girdi. 1930 y1llan tam bir
uyam§ y1llanyd1. 1938 y1lmda OarOlfOnun Oniversite olmustu, mOderrisler
professor olmustu Bu sayede doctor denen birseyin, bir srtann oldugunu
Ogr'enmi§ti halk. Bu yoll.a bir9ok gen9 bilim adarm yeti§tirilecekti. Mustafa
sosyal hayatm her yonone kaulabllen biriydi. ic;kiye dO§kOndO ve raki i9mek
onun ic;in geryekten i9ki lcmekf ve biray1 hamalhk olarak gorOrdO. Rakrdan
baska bir de tiyatroya d0$kOndO. Arkadaslan hafta sonlan hanl hanl ders
yah§trken o Darull;>edayi'deShakespeare'! seyrederdi.
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Mustafa lnan klasik hoca tabirini degi§tirecekti ve kendini Kabul
ettirecekti. Her soze aturmyor, gereksiz yere konusrnuyordu ve ozellikle
Ogrencileri tammakla, lnsamrmzr tarumakla il9ileniyordu. Dogu ve Batr
arasmda kalm1~t1 yOnkO; Adana nere Istanbul nere idi onun iyin. Fakat aklma
ovmustu blr kere bunu da basaracaktr. Arkadaslan ic;in M4stafa lnan bir bilgi
kaync\g1yd1 ve onun pe~ini hiy birakmazlardr.
Mustafa hic;bir zaman Dogu dogudur; Bati da batr'dir lklsl asla
yakinla~amai dO~ilncesini benlmsemernlstlr. c;onkO ona g-ore Bati bilimi
dedigimiz ~eyi kendlmizin d~ yaratabilecegini dO~Onmekteydi.

Muhendis mektebinden diptomayt ahr almaz lsvic;re'ye gitmi§ti. Sonra
ise ona Zurich On1versitesi'ndekalmasi teklif edihni~ti. Mustafa lise y1llarmdaki
arkadaslanle her aym ilk,

carsambasmda, •k~am Ozeri, one arkadaslan ile

pastanede bulu~ur ve eskileri yad ederlerdi.

1937 yd1 mezunlan mektebe bir canhlik, bir degiiik!ik getirmi~lerdi.
MOhendis Mektebi'nde yenile~me hareketleri onlarm zarnarunda baslarmsnr.
Ilk fizik ve kimya laboratuvan cahsmalanrn onlar yaprrustardrr. Yurt drsmda ilk
doktorayt Mustafa lnan yapt1. Onlar 1938 yilmda yedi asistan ve yedi hoca ile
bugOnkO Teknik Oniversite'nin c;ekirdegini meydana getirmi~lerdir. Hala c;ogu
bu Oniveristede ders yermektedir. Mustafa inan hayatmm tom evrelerinde
Ogretmenlik yaprnrsn ve iyi bir ogretmen olarak On vapmrstr.

Mustafa Bey,

MOzeler MOdOrO Aziz Ogan'm krz: Jale Hamm, da bu vesile ile tammrsn.
Mustafa

lnan ile Jale harum'm birlikteligi sirasmda Mustafa lnan karma~1k

dO~Onceler i~risinde idi. c;on~O; ko~kte ya~ayan bu insanlarm evlehme soz
konusu olunca onu nasrl karsuayacaklan ve onun bu durum icerislnde ne
yapacag1 bir muamma idi.

Mustafa lnan doktora yapmak ic;in lsvic;re'ye gittiginde Jale Hamm ona
mOzeleri gezdirdi ve arkeolojiden bahsetti. Mustafa lnan Jale Harum'dan daha
I
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,

once donmO§to istalibul'a
mektuplar

olmustu.

ve arafarmdaki

Mustafa

inan Jale

tek bag ktrk gonde bir gelen

Harnm'a

evlenme

teklifini

sigara

kag1dmm arkasma yazd191 Almanca bir cumle ile yapmrsn. Ve sonuc Jale
Harurn'm evet tabirinde kulland191 bir cOmJe ile anlasrld]. Mw~tafa Bey bir
yandan MOhenc;fis Mektebi'nde muallim muavinligi yapryor bir yandan da lise
Ogrencilerine matematik dersi veriyordu, Ni§anta§mdaki evinden Bostancr'ya
gidiyordu

ozel dersleri vermek i9in. Bu arada ll.Dunya Savasr'run c karanltk

gOnferinde, iki ay sure ile tekrar askere ahnmrstr.Butun bunlar bir yana, aylar
g~iyordu ve evlilik sorunu bir tOrlu 9020lemiyorau. Sonunda Mustafa inan ve
Jale Harnm'm uzun suren aynltklan evUklikle sonuclandr, Adanah Mustafa yeni
ahskanltklann ve yeni bir duzernn insarun oluyordu bundan sonar. Ne var ki bu
dozen yeni evliler if;in kolay olrnadr,

Mustafa lnan mOhendis olrnayi degjl de ogretmen olmayi tercih etti ve
ayda yirmi bes bin lira ahyordu, $i§li'de bir apartman dairesi tuttular. Babasmm
evinde bulduklan birka9 sedef e§yay1 alditar, Arna aksilikler peslerini
brrakmryordu. E$yalann Ozerineakan ziff onlara payag1zor gOnlerya§atm1§b.

Mustafa Bey ve Jale Hamm aslmda yarad,h§ ve yeti§tirilme ozellikleri
bakimmdan birbir1erine benzemiyorlardL Arna yine de birbirlerine duyduklan
sevgi geregi ve sonucu gOzel bir birJiktelikleri vardi. Mustafa lnan Hindistan'a
bir gezi duzenlemis ve bu getide bir cok nilgi toplarmstr, Hindistan'da kald191
sure icinde Arya-Dharma dusunceslnl de benimsernlstlr. Bu dCl§Onceye gore
herseye tolerans tamnmahydi.

Ogrencileri Mu1stafa lnan'I her§eyi yapabilecek ve her soruna cozum
bulabilecek biri olarak gprOyorlardr. Cok tanrth profesorter sisteminde Mustafa
inan'I Zeus olarak ilan etmislerdi: onun yapamayaca91 -§ey yok olarak
goroyorlard1.Mustaf~ Hoca'yt gormeden efsanelestlriycrtardr. Mustafa lnan
matematigin kaderi ile yakmdan ilgileniyordu, Kerim Erim oldugO zaman
hazirlad191 inceleme yazismda

modern matematlgln durumunu gozden
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gec;irmt§tir.Ona gore Kerim Erim'in eseriyle bOyOk bir i!} yapt191 tartrsnmaz bir
gerc;ekti. Kerim Hoca saglam bir matematik kOltOrO icin rnuhakkak esaslann
kuwetli olmasi gerekmekteydi. Derslerinde ve eserlerinde, bu konuya giri!}i her
zaman Onde tutmus ve uygulamaya daha azs Onem vermlsnr, Mustafa lnan
alayc1

zekasma

ho§lanmad191
alanlardaki
COnkO

ve

ic;in

elestiri

"Tolerans"

yetenegine
ilkesine

ragmen

uygun

insanlan

davranrmsnr.

blrcok gerc;egi kesin olarak ortaya koymasma

tartrsmayi

sevmeyen

bir

yapiya

sahipti,

kirmaktan

Ho§gOrO,

bu

engel olmustur.

insanlara

insane

gibi

davramlmasmdan yana bir ki!}ilige sahipti.

27 May1s

1960'ta Mustafa

lnan c;e§itli gOrevlerde'n gec;en uzun bir

yOneticilik dOnemini g.eride brrakrmsn. Bir y1I once rektOrlOgO sona ermis. Daha
k1rkdokuz yasmda idi, idarecilik meslegi bilimsel cahsrnalarnu bayag1
engellemif}ti. Onu c;ok yormuslardr, kimseye hayir diyemeyen yaprda olrnasi
onu c;e!}itli ek i!}lerle ugra§maya zortarmstr, Profesor oldugu y1l ek gOrev olarak
Makina FakOltesinde mukavemet okutmaya baslafrmstr. Sonra Istanbul
Oniversitesi Teknik Okulu'nda ayrn dersler, dekanllk, rektOrlOk, universite
senatorJOgO, bitmez tOkenmez konferanslar, komisyonlar, Milli Savunma
Bakanllg1 Arastrrma Geli!}tirme Kurulu Oyeligi ve bu arada ger;im derdi
yozonden bilirki§ilik i~n mahkeme kapuannda kosturmak onu c;ok yormus ve
aym zarnanda causmslanrn da etkilemitti.

Krsa bir sure sonar Cemal GOrsel onu Ankara'ya Baymdtrllk Bakam
olmasi i~n cagird1. Arna ne var ki Cemal GOrsel'e ben siyasetten anlama
diyerek olay1 gec;i!}tirdi.Mustafa Inan mOhendis yeti!}tirdigini ve baymdirhga bu
§ekilQehizmet ettigini sOylemi~ti.

1911 y1lmm Agustos aymda dogan Mustafa lnan, gene bir Agustos
aymda elli aln ya$ml doldurmadan OlmO~to. "Tabiat ve Tolerans" makalesinin
yazarma tabiatm bUyOk bir tolerans gOsterdigi sc)ylenemezdi. Mustafa lnan
OldOkten sonra, yurduna kavusabilrnek ic;in hastanede Oc; gOnbeklemek
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zorunda kaldt. . scnunda, muameleri tamarn denildi. Uc;ak steak bir Agu$tos
aksarm Yeiilkoy'e

vardr. Meydanda kalabaltk bir kar~1layic1 toplulug'1f

birikmi§ti. Cenaze hemen Ortakoy'dek! evine getirildi.

Baton Olke Mustaf~

Hoca'nm olOmOnO TOrkiye radyolarmm haberiyle ogrendi.

Tom devlet

adamlanrun c;elenkleri ve taziye mesajlan geldi. Hoca otdukten sonra birc;ok
eseri baska dillere c;evirildi ve Oniversitelerde okutulmaya baslandr.
Ya§h anlatrci son olarak gence tavsiyelerini tekrarladi ve onun da gonon
birinde c;ok bUyuk bir bilim adarm olacag,m bildigini ve buna lnanmasi
gerektigini soyledi. Gene; ile bu kadar zaman bu konulan konusmalanmn
mutlaka bir amaci oldugunu gencin de anlamasrm saglad, ve ona bu bilgileri
ve Mustafa lnan'i anlatabildiQi ic;in gurur duyuyordu.
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$AHISLAR
MUSTAFAiNAN

Ogretmen Mustafa lnan 1911 yrlmda Adana'da dogd1.;1. Qocuklugu savas
y1llarina rasflayan Mustafa inan ile ailesi, Fransiz i~galinden kurtulmak i9in
Adana'dan

ka9m1§ ve

ancak

Cumhuriyet'in

ilanmdan

sonra

geri

donebitmislerdl. 0 y11larda zortuklar lcinde ortaokula giderken, gelcekteki
Mustafa lnan'm ozellikleri belirmeye ba§lam1§t1. Adana'nm o y,Uardaki tek
sinemasi olan Tork Ocag1 sinemasmda film seyretme tutkusu, sanatta omru
boyunca duyacag1 ilginin gostergesiydi. Bir ozelligi daha vardi ki omrunun
akrstm belirleyecekti: Ogretme tutkusu!.. Bu tutku, Adana'da Seyah lrmag1
kiyrsmda arkadaslanna matematik soyutlamayi ogretn,eye calisan ortaokul
ogrenoisi Mustafa lnan'da ne kadar g0910 ise, 1967'de olOmle savasirken
kendisine bakan rnehsireye serumun yetmeyecegini, zira dakikada kirk damla
akan serumun-yirmibes damanm bir sarutmetrekup ettigi goz onunde tutulursagece yansmdan once bitecegini anlatirken de e kadar g0910ydO. Istanbul
Teknik Oniversitesinden, o zaman ki ad, ile YOksek MOhendis Mektebinden,
1937 yrlmda mezun olan kabiliyetli gen9 arastmcr, ihttsasnu tamamlamak
Ozere gonderi1digi Zurich Federal Politekniginde o siralarda yeni bir arastirma
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alam sayilan "Fotoelastisite" konusunda yapt191

calrsmalanm basanyla

tamamlayatak 1941 y1hnda doktora derecesini aldr,
Yurda d6ndOkten sonar YOkse MOhendis Okulu'na "MOderris Muavini"
yani docent olarak tayin edildi. Dort yd sonar okul'un Oniversite olmasi
sirasmda ProfesorlOge terfi etti ve 1945 yilrndan bu yana lnsaat Fakultesinin
"Teknik Mekanik ve Genel Mukavernet KOtsOsO" §efligini yapt1.
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donerninde lnsaat FakOltesine dekan ve 1957'de de Istanbul Teknik
Oniversitesr rektor10gO'ne -sec;ildi. TOrkiye'deki bilim ve teknik alanmda soz
sahibi ki§ilerden biri olarak yurdun fikri kalkmmas: ic;in ugta§tp didinen bir
insand1.TOBITAK'm kurulusundan beri Bilim Kurulu Oyesi iken son defa 1967
Mart'mda Bilim Kurulu ba§kanhgma sec;ildi.
Agirhkh olarak arastirma ve egitim cahsmalanrun yap1ld191 Mekanik
laboratuvan , Prof. Dr. Mustafa lnan tarafmdan kurulmustur, Kurulusunun i.lk
y1llarmda kOc;Ok bir polariskop ve yetersiz alet ve edavata karsm diploma
c;ah§mas1 kapsarnrnda fotoelastik yOntemle bircok ciddi ,;ah$ma yapnrmsur.
Prof. Dr. Mustafa lnan 'dan sonra Laboratuvar sorurnluluqunu Prof. llhan
Kayan devir alm1§tir. 1970 h y1Harda , bOyOk c;aph polariskop • yansima
polariskopu,

fotoelastik

fmn

g09lendirilmi§tir. 1973 y1tmda
c;ah§malan baslatnrmsnr.

ve

moire

TOBltAK

aleti

ahnarak

laboratuvar

projesi kapsammda hotografi

Ilk holografik gOrOntonOn 1963 y1lmda Leith

ve

Upatnieks tarafmdan Michigan Oniversitesihde elde edilmesinden 10 y1I sonra
bu konuda Oniversitemizde arastrrma c;ah§malannm baslamast ileri bir ad111J
olarak degerlendirilebilir.

Derse girmeden yanm saat once hazirlamr ve onu dinleyenler daima
otumlu bir §ekilde ondan almalan gerekenteri rahat bir sekilde ahrlardt.
Kendisini sorekli i§ine adayan ve insanlara yaklasim tarzinda her zaman
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yumu§ak

huylu

olmasi

nedeni

ile

herkesin

i§ine

kosar

ve

hie; yanhz

kalmarmsnr. <;evresi her zaman ondan yararlanmak ic;i'1 ugra§an insanlarla
doluydu. Kendisinin ne kadar zeki oldugunu ve ~ok iyi bir statOye sahip
olmasma ragmen hic;birzarnan kendini diger lnsanlardan OstongOrmemii veya
boburlenmemistir.

GENQADAM
Bugday rengindeki teni, Orkek bakrslan ve pac;avra tarz: giyimi ile direk
tasrau oldugu izlenimini veren bir gene;. Ucuz si~ara ic;erdi, gazleri hep
bi~eylere merakla bakardi ve hep ic;inde bit Ogrenme jstegi vardL Bu arada
Mustafa lnan'm da hemserisl oluyordu. Aslmda onun hakkmda sOylenecek
pek te fazla bir§ey yok. T1pk1 yaih adamm oldugu .gibi. c;onko romanda
tarnarnen katakteri analiz edilenler aite bireylerinin birkacr, Mustafa lnan ve e§i
Jale lnan'dan ibarettir. Arna gene; adamm surekli Ogrenme ist~gi ile dolu
olmasi onun gelecekte neler yapabileceginin bir gastergesi degilmidir zaten.
Saf ve ternlz yOregiyle kOto.lOk dusnnmeyen bir yap1ya sahip oldugu her
halinden ve yozµnden belli biridir.

YA~LIAOAM
Gencin qkulda dola$trket1 rastqele rastlad191 bir bilirn adam, ve aym
zamanda Mustafa

lnan'm yakm bir takipc;isi ve arkaoasidrr, Onu anlatmaktan

onunla ovunmekten ve onun yapbg1 §eylerden gururla bahseden bir adamdrr.
Genci 'tarudiktan sonar onun samimiyetine govenerek yardimcr olmak istemis
ya da belki de ona Mustafa lnan'm yapbklanm anlanp onunla gurur duyarak
Musrafa lnan'a olan vefa borcunu odedigini dO~OnmO$tOr.

Bilime a§1k bu adarn gem; ile konusurken Mustafa lnan'm topluma ve
bilime kattiklanru abartrstz arna bazen gencr anlayamayacag, bir diUe
anlatrmstir. Onun bir§ey anlamayacag1m bile bile kulland191 sozlerin arnaci
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onda soru sorma yetenegini

geli§ticmek ve meragrm artnrmaknr. Mustafa

lnan'I tam bir o.gretmen ve bilimde blr devir ta§t olarak gormektedir. Ona ne
kadar ovgo yagc:hrsa az kalacag1n1 dO§OnOr ve bu dogruttuda bir bilim
adammm ne kadar zor yeti§tigini anlatrnaktadtr.

Jale inan

.-~
~ '/0.:

' -!., .••.

!D!!i!!!IM!I.

MustafcJ lnan'rn haJ11m1. Hamm harurncrk, eslnln corbasrm yapan,
cocuklarma bakan, evini c;ekip c;eviren, kocasma huzurlu, rahat bir cahsma
ortarm saglayan bir Tork harurru. Beklenti buraya kadar dogru, fakat gerc;egin
cok, hem de cok gerisinde kahyor, COnkO HOseyin'in annesi iyi bir es ve iyi bir
anne olmanm yanmda bir bilim kad1myd1 da. Ve simdi s1k1 durum kocasi bOyOk
Mustafa Inan'dan daha bOyOk bir bilim insam! Rahmetli Mustafa Hoca, kendini
mOkemmel ogretmenlige verrnls, universitesini biHmle tam§brmaga, c;evresine
bilim ve entellektOel ya§am zevki vermege cabalarken, bizzat bilgi Oretimine
e§i kadar yer verernemls bir ki§iydi. Jale Hamm ise, konusu olan klasik
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arkeolojiye pek c;ok uluslararast dOzeyde eser vermls, hem kendi
Olkesinin adrru bu dalda duyurmus bOyOk bir otoriteydi.
KOklO bir Istanbul ailesinin ~ocugu ve MOzeler MOdOrO AZiz Ogan gibi
engin kOltOrlO aydm bir babanm k1z1 olan Jale tnan omrO boyu Once kocasmm

ve oglunun m,µtluluguunu temin eden iyi bir e~ ve anne, sonra da bilim
.. nyasma parmak rsirtan bOyOk bir billrn insam olrnustur.
Anadolu ve Istanbul kOltOrlerininbiraraya geldigi ailesinin ic; harmonisihi
~iy\e bir\ikte kuran ve e,inin yuce\mesinin en onem\i iak\or\ennden biri o\an
Jale Hamm, temsil ~ttigi Turk kOltOrOnden c;1k1p batl uygarhg1 ic;inde parlayan
bir y1ld1z olmay, da pek Oston dOzeyde basaranlardandr. Keskin zekasma ve
mOthi§haf1zasma hayran olmamak elde degildi. Babasmm 1932'de yazd191 bir
mektuba ihtiyac,m oldugu zaman yOklOge kaldmlm1§ evrak sandiklarmm
ic;indenonu nastl §IP diye buldugunu asla unutarnam,
Bir eoyOk lskender resmine gerek duydugumda artik beyninin tom
emirterlne itaat etmeyen, Parkinson hastahqmm amansiz penc;esindeki
bedenine ragmen "beni masama gator, orada hemen bulurum" dedikten sonra
gerc;ekten dOzenli klasorlerinin birinde istedigi ve kendi ke§fettigi V$ kazrp
c;1kard191, dunyada mevcut en gOzel lskender heykelinin resmini hiQ
aranmadan buluvermesi gerc;ektengOrOlecekbir §eydi.
Jale

lnan'tn

meslekdastan

O'nun

hakkmda

c;ok

§eyler

yazip

c;izeceklerdir. Ancak O'nun, Tork ulusunun Panteonunda bOyOk AtatOrk'On
kollanru acarak kar$1layaca91, bagnna basacag1, Turk ulusunun uygarhk
savasmda Jale lnan'm cepheyi ne denli llerilere ta§1d191m dO§Onerek
"Ho§geldin Jale, ulusun sana minnettardir" diyecegi yuce vatandastanrruzdan
biri oldugunda herkesin fikir birligi ettigi muhakkaktir.
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•
CAHIT ARF

AtatOrk doneminde yeti,en en bOyuk bilim adamlanrmzdan bindir. Y1llar
sonra rahmetli Prof. Mustafa lnan ile birlikte aruhrdr, Altm,,11 y,llarda, bir sore
ODTO'de gorev atmrsu. ~a,,lacak bir konudur ki; o gonlerde diger oc; fakOltede
toplarn iki profesor vardi.
Cahit Arf'm kendi agz;mdanhayat h:ikayesi:
"Cocuklugumdan ba$layacag1m. 1919'da Selanik'te dogmu~um. Ailem
smrt degi,tirm.ekte olan bir aile idi. Yoksul bit ailenin kOc;Ok buquva srrnfma
ge9eceg1 esnada dogmu,um. Dolayrsryla bu tip ailelerde olan kompleksler
benim ailemde de vardi. Mesela bir tnahalle 9ocugu kavrarm vardi ailemde.
Beni $Okaga koyvermezlerdi. <;onko manalle 9ocugu olabilirdim ve bu da
ozerulecek bir,ey de_gUdi.CunkO burjuvazi boyle istiyor. Bu hava i9inde de bir
cocuk kendi i~ine kapamyor. Oyununu kendi basma kuruyor. Cocuklugt,Jmda
motemadiyen kag1ttan oyuncaklar y~parm1,1m.Bu bir bakima faydah olrnus.
Oyuncak icat ediyor ve motemadiyen etrafirm musahade etmeye yah~1yordum.
Galiba dort yasunda iken okula gonderildim. Okulda oyunlara katumavan,
kendi i{;ine kapamk bir cocukturn. 1919'da AtatOrk Anadoh/ya ge9ti. O zaman
babam Ankara'ya gitti. Bir mOddet sonra biz de peslnden gittik. Bu arada
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benim ternayuz ettigim §ey okulda bithassa gramer. Zaten henuz matematikle
fazla bir atakam yok. ilk once tekrar lstanbul'a sonra da Izmir'e tasmdik,
lzmir'de besinci sirufa geldim. Izmir Sultahisi'nde Nazmi ilter admda bir
matematik hocast vardi. Bir de mildOrQn kardesi vardi. Matematige olan ilgim o
adamla baslad]. 0 adam bana Oklid geometrisinin Pisagor teoremine kadar
olan bOtOn teoremlerini ispat ettirdi. $u sekilde c;alt§ttr'tyordu; teoremin
hipotezlerini soylOyor, mesela §U ac;,

§U

acrya esittir, sen bunu gosterirsin diye

soruyordu. Bu sekilde Pisagor teoremine kadat geldim. Pisagor teoreminde ise
hoca herseyi soylemedi. Dedi ki: bir dik OQgenin iki dik kenarlannm karelerinin
toplartundan yararlanarak hipotenusu tayin ediniz. MOtemadiyen !iekiller
yaptim ve olc;tom. Bir tOrlO neticeye ulasamadrrn. En sonunda kendisine
soylemeye mecbur oldum, ben bunu goremiyorum diye. Bu sefer o anlatn
ispatt ... "
" ... Babam fakir oldugu ic;in beni ucuza maletmek istiyordu.1926'da
Fransiz Frankmda muthis bir d0$me olrnus. Dostlann tavsiyesiyle

ve

yard1m1yla bol miktarda frank satm alrrus. au franklarta benim Fransa'da
okumam Istanbul veya lzmir'deki sultanide okumamdan daha ucuza geliyordu.
Bunun Ozenne beni Fransa'ya g,onderdiler. Orada St. Louis Lisesi'ne yazrldtm.
liseyi Oc; senede okuyacak yerde il<i senede blfirdlrn. Fakat o zaman babarrun
franklan tCtkendi. Turkiye'ye dondum, Maarif Vekaleti'nin ac;t191 Avrupa
imtihanlanna izmir Sultanisi beni namzet gosterdi. lmtiharu kazandirn ve bu
sekilde babamm derdi de bitti. Ecole Normale'e girdim ve iki sene kaldtm.
Bitirdikten sonra Maarif Vekaleti 'Cahit, doktorarn yap oyle gel.'· dedi. 'Olmaz '
dedim. 'Ben gelip Kastamonu Lisesl'nde ogretmenlik yapacaqrm,' Dondurn
fakat Kastamonu Lisesi yerine Galatasaray Lisesi'ne gonderdiler. Oradan
aynlan bir Fransiz yerine ben stajyer ogretmen olarak onun yapt191 i~i
yapacaktim. Yerini ald191m Fransizm rnaast 600, benim maasim da 60 lira idi.
Bir sene bende etkili olan idealizm ile hocahk yaptrrn bu sekilde. Ogretmenler
arasinda eskiden nazirhk yaprms otan kodamanlar da vardt. Bunlar bana
acryortardi ve 'zavalli 60 liraya ~lt!jtyor'

diyorlardt-. Bunlann tesiriyle de olacak
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o idealizmimi kaybettim. 0 sirada da Oniversite reformu yapthyordu.
docent namzef

Bana seni

olarak tayin edelim dediler. Bu srtatla beni, Ratip ve bir de

Ferruh $emin'i Oniversiteye aldilar. O siralarda bende muvaffak olacag1m hissi
uyandi. Muvaffak olmak ta §U idi: alim olmak, matematlkte biseyler yapmak."
Cahit
Fransa'dan

Arfm
donup

konusmasmdakl
Galatasaray

yeni

bolOmlere

Lisesi'ndeogretmenlik

gec;meden,
yapmaya

y1llardaki heyecamru, bir egitimci olarak yapmay, dO§OndOklerini,
derqislnin

1976 Haziran

yazrsmdan

birlikte okuyahm.

" ... 1932'de

sayismda

rnatematik

yaymlanan

egitimimin

okul

"OzgOrlOgOn

devresini

onun

ba§lad1g(

OzgOr lnsan
Temeli"

bitirerek

adll

yurda

dondOgOmde, o zaman Milli Egitim Bakan1ta1'nda

yelkili bir gorevde bulunan

ya§h bir dostumla

kendisine

idealizmi

ile,

ne yapacaqtrm

bir Anadolu

gOrO§Orken,

kasabasmda

matematik

genc;ligin safdil

hocahg1

drsmda

da

ilgil.enmek istedigimi, onlara mesela Karl Marx ve F. Nietsche'yi okuyaca~1m1,
eHmden geldigi olc;Ode munakasa edecegimi soyledim. O zaman heyecanh bir
tarih ogretmeni

olan ya§h dostum hayretle,

Nietsche arasmdaki munasebetstzuqe
oldu: 'Maksad1m Ogrencilerime

matematik,

Karl Marx ve F.

i§Sret etti. Buna cevabirn sadece §U

su veya bu gorO§O telkin degil, ozgor (o

zamanki sozcukle hOr) insanlar y~ti§tirmek.' "
Cahit

Arf

Oniversitesi'nde

1936-1938

y1llan

arasmda

Almanya'mn

Gottingen

doktora ogrenimi gordO. GOttingen eski ve koklO matematik

gelenegiyle OnlOdOr. Bu gelenek C.F. Gauss, B. Riemann, D. Hilbert ve diger
OnlO matematikc;ilerle gonumoze dek uzamr $imdi Gottingen ve sonrasm, yine
aym konusmasmda Cahlt Arf anlat1yor:

" ... Gottingen'de

hocam Hasse idi. Ona projemden

bahsettirn.

'Cok acele
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ediyorsun.' dedi. 'Sen once §U ozel hallere bak' dedi. Bu ozel hallerden benim

doktora tezirn (;tktl. Tezirnde elde ettigim nenceter benim hedejim bakrrnmdan
yeterli degildi. 'Bir taktrn bosluklar vardi bir yerde ve o bosluklar bir yerde
benim hedefime uyuyordu. Burada elde ettigim neticelerden blr kisrm §tmdi
kitaplarda Hasse-Arf Teoremi diye gec;iyor.Tezim 1938'de bltmlstl. Hasse 'Bir
sene daha kal, belki ba§ka §eyler daha yaparsm' dedi. lzln atarak bir sene
daha kaldrm.
Hasse bana 'bu problemi btrak, bu senin kataru §i§irdi, Witt'in buna
benzer bir c;ah§mas1 var, onunla ugta§' dedi. Witt'in yapt191 i.§te karakretistigi
iki olan cislmler yok. Bu cisimler ozerindeki kuvadratik formlar bilinmiyor.
Onun uzerine peki dedim ve bu kuvadtatik tormlan bir hayli iyi bit §ekilde
s1mflandtrd1m.Bunlarm invariantlanm insa etim. l§te Arf lnvariantr denilen bu
§eyler bu ikinci c;ah§mamdaetde edildi ve beni dOnyaya tarutn bir bakuna. 0
senenin sonunda TOrkiye'ye dondum.
"

lstanbul'a geldfgimde bir yerde yeni yapitacak bir binamn

serefine ne§reditecek bir kitap ic;in makale istediler. Acele deJerminantlar
hakkmda birseyler yazdim. Onemli bir§ey degildi. Harp senelerinde lstanbul'a
Duval diye bir adam m~ldi. lngiltere'den.
Bir cebrik egrinin bir noktasi civanndaki singOlaritelerinin hususiyetlerini
belirten bir teon vardi. Duval ondan bahsetti. Yalmz bu duzlernde gec;erli idi.
'Ah', dedim, 'bu i§ olur', 'Oc; boyutlu uzayda da n-boyutlu uzayda da, ve analize
jhtiyac yok.' Duval'e konuyu bir seminerde anlatnm.

s,rf cebrik kavramlarla bu

i§in icmden c;1k1hr diye iddia ettim. 'Eh yap bakahrn oyleyse' dedi. Bir hafta
Oniversiteye gitmedim. Eve kapandrm. Hatta sonunda blrseyler c;1kt1 ortaya ve
bu da dOnyaya yay1ld1. Bu i§te bir takirn halkaler vardi. 0 halkalara Arf
Halkalan, kapam§larma da Arf Kapant§I deniyor. Yani bu §ekilde baskasmm
yOzOnden§Ohret sahibi oldum . Fakat astl yapmak istedigim isler beni hic;bir
zaman pek fazla tarutrnadr."
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Bundan sonra koto bir i§ yaptim: ~yreden alk1§ aradim, Bunun icin de
..--n'Oden rnuhendlslerle konusup onlarm islerint anlamaya cahsum, 'Onlann bir
blemini cozersem benl alkrslartar diye ousundum. Rahmetli Mustafa inan
orasrru yaparken kendisine §U- problem verilrnis: 0 sirada Bel<;ika'da bir
on koprU y1k1lm1§. Nedeni bilinmiyor, sebepleri arastmlacaktr,

Mustafa'ya

u vermisler. 0, koprunun bir maddeden modelini yapm1§, yOklemeleri
oymus Ozerine ve catlamalann
uzerinde gerilimlerin
yontmu~

muhtelif

ba§lad191 yerleri tespit etrnis. Bu madde

artt191, yogunla§t1g1 yerieri gormek kabil. Sonra jiletle
yerleri

ve

sonunda

gerilme

birikimleri

artik

g6rOleye

baslarms. Yani gerilme sirur boyunca eslt bir §ekilde da91lm1§. Mustafa'rnn
fikrine gore iyi koprO o profilde olandir. Bir ozel hat otarak da kopru y.erine bir
dOzlem alrrit§, bir de bacak yaprms buna. 0 bacaqm yap1§t191 yeri yuvarlatmrs
ve yine o bulduqu sekilde hi<; biriklm almayacak blcimde yontmus.

O

buldugu profili

musluktan

suyun akisma

benzetmis.

Bana anlatti

bunlan ve 'ona benzetiyorum, hakikaten idantik mi' diye sordu. Onun Ozerine
ben bOtOn problemi ele aldtm. Bu problemle ilgili hepsi birbirini tamamlayacak
sekilde bes alb tane yaz1 yazdim. Alk1§ da kazandirn. Hatta

Inonu

mukafati

bunun i<;in verildi bana. Fakat boyle alkl§ i<;in i§ yapmak iyi bir§ey degH. lnsan

zannedlyorum ki kendi problemini buton gOcO ile yapabildigi kadar gOtOrmeye
yah§1rsa bilirne cok daha iyi blr katkist olur.

Yukandaki paragrafta Prof. Cahit Art''tn kendine ozgO Oslubuyla ne denll
mutevazi davrand191n1 konunun uzmarn

,lTO

temel Bitimler FakOltesi ogretim

Oyesi Prof. Dr. Erdogan $uhubi'nin §U deg.erlendirmesinden ogreniyoruz:
" ... Profesor Cahit Art'm elastisitede

serbest smir problemleriyle

ilgili

<;alt§rnalan bjlgim i9inde bu konudaki iiteratOrde ilk ve tek ornegi otusturmakta
ve geni§ bir problem sm1f1 i<;in tOketici bir coznm ortaya koymaktadn, A~t191
yeni ufuklar nederiiyle gerek matematlkcilertn gerekse rnOhendislerin uzerine
O§O§mesi beklehirken yurt dt§mda bu cahsmalann maaJesef lay1k oldugu ilgiyi
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gormedigi gozlenmektedir.

Sanmm bunun nedeni yaymlarm hemen tomonon,

yabanc1 dilde olrnakla beraber. ulusal dergilerde yer afmasi, dolayisiyla geni§
bir ara,tumac1 kutlesinin dikkatini c;ekmemesidir. Halbuki konu simdt oldukc;a
gOnceldir. Belki de yakm gelecekte baska bir arastmcinm Profesor Cahit Arfm
bulgulanm bag1msiz olarak yeniden ke§fettigine tamk olacag1z."
ProfesOr Cahit Arfm konu§masmdan ikt bolOm daha dinlemeye devam edelim:
" ... 1963-64'te <;ekmece'de iki deltkanll vardi. Birisi Kaya, birisj Ercoment. Gene;
ve hevesli genc;lerdi. Sait Akpmar o zaman Cekmece'nin mudnru idi. Bunl~n
benimle tan1§ttrd1. <;ocuklann heveslerL benim de pek nosuma gitti. vardim

etmek maksadiyla iki oc; ay kadar Cekmece'ye -gittim, onlarla birlikte. Onlar
lstatistik Fizik ile, Plazma ile ugra§1yorlard1.Burada enteresan Olan §ey o
c;ocuklarla c;ah§ma tarzrrn idi. Bir odarmz vardr. Oc;omoz oturuyorduk. Tahta
vardr.
Tahtada da daima bir§eyler yaz1hyd1. BirgOn -birimiz gelir, sabahtan
ak§ama kadar konusurdu. Birbirimize anlatt191m1z §eyler tahtada kahyord\J.
Ak~m herbirimiz evimizde ayn ayn dO~OnOyorduk.Hatta telefonla bile o
tart1§malar devam ediyordu.Ertesi gono tekrar o dO§OndOklerimizOzerinde
devarn ediyordu o tartHjmalar. En sonunda formalizm oiustu Yani c;a11,ma
tarzi

hep boyle. GOndOz gevezelik

etmek, aksam dO§Onmek; boyle

moternadiyen devam ediyor. Hatta bu konu§malar giderken gelirken minibOste
de devam ediyordu. Tart1§malan yaparken de kendimize mahsus bir dil
kullamyordvk. Mesela bir kOmenin ic;indeki parca kOmelere, kOmenin
partisyonuna bit operator diyelim. Zaten asil temel kavram olarak da oydu
san1yorum. Partisyon operatoru, iki partisyon operatoru vardi o zaman.
~irisinin belirttigi parcalar, parc;ac1klar,obOrOnOn parc;alanm ihtiva ediyorsa,
oboronon parc;alarmm birte,imi ,eklinde ise o zaman o birinci partisyon
operatorone oboronon babas1 diyorduk ve minibOste bu .dille konu,uyorduk.
Aga-babalar, yqcuklar, torunlar, ... karman c;orman. Birlikte ,ofOr de vardi
dinliyordu bizi. 'Hepsi deli bunlarm' derdi.
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" ... En nihayet 1963 srralannda kendi i§irne donebildim. 0 zarnan da

benim kendi hesabuna en iyi yaptlg1m §ey zannettiqtm ~h§may1 yaptim. Fakat
o hala tutmadi. Kimse metelik vermiyor ama bana gore en iyisi o. 0
sembolizmi hala benimsetemedim zannediyorum. Arna belki oldOkten sonra
benimserler. Ben devam edec~im. Dana i§ bitmedi..."

Aym y1llarda mohendislik fakOltesindeki gorontO oldukca deghjikti. Bu
fakOlte sahaya adt duyulmamrs, 90k gene; oyunculardan olusan bir kadro ile
91k1ybrdu. Kar§1 takim bu gen9 ve deneyimsiz kadroyu ciddiye alrmyor, her
firsatta onlan k~Oms.edigini belli ediyordu. Arna, gelin gorOn ki bu gen9 kadro
bitrnez tokenmez bir enerji ile sahanm her yennde: macadele ediyor ve tom
maclanru sessiz sedasrz kazamyordu.
BOyOk bir bilim adarm ve iyi bir lnsan olan bu sahrs. adeta bu dOnyada
yasarruyordu. Toplanntardakl eksantrik 91k1§lan ve onerilerl ile herkese sac ba§
yolduruyordu. Cahit Hoca'nm da i)nlO bir matematik¢i idi.
Olkenin

yonetimine

egemen

olanlar,

T,Orkiye'nin 12

Mart'a

sOtOkl~:mmesindeODTO'non basrolu oynad1gma lnarnycrlardr. 0 gOnlerde
Profesor Arf, Fen ve Edebiyat FakOltesi dekanhgm1 bir sore icin vekaleten
yOrUtmO§tO. Matematlkclterin iyi yonetici olamayacag, onyarg,sma sahip olan
ve Prof. Arfm her akhna geleni pat diye soyleyen, eksantrik bir bilim adam,
olduguna inarnhrdr. 1 i Mart'tan sonra OOTO rektOrO olan emekli general ~efik
Erenso, Cahit Hoca'nm yonetciliginden o denli memnun kalm1§t1 ki gOnlerce
onu asaleten dekan olmasi i9in ikna etmeye yal1$tl.Arna bu konuda Saym-Atf1
ikna etmek momkOn olrnadr.
Hoca, bu kriz donemi soresine son derece sogukkanlt davrandi. Kar§t
tarafm her hamlesini bir satranc oyuncusu gibi acele etrneden, dikkatle
degerlendirdi. Se9enekler olusturup tartistr. Onun fevri davrandiqma hie; tamk
otunrnarmsnr. Cahlt Hoca emekli olduktan sonra istanbul'a yerle§ti.
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Cahit

Hoca'ya

torlO yaftalar

yapistmlmaya

Qalt§tld1.

Onu goklere

cikaranlar oldu; kOfredenler oldu. Cahit Hoca her seyden once dOrOst ve ornek
bir bilim adarmydi. Olkesini ve insamm cok severdi. Tom hayat, boyunca bilim
icin, insanltk ic;in, ot~esi ic;in c;alt§tt.
Cahit Arfm olamunden
matematik

dOnyasma katkis].

sonar torende
bilim

adamltgt

yaptlan
azerinde

konusmalarda
duruldu.

Arfm

i.O. Fen

Fakultesi Dekan, Prof. Dr, Dineer GOien, Arftn matematlqe yapt191 katkuardan
soz ederken, Matematik BolOmO Baskam Prof. Dr. Yusuf Ave, ise ogrenciler1e
olan ili$kileri ni, onlan matematik bilimine nasrl tesvik ettigini anlattt. TOBfTAK
Baskaru Prof. Dr. Dinc;er OlkO de, Arf'm TObitc;!k't kurarken hie; zonanmadrqm:
belirtti, "UygUfamalt biUmlere de onem verlrdl.

Omro boyunca arastirmaya onem verdi. Biz de kendisine lay, k olrnak
ic;in elimizden gelen cabayt har9ayacag1z" dedi. Prof. Dr. Ayhan <;avdar da,
Arf I daima yeni yollar acmaya cahsan bir bilim . adarm olarak tarud191m
vurgulayarak, "Saym Arf, tannsal guzelligi anlama i§levini saglayan en akilc:
yblun matematikten gec;tigini biliyordu.

Bu

nedenle bu bilim dahrn secmts ve

c;ok sevmistl" diye konustu,

Torene k121 Fatma Arf OJiver, e§i Chadwick

Oliver, torunlar, Elif ve

Renimn yarusira, yakmlan, calisma arkadaslan, Prof. Dr. Erdal lnonu, Istanbul
Oniveritesi Re ktorO Prof. Or. BOlent Berkarda, TOBITAK eski Baskant Prof.
Or. Tosun Terzioglu, TOBITAK Marmara Arastirma
Kaymakcalan,

Merkezi MOdOrO Omer

i§c;i Partisi Genel Baskam Dogu Perincek, CDP {OzgOrlOk ve

Dayarusma Partisi) Genel Baskaru Ufuk Uras, ogretim Oyel eri ve ogrenciler
kat1lq1. Arft ugurlama sirasrnda oldukca ozgon otdugu gozlenen Erdal

lnonu,

toren sonunda ba§saghg1 dileklerini kabul etti, gazetecilere Arf hakkmda bilgi
verdi. Arftn blllrn dunyas: ic;in onemli bir kayrp oldugunu anlatan [nonu, "Onem
Ii blr ozelligi herseyin ashrn anlamak olmustur,
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Hic;bir ~eyden c;ekinmezdi. Onun icin onemli olan anlamakti:

bilime

deger veren bir lnsan olarak anlamak, arastmci zekasrm kullanarak olaylann
nedenini anlamak. Matematik de bunun icin iyi bir alandtr'' dedi. Prof. Arfm
cenazesi

daha sonra,

Levent Camii'nde

ktlman ogle namaziru

moteakip

Zincitlikuyu Mezarltg1'nda topraga verildi.

Duny.a matematigine katk1s1yla Cahit Arf
Profesor Arf, "Hasse - Arf teoremi" ile matem atik dunyasmda tarundr.
Sentetik

geometri

problemlerini

otmadiklarma gore suuflandrrmayt

cetvel

ve

perqelle

c;ozOlebilir olup

tasarlayan Arf, yalmzca ikinci dereceden

cebirsel denktemlere indirQenebilen problemlerin cetvel ve pergel yardumyla
c;OzOlebi lecegini saptadr.
Karakteri$tigi 2 olan cisimlerin kuvadratik formlanm

suuftandmp,

degi~mezJerinisaptadr. Bu cahsmada ortaya c;,kan "Arf degi~mezi" terimi onun
matematik dOnyasmdaki onono arttirdr. Aynca, "Arf halkalan" ve "Arf
kaparnstan" kavra rnlanyla tamndi. Arf, son y1llarda da rnatematiqin biyoloji
bilimi ic;indekiolasi uygulamalan Ozerindec;a1t,malaryapiyordu,

KERiM ERiM
Istanbul YOksek MOhendis rnektebi'ni bitirdikten (1914) sonra Berlin
Oniversitesi'nde Albert Einstein'in yanmda doktorasrm yaptr (1919). TOrkiye'ye
donunce, bitirdigi okulda ogretim Oyesi olarak ~11,maya basladr. Oniversite
reformunu hazrrlayan kurulda yer aldt. Yeni kurulan Istanbul Oniversitesi Fen
FakOltesi'nde analiz profesoru ve dekan oldugu gibi YOksek MOhendis
Mektebi'nde de ders vermeye devam etti.
YOksek
donO$tOrQIOnce

MOhendis
buradan

Mektebi
aynld1 ve

Istanbul

Teknik

Oniversitesi'ne

yalmzca

Istanbul

Oniversitesi'nde
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~11,maya

devam etti. Daha sonra burada ordlnaryus

profesor oldu, 1948

y1hnda Fen f akOltesi Dekanhg1'na getirildi.

1940 - 1952 y1llcim arasmda Istanbul Oniversitesi Fen FakOltesi'ne baglt
Matematik

EnstitOsO'nOn ba§kanhgm,

Ogretiminin yaygmla,masmda

yapti.

TOrkiye'de yOksek matematik

ve ~gda~ maternafiqin yerle§mesinde etkin rol

oynadr.

Mekanigin

maternatik

esaslara

dayandmlmasma

da

oncOIOk

etti.

Matematik ve fizik bilimlerinin felsefe ile olan ili§kileri uzerinde de cahsmalarda

bulunan Erim'in Almanca ve TOrkve yapman bulunmaktad,r. Bunlardan bazilan

suntardrr:
Nazari Hesap(1931), Mihanik(1934), Diferansiyel ve integral Hesap(1945),
Dber

die Traghe-its-formen eines

modulsystems(Bir

modOI sisteminin

suredurum biclmleri ustane - 1928)
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ME KAN
Adana- Mustafa

lnan'rn dogu$U ve genvligini

ge9irdigi yer Malatya-

Babasmm memleketi ve oraya amclanrnn isran uzerine gitmi$ fakat uzun sure

kalmarrustrr. Aym g'ece geri donmustur.
Konya-Kav kav zamarn Yunanhlar'm

ve Fransiz'lann

Adana'ya

sald1rd1g1 zaman Konya'ya kacrruslar ve bir sore orada kalrmslardi.
istanbul-Mustafa

lnan YOksekogrenimini

lstanbul'da tamamlarrus

ve daha sonra evtenip lstanbul'a yerlejn'li$ti. Mustafa inan kansi Jale inan ile
sOrekli Ege

Bahcesi

denen yerde buf usurdu.

Kans: ile Taksim

Belediye

Gazinosu'nda sade bir yemek ve resim cektirrnenin Otesine gitmeyen bir toren
ile

evlendi.

Hindistan'da

arastirmalarda

bulundu

bir

sure.

Amerika'da

Krzrlderihler ile ilgili bir arastrrmada bulundu.

ZAMAN
24 AOustos 1911 ile 5 Agustos 19S7 tatihleri arasinda ge9mektedir. Bu
zamandiliml iyerisinde iki savas gegmi§tir. oonya'nm temel ta,, olan iki savas,
1950-1951

yilmda

Teknik

Oniversit~'de

Genel

Yercekimi

Kanunu

uzerine pir konusmasi oldu. 1931 y1hnda liseden mezun oldu.Mustafa
1931 y1lmda MOhendis Mektebi'ne ve bilim'in hizmetine girmi§tir.
professor bir arkada§tyla

Qirlikte

blr

inan

1947 ytlmda

proje bOrosu actrlar, 1954-1957 y11tan

arasmda lnsaat FakOltesinde dekaruydr, 1957-1959 yrllan arasmda da Istanbul
Teknik

OniversiteSi

TOrkiye'ye

rekt6rlOgO yapiyordu.

donmustur.

1943'te

Teknik

1941 yilmda
Oniversite

doktorasrru
Oergisinde

bitirip

yazuar

yayimlamaya basladr.
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ROMAN'DAN ALINTILAR
Sistemin gerisindeki matematik dilzen

"Sistemi
gerisindeki

anlamak ic;in" dedi profesor,

matematik

dOzeni

anlamak

"Daha dogr~su, sistemin

tQtn,

formOllerin

gerisindeki

matematikc;iyl, onun nastl dO§OndOgOnO sezmek gerekiyor. Bunu ogretmiyorlar
size; belki liseden sonra da ogretmiyorlar, hiQ ogretmiyorlar. Matematik~nin
neden ve nasrl dO§uhdOQOnu hic;birzaman bilmiyorsunuz belki.
"Matematigi bir takim uzun ve yorucu lslemlerden ibaret gordOgOnOzic;in
de bilim c;ekici gelmiyor size. Say1larm ve eski Yunanca harflarin gerisinde
canh ili§kiler oldugunu sezemezseniz, sayilarla hayatm arasmdakt ili§kiyi
goremezseniz, matematik ve dolayisryla fizik c;ah§mahm tek amacr srrnf
gec;mekolur''
Hayata atllanlar ne yap1yorlard1?
Oniversiteye asistan bulrnak kolay olmuyordu. Oniversitede kalmak,
hayata aturnarnak gibi gorOIOyordu. Peki hayata anlanlar: ne yap1yorlard1?
"Dusunme yetenegini gitti~c;ekaybettigimi hissediyordum" diyor bunlardan biri,

"karsima ctkan meselelerin, ogrendiklerimle hemen hie; ilgisi yoktu; buntann
hakkmdan geJmek ic;in oyle uzun boylu dusunmeye ihtiyac; yoktu, yalmz
kosusmak gerekiyordu. BOylece. en az dO§Ohen insanlardan biri otdum

zamanla"
oo,onmek ..•

"OQ§Onmek,ilmi arastirmalar sonunda sabit otrnustur ki en c;ok enerii
(kalori) sarteditmesl icap eden fiziki bir olaydrr. Bu enerjiyi bulamad191 ic;in veya
sarfetmek kOlfetin~ dogu§tan istekli olmayan insan yavrusu ise, boyte bir i§e
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kar§1 dairna tembellik i~ndedir. Her frsatta ondan kacmak yolunu bulur. Onun
i~n. dasunme sporu ile bu i§e ahstmlmast ve dO§Onme sanatrm OQrenmesi
gereklidir."

Tatbikatten

"Tatbikatten

ilim adarm sorumlu degildir

ilim adam sorumlu

degildir.

Teknik

bulusler,

iki yOnlO,

insanhk hayrma veya zaranna kullanlabilir. ilim adarm gOdOmlO bir arasnrma
yapamaz. lrnln gayesi ger<;egi aramaknr."

ProbJemleri cjogru kurabilmek

"<;ocuklarm1za durmadan tekrarhyoruz:

Muhakkak yabanoi dil Ogren!

"OO§OnmeyiOgren!" derseniz bir hakaret oluyor. DO§OnmeyiOgrenmek de,
herhalde yalruz dusunmenin kanunlarm bilmek degildir. Belirli problemleri
yO~ebilrtJekiyin elbette belir1i bilgileri ogrenmek gereklidir; fakat benee onemH
olan, astl gOc;IOk,

problemleri kurmaktir.

<;oQumuz problemleri yanlt§

kurdugumuz i<;in, daha bastan c;OzOmsOzlOkle kar§tla§mz."
Matematik du1unme sananm sembolle§tirir

Matematik,

dO§Onme sanatrru sembollesnrtr.

Bugon

mannk

da

matematik esaslara gore dOzenleniyor. Boole cebri buna Ornektir. Matematik,
dO§Onmedeekonomi saglar. llim tarihi blze gOstermi§tir ki, basit ve sarih fikir,
daima muglak ve kan§tk fikre galip gelnii$tir.11

Muhendislel'.'.ledoktorlar

"MOhendisler henuz cemiyete tam yakla§amam1§lardtr. Doktorlan
dO§OnOn: bir toplannda. bir meoliste bulunanlar doktora hemen dertlerinden,
hastahklanndan bahsederler. Aym

toplantida

bir

mOhendiste bulunsa,
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kimsenin

akhna evinin

bahsemek

gelmez;

duvanndaki

kimse,

eatlaktan

bu dertlerin

yahut

zernindeki

de bir muhendise

rutubetten

dami11acagm1

dO§Onmez.0

Butun yazarlar matematik~idir
Butun yazarlar matematikc;idir:c;OnkO dil bir matematiktir ... "<;evremizdeki
Evren"i inceleyen Sir James Jeans'in dedigine gore "Tann blze rnaternatikct
olarak gorOluyor"
Bitgi eksikligi
Faydas1z ve luzumsuz bilgilene kafay1 yOkleme konusu yersizdir.
Biry0klanm1z yalmz salim bir kafayla her ~ey hakkmda fikir yOrOtolebilecegini
zanneder. Halbuki bilgi eksikligi ekseriya yanl1~ sonuclar verebllir. Evet akh
selim lazirn, fakat barut gibi de bilmek gerek:li.n

$arlo ve Einstein
"Peki insanlar meshur bir mukavemetc;iriin ne ise yarad19m1anlayabilir
mi? Derler ki mesnur fizik~i Einstein, bir toplantrda $arlo'Ya 'Siz buyOk blr
adamsiruz' demis, 'Herkes si:zi anlyor, herkes size hayran.' $arlo, 'Sit daha
bOyOksOnO:z' diye itiraz etmis: 'Size herkes, hie; anlamad191halde hayran'
DUnya bansma nasal hizmet edebiUriz?

2. Gihan savasindan sonra, iyice an1a,1lm1~tirki dOnya yuzOnde ger<;ek
bans, ancak milletler arasmda mevcut akoncmik ve kOltOrel seviye farklanm
gidermekle kabil olacaktir. Bu fikre uygun olarak ileri seviyede olan milletler:,az
gelimi~ Olkelere yardimda bulunmuslerdir; ancak seviye farkimn giderilmesi,
balanqicta dis yardrmdan temin edilse bile, zaman gec;tikc;e geri kalrrus
mernleketler kendi imkanlar ile kalkmmak zorundadirlar. Bu lcten kalkmma
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mecburiyeti ic;in de, ilme teknige ve dolayrsiyla onun adamlanna ihtiyac; vardr;
kendi kabiliyetlerini durmadan kaybeden milletlerin, seviye farkrru kapatmalan
hic;bir zaman beklenemez,

dolayrsiyla

da dOnya bansrna

hizmet edilmis

olamaz.

Qfken bir ife yaramah

Gerekince Ofkelenebilirsin, haks1zhga kan1, c;1kabilirsin. Arna bu ofke bir

i§e yaramalldtr. Ofkelenirken, h;inden kimseye kizmamahsm, Dogru bildigin
§eyler adma ofkelendigini bilmelisin. Kendi adma ve kendini tatmin etmek ic;in
ayaga kalkarsan, duyarh bir insan olarak sonra c;ok OzOIOrsOn. Benim temkinli
ve sogukkanlt otdugumu sOylerler. Oysa ben de kizardim: ama insanlara degil,
kavramlara soyut §eylere Ofkelenirdim: Ogrencilerime degil, terpbellige ve
1kiyOzlul09eve frsatc;1hga ve samimiyetsizlige ve kopyac,hga krzardirn."

Bilim uzun ve ~etin bir yOldur
Bilim uzun ve cetin bir yoldur c;ocuklar. Bilimi yan yolda btrakmaym, olur
mu c;ocuklar? Oppenheimer gibi t)issediyotsamz, btrakm yOksek binalaaan
baskas: yapsm,

bOyOk barallaaarda ba§kas, calrssm, Baztlanna

cok

uzaklardan bile gorOnen yOksek yapilar kurmak c;ekici gelecektir. Birakimz bu
i§leri Oyleleri yapsm. Bazilan da insan1anc;ah§ttrmak,bOyOk tesebbusleri idare
etmek ihtirast ile yanarak kuwetli olmak isteyeceklerdir. Birakuuz parayla da
onlar ugra§stn. Sizin kuwetli olmak gibi bir detdiniz yoksa, siz de Leonardo Da
Vinci gibi "Kuwet nedir?" diye merak ediyorsamz buyrun sizleri Mekanik
kursusune beklerim. COnkO bazilanna gore °Kuwet" para ile organizasyonun
carpimma esitnr; bize gore de kuwet

ivtne ve kOtleyi ilgilendiren bir

bOyOklOktOr. Bu iki formOIO birbiriile kansnrmaym olur mu c;ocuklar?
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Bilimle ugra,,rsamz

nelere vaktiniz vard1r?

Durust olusumuda gozOmde bOyOtmedim; bu bir bOnye mese1esidir.

Bai, bOnyelere c:togru yoldan aynlmak dokunur. Zaten bilimle ugra§trsamz, bu
konularla fazla ugra,acak vaktiniz kalmaz. Baska bUginteri kiskanaoak kadar
bile vakti yoktur msamn. Ve baskalanndan ne kadar OstOnOm demeye hie;
vaktiniz kalmaz. Baskalanrun yetersizligini gorOp de s1rf bu yOzden kencfinizi
begenecek vaktiniz de kalmaz. Bununla birlikte, bir eok §ey ic;in vakit vardir.
Bilimi sevirnll gOstermek ic;in ne yapmah?
Bunun ic;in de yak vaktiniz vardir. Ogrencinin kafasirun icine nasil nufus
edilir ic;in de vaktiniz vardrr. Hele sizin gibi bilim adamr olmak isteyenlere yol
-gostermek ic;in sonsuz vaktiniz vardir. DOnyada neler olup bitiyor, insanhk
nereye gidiyor demeye yak vaktiniz vardir,
Peki baton bunlar ic;in neden vaktlniz vardir? <;onkO salifOzzikir yani
yukanda belirtilen ve insanm bosuna vaktirii almaktari baska i§e yaramayan
islere hi~ vaktiniz yoktur da ondan. Tat;>ii bu arada isterseniz dinlenmeye,
yasamaya, insan gibi gezip egtenmeye de vaktiniz vardir; gOnO birinde akltmz1
kullanarnayacak kadar yorulmak istemiyorsamz; bunlara da vaktiniz vardir.
Yanl sozun krsas: kendi istediginiz bir §eyi yapmaya, insanlara ornek olmaya
yak vaktiniz vardir. Soylemeyi zait .addediyorum, ama esash dO§Onmeye 90k
vaktiniz vardir, herseyden c;ok bunu yapmaya gOcOnOz vardir.

~ok zorluklar ya,aya.caksm, fakat. ...
Biliyorum bir cok zonuk ya§ayacaksm. Hepsini $imdiden gorur gibi

otuyorum, Talihli olarak kO«;Ok bir burs bulsan bile yurt ko~elerind~
soronebi1irsin. Binbir gOc;IOkle

soguk

bir

banyoda y1kam;i1ktan

sonra,

arkadaslanndan utanarak havlular icinde bOzOlerek, yurdun tek steak yeri olan
okurna

salonunda

cahsan

arkadaslanrun

arasinda

kurumak

zorunda
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kalabilirsin. her sabah insanlanm1zm bahk lstifi, oldugu bir otobOste kendine ve
resim tahtana bir yer bulabilmek

i9in, sabah karanllgmda

youara ousrnek

zorunda katabilirsin. Hatta ismrnak i9in okul yerine kahveye gitmeyi bile
isteyebitirsin.

lste bu durum ve sartlar alt,nda bile her Zaman amacmm

oldugunu gozden kacirmamahsin. lnsenlan etkilernek, insanlara soz 9e9irmek,
sesiri duyurmak istiyorsan, baton bunlan yapabilecek yetenekte oldugunu
go~termetisin. Yoksa sonunda siradan bir insan durumuna gelirsen, klrnse
senin kotO sartlar attmda bu duruma dO§tOgOnO dO§Onmez, kimse sana
gern;liginde iyi beslenemedin diye, srrf bu yOzden itibar etmez.
Blr gOn gelir de kendini gosterebilirsen, sen bOtOn bu zorluklan ya§am1§
oldugun ic;in, bu zorluklara care bµlmak iyin tlerke~ten daha gerc;ek~i
davranabilirsin. Yok, eger sen de aci c;ekme strarru savdrm, arnk ogrecilerim
uzutsun, asistanlanm canta tasism, (109entlerim oldugu- yerde saysm di,y~

mssecersen sana da nerkese de yaz1k olur. Hissedersen diyorum, boyle ac1kll
bir duruma "dO§Onme"adiru veremiyorurn c;onkO .....

Hi~bir zaman mazeretin olmamalt

lste delikanh, ilkokul siralanndan ba§layarak "kendi bacag111dan astlan
koyun" felsefe$i ile yeti§tirilenlere asla itibar etmeyeceksin. Onlann arasmdan
Olkeye yararh birinin 91kt191 gorOh'nedi.<;1karc1lann sana hi9 bir zarnan engel
olamayacag1m bileceksin. lste bu durumlar ve sartlar altmda andiselere
kapnmadan once ne yap1labilecegini dO§Oneceksih.Ve hie; bir zaman duzen
bozuklugunu mazaret gostermeyeceksin, Ba§at1s1it1klanm bozuk dOzenin
sirtrna yOklemen belki seni ferahlatir, fakat kurtarmaz
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SONSOZ
Kitap bir bilim adamm, anlatmaktan ~ok bu bilim adammm bilim adma
i hayatm, nasrl hic;:e sayd1grm anlatmakla ilgili. Mustafa lnan tam bir
ever olarak gOrOIOyor. Ki§iligi ~cuklugundan

itibaren mOkemmel

derecede olgunla§mt§ ve bu olgunlugu sonunda geldigi yeri bu kitabt
okuyunca anhyoruz. Oguz Atay'm mokemmel tahlilleri ve Mustafa lnan'i en iyi
tamyan insanlardan biri olarak onu cok iyi tasvir etrnistir. Hayatmda hep sayg1
gOrmu§ ama bu sayg1y1 kendi cabalan ile kazanan bir blllm adammm bilim
u{lruna kendini nasrl heder ettigi apac;:1k ortada. Kans, Jale Hamm'm da ona
nastl yardnncr oldugu ve hayatm, nasu ona adad1gm1 da gOrebiliriz. Biz art,~
sunu dO§Onmeliyi'Zkendi ic;:imizdeki bilimi drsan c;1karmakic;in c;ok bOyOk bir
gOce gerek olmad191mbilmeliyiz.
Zor olan §ey hayatm zorluklan karsismda nastl ayakta kalacagm,
bilememektir. Oguz Atay ve Mustafa lnan bunu 90k gOzel anlanyor. Elinde
hi~bir imkam otrnayan bir gencin y1llanm ve akhm vererek nasil da mOkemmel
bir seviyeye geldigine insanlar §a§trabilirler ama ashnda pek te §a§tlacak
bir§ey olmad191 gun gibi acik, Oniversiteler ders vermek, ozel ders
Ogretmenligi ve daha bircok gOrevde bulunan Mustafa lnan hi9 y1lmadan
bilimde yeni bir 91grr acrnak ic;in ugra§mt§ttr. Hatta o kadar basanh olmustur ki
devlet buyOklerinin kendisine bakanhk teklifinde bulunmalanna bile sebeptir bu
basan. Arna bu bOyOk gOrevi kabuJ etmemesinin sebebi ise bilime siyasete
girmeden de yardrmci ve oncu olabilecegini gOstermektir. OlOmOnOn ardmdan
Oniversitelerde hala dersleri ve dO§Onceleriyer ahyor ise durup bir dO§Onmeli
insan; bilgi ve bilimin t§tgmda yapilacak her anhm mutlaka iyi bir davrarus
olarak insana geri donecektlr.
S0nu9 olarak; kendi ic;imizdeki t§tgm farkma vard1g1m1z ve ogretmeOgrenme yetenegimizi iyi bir sekilde smayip bu yeti'nin srrnna eri§tigimiz gun
nice Mustafa lnan'lar dogacakt,r gOrO§Ondeyim. Bilimin oncu oldugu bir
toplumun ne kadar ilerleyebilecegini dO§(mdOgOmOz zaman bunun bize
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mululuk ve umut getirecegini

bilmeliyiz. Yorulmadan,

bikmadan, usanmdan

merakll olup onumuze c;1kacak tum bllim dallannda g.eti~mek tek amacirmz
olmahdsr kl gelecegimize ve gelecekte ya~ayacak lnsanlanrmza gOzel bir
gelecek birakabileltm.

TE$EKK0R
Bunca zaman i~imizdeki ogrenme duygusunu ve istegini ortaya
cikarmaya 9ah~an, gelecek nesillere yararn bir vatandas otma yolunda
bizlerden destegini hiCbir zaman esirgemeyen saym Doc.Dr. Balent Yorulrnaz
ve Prof.Dr. Birol Emil'e en tcten tesekkurterlmi sunmaktan onur duyanm.
OZLEM YILMAZ
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