
dergi kapak  5/31/10  12:00 AM  Page 1



dergi kapak  5/31/10  12:00 AM  Page 2



Editörden

Editör 

Bar›fl Paksoy
Cem Mert Dall›

Yay›n Kurulu 

Oya Alda¤
Yusufcan Demirkan
Umut Erdo¤du
Aras Ergus
Sina Kuzuo¤lu
Batuhan U¤ur

Dan›flma Kurulu 

Prof. Dr. Yavuz Aksoy
Prof. Dr. Kenan Demirkol
Prof. Dr. Cemil K›vanç
Prof. Dr. Afflar Timuçin
Prof. Dr. ‹zzet Tor
Dr. Can Kozcaz

Kapak Tasar›m 

Ömer Faruk Ard›ç

Logo Tasar›m 

Muhammed Baflda¤
Gallery Çemberlitafl
Vezirhan Cad. No:2/4
Çemberlitafl/Fatih/‹stanbul

Çizimler 

Levent Özgüç

Mizantaj 

Aysun Ya¤c›o¤lu

Bas›m 

Promat Bas›m Yay›n A.fi.
Sanayi Mahallesi 
1673. Sokak No: 34
Esenyurt/‹stanbul

Sahibi 

‹stanbul Lisesi Müdürlü¤ü
Türkoca¤› Caddesi No : 4
Ca¤alo¤lu/Fatih/‹stanbul

smanl›’n›n ilk ö¤renci dergisi olan Numûne-i Terakki’nin ilk sa-
y›s› 7 Nisan 1887’de Mehmet Nadir Bey, okulumuzun ö¤renci-

leri ve mezunlar›n›n katk›lar›yla yay›nlanm›flt›r. Dergi geliflmifllik örne-
¤i anlam›nda kullan›lan ismini tam anlam›yla karfl›lam›flt›r. Her ne kadar
a¤›rl›kl› olarak lise ö¤rencileri taraf›ndan ç›kar›lsa da gerek Mehmet Na-
dir’in bat›da makaleleri yay›nlanan ilk Osmanl› matematikçisi ve döne-
minin en iyi say›lar teorisyeni olmas›, gerekse de okulumuzun temelini
oluflturan Numûne-i Terakki Mektebi’nin e¤itim seviyesi ve sisteminin
dönemine göre çok daha modern ve bilimsel olmas› nedeniyle dergi iyi
bir yay›n kalitesini yakalam›flt›r. Dergide okulda ö¤retilen bilimlere
a¤›rl›k verilmifl ve derslerde ö¤retilenlere yard›mc› bir kaynak olmakla
birlikte ayn› zamanda ö¤rencilerin bu konularda yeni ufuklara aç›labil-
mesi amaçlanm›flt›r. Zaman zaman da bu dergide bulunan kimi yaz›lar
döneminin Tercüman-› Hakikat gibi önemli gazetelerinde de tekrar ya-
y›nlanm›flt›r. Buradan da anlafl›labilece¤i üzere derginin ö¤renciler d›-
fl›nda da ciddi bir okuyucu kitlesi mevcuttur. Yay›n hayat›na 27 Mart
1888’de ç›kan dokuzuncu say›s›yla veda eden Numûne-i Terakki’yi ya-
y›nlad›¤›m›z bu onuncu say›yla günümüze tafl›may› ve devam ettirmeyi
hedefliyoruz. 

Aradan 122 y›l geçmesine ra¤men dergi hala de¤erlerini korumakta-
d›r. Bu say›y› ç›kar›rken derginin ilk ç›kar›ld›¤› zamanki amac›n› göz
önünde bulundurarak, lise e¤itimi düzeyinde ö¤renilen bilgilerle anlafl›-
labilecek ve mevcut bilgilerimizin biraz olsun ötesine gidebilece¤imiz
yaz›lar yazmaya çal›flt›k. Yaz›lar›n bilimselli¤inin belli bir seviyeyi ya-
kalamas› için ise a¤›rl›kl› olarak okulumuzun mezunlar›ndan oluflan bir
dan›flma kurulu kurduk. Bize ay›rd›klar› vakit ve harcad›klar› emek için
hepsine minnettar›z. Ayn› zamanda Numûne-i Terakki dergisi o dönem-
de büyük bir aç›¤› kapamaktayd›. Bugün de okulumuzda fen a¤›rl›kl› bir
e¤itim verilmesine ve kültürel anlamda bir çok etkinlik olmas›na ra¤-
men bilimsel etkinlikler aç›s›ndan çok büyük bir aç›k mevcuttur. Bu mi-
rasla bunun biraz olsun telafi edilmesini ve sonunun yüz yirmi iki y›l ön-
cesi gibi olmamas›n› umuyoruz. Ayr›ca e¤er bu oluflumun etkileri oku-
lumuzun d›fl›na da s›çrayabilirse bu da oldukça sevindirici bir geliflme
olacakt›r.

Ayr›ca destekleri için müdürümüz Adnan Ersan’a, Alman Bölüm
Baflkan›m›z Dr. Volker Schult’a, baflmüdür muavinimiz Atakan Alan’a,
müdür yard›mc›lar›m›z Necati fiolt ve Metin Kufl’a, ‹stanbul Erkek Li-
sesi E¤itim Vakf›’na ve fi. Levent Deniz’e, katk›lar› için Ahmet Ürkmez-
gil ile Yaflar Bozatl›'ya ve daha burada ismini anamad›¤›m›z eme¤i ge-
çen herkese teflekkür ederiz.

‹stanbul (Erkek) Lisesi’nin ve bu derginin var olmas›n› sa¤lad›¤› için
Mehmet Nadir’i sayg›yla an›yor; bu say›m›z› çok yönlü kiflili¤i ve çal›fl-
ma hayat›yla dikkat çeken, matematikçi, gazeteci, çevirmen, pedagog,
e¤itimci Mehmet Nadir Bey’e ad›yoruz.

Yay›n Kurulu Ad›na
Bar›fl Paksoy
numuneiterakki@yahoo.com
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Numûne-i Terakki

126 y›ll›k tarihiyle bir e¤itim ç›nar› olan
‹stanbul Lisesi’nin kurucusu, ünlü matema-
tikçi Mehmet Nadir Bey'in önderli¤inde ç›-
kar›lmaya bafllanan “Türkiye'nin ilk ö¤renci
dergisi olma özelli¤ine sahip” Numûne-i
Terakki dergisinin tekrar ayn› ruh ve heye-
canla yay›nlanmas›n›n mutlulu¤unu yafl›-
yorum.

Modern e¤itim anlay›fl›n›n ve ça¤dafl ö¤-
retim yöntemlerinin uyguland›¤› okulumuz
her alanda oldu¤u gibi bilimsel aç›dan da
oldukça baflar›l› bir grafik çizmektedir.
Okulumuz son y›llarda birçok proje haz›r-
lam›fl ve sonucunda baflta Tübitak olmak
üzere yar›flma ve olimpiyatlarda büyük ba-
flar›lar elde etmifltir.

2

Müdüriyetten

Numûne-i Terakki’nin 

Yeni Bas›m› ‹çin Önsöz

Mehmet Nadir 1884'te sonradan okulu-
muz ‹stanbul Lisesi'ne dönüflecek olan Nu-
mûne-i Terakki adl› okulu kurdu. Sadece 3
y›l sonra 7 Nisan 1887'de Türkiye'nin ilk
ö¤renci dergisi yine Numûne-i Terakki
ad›yla yay›nland›. Bu derginin içeri¤i özel-
likle e¤itim ve bilim ile ilgili konulardan
oluflmaktayd›. Bu sayede Türkiye'de pek
çok ö¤renci dergisine örnek oldu. 

fiimdi 122 y›l sonra yeniden bir Numû-
ne-i Terakki var. Dergi ‹stanbul Lisesi'nin
bu tarihi örne¤i tam olarak kavram›fl ö¤ren-
cilerinin kendi çabalar›yla ç›k›yor. Dergi
yine bilimsel konulardan oluflmakta. Bu

Grußwort zur Neuausgabe der 

Zeitschrift Numune-i Terakki“

1884 gründete Mehmet Nadir die Schule
“Numune-i Terakki” aus der später unsere
Schule das Istanbul Lisesi hervorgegangen
ist. Nur drei Jahre später am 7. April 1887
erschien die erste Schülerzeitschrift der
Türkei ebenfalls mit dem Namen “Numu-
ne-i Terakki”. Ihre Inhalte konzentrierten
sich auf Themen vornehmlich aus den Be-
reichen Erziehung und Wissensvermittlung.
Damit wurde sie zum Vorbild für zahlreiche
andere Schulzeitschriften in der Türkei.

Nun, 122 Jahre später, gibt es wieder ei-
ne “Numune-i Terakki”. Hervorgegangen
ist sie aus der Eigeninitiative von Schülern
des Istanbul Lisesi,  die ganz bewusst auf
dieses historische Vorbild zurückgreifen.

Okul yönetimi olarak bu projelere büyük
destek verilmekte ve ö¤rencilerimizin
ufuklar›n› açmak üzere çal›flmalar Alman
Bölümü ile birlikte yürütülmektedir.

‹nan›yorum ki bu proje çal›flmalar›m›z
daha çok ö¤rencilerimizin katk›lar›yla de-
vam edecektir.

Çeflitli bilim dallar›na ait makaleler, ya-
z›lar ve projeler içeren bu derginin tekrar
yay›nlanmas›, içerisinde yer alan yaz›lar›n
genellikle bilimsel içerikli olmas› ve oku-
lumuzda okutulan bilimlerle ilgisi nedeniy-
le pek çok ö¤rencimizin fen alan›na ilgi
duymas›n› sa¤layacakt›r.

Dergide eme¤i geçen ö¤rencilerime te-
flekkür ediyorum ve yeni say›larda bulufl-
mak üzere sevgilerimi sunuyorum. 

Adnan ERSAN
‹stanbul Lisesi Müdürü
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kendini, konular› do¤a bilimleri, matema-
tik, etik, felsefe, ekonomiden bilim tarihine
olan makalelerde gösteriyor. 

Filozof Karl Popper bilimsel araflt›rma-
n›n bir anlay›fl taraf›ndan yürütülmesi ve
yanl›fl varsay›mlar ile olumsuz sonuçlar›n
elefltiriye aç›k olmas› gerekti¤i görüflün-
deydi. Buna göre bilim her zaman baflkas›-
n›n sonuçlar›na oldu¤u gibi kendi sonuçla-
r›na karfl› da elefltirel bir yaklafl›mda olma-
l›d›r. Bilimle u¤raflmak isteyenler iflte bunu
göz önünde bulundurmal›d›r. 

Ayn› zamanda büyük sözlerin entellek-
tüel olarak yetersiz içeriklerin elefltiriyi
zorlaflt›racak veya engelleyecek biçimde
aktar›lmas›na yarayabilece¤inin de alt›n›
çiziyor. Bunun için flöyle yaz›yor “Her en-
tellektüelin son derece özel bir sorumlulu-
¤u vard›r. Ö¤renim görme ayr›cal›k ve f›r-
sat› vard›r, bu yüzden çevresindeki insanla-
ra (ya da “toplum”a) çal›flmalar›n›n sonuç-
lar›n› basit, aç›k ve anlafl›l›r bir biçimde ak-
tarmaya borçludur. En kötüsü de entellek-
tüel insanlar›n çevrelerindeki insanlara
peygamber gibi davranmalar› ve onlar› ke-
hanetli felsefelerle etkilemeye çal›flmalar›-
d›r. Bunu kolay ve aç›k bir flekilde söyleye-
meyen susmal› ve bunu düzgün bir flekilde
söyleyecek hale gelene kadar çal›flmaya
devam etmeli ve susmal›d›r.” 

fiu anda h›rsl› bir amaçla, okuyucular›
sadece ‹stanbul Lisesi ailesi ile s›n›rl› ol-
mayan bir dergi düzenlenmekte. Bu aç›dan
derginin varl›¤›n› uzun bir süre boyunca
koruyabilmesini ve yay›n kuruluna baflar›-
lar diliyorum. 

Dr. Volker Schult
Alman Bölüm Baflkan›

Inhaltlich hat sich die Zeitschrift ebenfalls
der Wissensvermittlung verschrieben. Die-
ser Anspruch spiegelt sich in den zahlreic-
hen Beiträgen wider, deren Themenspek-
tren von Naturwissenschaften, Mathematik,
Ethik, Philosophie, Wirtschaft bis zu Wis-
sensgeschichte reichen. 

Der Philosoph Karl Popper nahm die Po-
sition ein, dass Forschung von einem Sinn
geleitet und falsche Annahmen oder negati-
ve Konsequenzen immer einer Kritik
zugänglich sein sollten. Demnach sollte
Wissenschaft also immer eine kritische Hal-
tung gegenüber eigenen wie fremden Er-
gebnissen einnehmen. Daran muss man
sich messen lassen, wenn man den Ans-
pruch erhebt, sich mit Wissenschaft ause-
inanderzusetzen. 

Zugleich unterstreicht er, dass große
Worte auch dazu dienen, intellektuell besc-
heidene Inhalte so unverständlich zu formu-
lieren, dass eine Kritik bewusst erschwert
oder verhindert werde. Er schrieb dazu: “Je-
der Intellektuelle hat eine ganz besondere
Verantwortung. Er hatte das Privileg und di-
e Gelegenheit, zu studieren; dafür schuldet
er es seinen Mitmenschen (oder “der Ge-
sellschaft”), die Ergebnisse seiner Studien
in der einfachsten und klarsten und
verständlichsten Form darzustellen. Das
Schlimmste (...) ist, wenn die Intellektuel-
len versuchen, sich ihren Mitmenschen ge-
genüber als große Propheten aufzuspielen
und sie mit orakelnden Philosophien zu be-
eindrucken. Wer’s nicht einfach und klar sa-
gen kann, der soll schweigen und weiterar-
beiten, bis er’s klar sagen kann.” 

Es liegt eine anspruchsvolle Zeitschrift
mit einem ehrgeizigen Ziel vor, deren Le-
serkreis sich nicht nur auf die Schulfamilie
des Istanbul Lisesi beschränken, (sondern
auch darüber hinaus ihre Interessenten fin-
den möge). In diesem Sinne wünsche ich
der Zeitschrift ein langes Bestehen und ih-
ren Herausgebern viel Erfolg.

Dr. Volker Schult, StD
Leiter der Deutschen Abteilung 
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Bilim Dünyas›ndan Haberler

Türkiye’nin CERN 

üyeli¤i bafllad›.

Bilindi¤i gibi, 2006 y›l›ndan itibaren
Türkiye ile Avrupa Nükleer Araflt›rma Mer-
kezi (CERN) aras›nda ortak çal›flmalar yü-
rütülmekteydi. 14 Nisan 2008’de, Türkiye
Atom Enerji Kurumu(TAEK) ile CERN
aras›nda iflbirli¤i antlaflmas› imzaland›. 23
Ocak 2009’da CERN’e TAEK taraf›ndan
tam üyelik için resmi baflvuru yap›ld› ve bu
baflvurunun ard›ndan Türkiye’nin üyelik
süreci 16 Mart 2009’da bafllad›.

LHC’de parçac›klar 

dönmeye bafllad›.

CERN’deki Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›-
s›’nda (LHC) 10 Eylül 2009’da parçac›klar
dönmeye bafllad›; ancak daha sonraki
ad›mlara geçilemeden 19 Eylül’de meyda-
na gelen kazayla deney tamamlanamad›.

Bu kaza sonucunda çarp›flt›r›c›da 53 m›k-
nat›s zarar gördü ve büyük ölçüde helyum
s›v›s› kaybedildi. 

Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.

Bilim dünyas›nca heyecanla beklenen
Nobel ödüllerini kazanan isimler, Profesör
Gunnar Öquist taraf›ndan Ekim ay›n›n ba-
fl›nda aç›kland›. 2009 Nobel Fizik Ödü-
lü’ne, ›fl›¤›n fiber optik içinde aktar›lmas›
alan›ndaki ç›¤›r aç›c› araflt›rmalar›yla
Charles K. Kao ve yeni bir CCD sensör bu-
lufllar›yla Willard S. Boyle ile George E.
Smith lay›k görüldü. Kimya dal›nda ise
ödülü, ribozomun yap› ve fonksiyonun
farkl› bir tarzda inceleyen Venkatraman
Ramakrishnan, Thomas A. Steitz ve Ada E.
Yonath kazand›. Biyoloji dal›nda ise; telo-
mer taraf›ndan korunan kromozomlar›n ve
telomeraz enzimi keflfi ile Elizabeth H.
Blackburn, Carol W. Greider ve Jack W.
Szostak ödüle lay›k görüldüler.

Türk cerraha araflt›rmac› ödülü

Avrupa’n›n branfl içi en önemli kurulufl-
lar›ndan biri olan Avrupa Kalp Gö¤üs Cer-
rahisi Birli¤i’nin (EACTS) bu seneki genç
araflt›rmac› ödülünü 28 Ekim'de gerçeklefl-
tirilen törenle kalp cerrah› Doç. Dr. Can
Yerebakan ald›.
Yerebakan ayn›
zamanda Alman-
ya’n›n Freiburg Al-
bert-Ludwigs Üni-
versitesi’ne yurtd›-
fl›ndan gelen ilk
ö¤renci olarak ka-
bul edilmifltir. Al-
manya’n›n flu an en
genç doçentleri
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aras›nda yer alan Can Yerebakan, ayn› za-
manda bir ‹stanbul (Erkek) Lisesi mezunu-
dur ve haziran ay›ndan itibaren Washing-
ton, DC, USA'da bulunan Children’s Na-
tional Medical Center adl› hastahanede
dünyaca ünlü Çocuk Kalp Cerrahi Prof. Dr.
Richard A. Jonas’in asistan› olarak iki sene
Çocuk Kalp Cerrahisi e¤itimi görmek üze-
re kabul edilmifltir.

Ay’da su var!

14 Kas›m 2009’da NASA yetkilileri
yapt›klar› aç›klamada, Ay yüzeyinde k›s›tl›
miktarda da olsa suya rastland›¤›n› kamu-
oyuna duyurdu.

LHC bir kere daha çal›fl›yor.

20 Kas›m gecesi merakla beklenen olay
gerçekleflti ve LHC içerisinde parçac›klar
tekrar  tekrar dönmeye bafllad›. LHC’nin
çal›flmaya bafllamas›n›n ard›ndan 3 gün
geçmeden düflük enerjili çarp›flmalar ger-
çekleflti.

Royal Society'nin 

350. kurulufl y›ldönümü

Dünyan›n ilk akdemilerinden olan ‹ngil-
tere'deki Royal Society kuruluflu bu sene
kuruluflunun 350. y›ldönümünü kutlarken
iki önemli matematikçiye de araflt›rma pro-
fesörlü¤ü ünvan› verdi. Bunlardan birincisi
Cambridge Üniversitesi'nde ö¤retim üyesi
ve 1998'de matemati¤in en önemli ödülü
say›lan Fields Madalyas›'n› alm›fl olan Ti-
mothy Gowers. Bir di¤eri ise Fermat'›n Son
Teoremi'ni ispatlayan ve Princeton Üniver-
sitesi'nde ö¤retim üyeli¤i yapan Andrew
Wiles.

Biny›l›n en uzun 

günefl tutulmas› gerçekleflti.

En basit flekilde, Ay’›n Günefl ile Dünya
aras›na girmesi durumu olarak tan›mlana-

bilecek Günefl tutulmas› 15 Ocak’ta ger-
çekleflti. Hindistan, Do¤u Afrika ve
Çin’den tam anlam›yla gözlenebilen bu tu-
tulma, son 1000 y›l›n en uzun Günefl tutul-
mas› idi.

Cemal Koç hayata veda etti

Bugün Türkiye’nin en önemli matematik
dergisi olan “Matematik Dünyas›”n›n fikir

babas› ve Antalya
Cebir Günleri'nin
düzenleyicilerinden
olan Cemal Koç 1
fiubat 2010'da haya-
ta veda etti. Koç,
ayn› za-manda
Matematik Vakf›n›n
on kurucusundan
biridir.

Türkiye’de felsefenin gelene¤i ve 

gelece¤i tart›fl›ld›

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü, 24-26 Mart tarihleri ara-
s›nda “Türkiye’de Felsefenin Gelene¤i ve
Gelece¤i” bafll›kl› felsefe toplant›lar›n› dü-
zenledi. Kat›l›m›n oldukça yüksek oldu¤u
toplant›larda Ömer Naci Soykan, Teoman
Dural›, fiafak Ural, Cengiz Çakmak ve Ali
Utku gibi de¤erli akademisyenler bildirile-
rini sundular.

Asar-› Bakiye

Art›k Salih Zeki'nin 1913'te bas›lm›fl
olan üç ciltlik Asar-› Bakiye kitab›na Türk
Matematik Derne¤i'nin www.tmd.org.tr si-
tesinden ulaflabilirsiniz. Döneminin en iyi
matematikçilerinden biri olmas›n›n yan›s›-
ra Osmanl›'n›n ilk bilim tarihçilerinden
olan Salih Zeki bu kitab›nda ‹slam dünya-
s›nda ortaya ç›kan matematik ve astronomi
çal›flmalar›n› incelemifltir.
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Okuldan Haberler

Fen a¤›rl›kl› olan okulumuzda bildi¤iniz
üzere bilimsel etkinlikler aç›s›ndan önemli
bir aç›k mevcuttur. Bu aç›¤› biraz olsun ka-
pamak, okulumuza bir de¤er daha katmak
ad›na bu sene üyelerinin ço¤unlu¤u yay›n
kurulumuzdan oluflan ‹stanbul (Erkek) Li-
sesi Bilim Komitesi'ni kurduk. Komitenin
temel amac› düzenlenecek bilimsel aktivi-
telerin daha sistemli ifllemesini sa¤lamak
ve yeni projeler üretmektir. Geçti¤imiz ö¤-
retim y›l› içerisinde haz›rlad›¤›m›z projele-
ri tart›flt›k ve bilime ilgi uyand›rmak ad›na
birtak›m konferanslar düzenledik. Bu sene
gerçeklefltirebildi¤imiz en önemli proje ise
Numûne-i Terakki Dergisi'ni yay›n hayat›-
na döndürmek oldu. Numûne-i Terakki ge-
rek Osmanl›'n›n ilk ö¤renci dergisi oldu¤u
için, gerekse de ‹stanbul (Erkek) Lisesi ö¤-
rencileri ad›na bir miras niteli¤i tafl›d›¤›
için çok farkl› bir anlam teflkil etmektedir.
Ümit ediyoruz ki, bizden sonra gelecek
olanlar hem bu derginin devaml›l›¤›n› sa¤-
layacak, hem de yeni projeleri hayata geçi-
rebileceklerdir.

‹stanbul (Erkek) Lisesi Bilim Komitesi

Kenan Demirkol’la GDO'lu Ürünler 

ve Beslenme Konferans›

17/11/2009
‹stanbul T›p Fakültesi Ana Bilim Dal›

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirkol
okulumuzu ziyaret ederek, GDO ve sa¤l›k-
l› beslenme üzerine bir konferans verdi.
Ayn› zamanda okulumuzun 1975 mezunu
olan Kenan Demirkol, bitkilerin genetik
yap›lar›n›n de¤ifltirilerek insan sa¤l›¤›na
nas›l zararl› hale getirildi¤ini, bunun do¤a-

ya olan olumsuz etkisini ve gelecekte insan
sa¤l›¤›n› bekleyen tehlikeler konusunda bi-
zi ayd›nlatt›. Konferanstan sonra kendisiy-
le yap›lan röportaj› sayfa 87'de bulabilirsi-
niz.

Can Kozcaz’la CERN’e

Bak›fl Konferans›

28/12/2009
‹stanbul Lisesi mezunu fizikçi Dr. Can

Kozcaz 28 Aral›k 2009 tarihinde okulu-
muzda parçac›k fi-
zi¤i konulu bir
konferans verdi.
Bilkent Üniversite-
si Fizik Bölümün-
den mezun olduk-
tan sonra Washing-
ton Üniversite-
si'nde doktora ya-
pan Can Kozcaz,
flu anda CERN'in

teori bölümünde çal›fl›yor. Araflt›rma konu-
lar›n›n bafl›nda topolojik sicim kuram› gel-
mekte. Konferansta do¤an›n temel parça-
c›klar›na ve kuvvetlerine de¤inen, LHC'de-
ki deneyleri aç›klayan Kozcaz sicim kura-
m› ve süpersimetri gibi teorik fizikteki ye-
ni aç›l›mlardan da bahsetti.

Tübitak Ortaö¤retim Örencileri

Aras› Proje Yar›flmas›

Okulumuz haz›rl›k s›n›f› ö¤rencileri
Mehmet Efe Akengin ve Zeyd Yusuf Kö-
ro¤lu Tübitak'›n düzenledi¤i proje yar›flma-
s›nda matematik dal›nda birincilik ödülü
ald›lar.
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lay›k görülen projeler Teflvik, Üçüncülük,
‹kincilik veya Birincilik ile ödüllendirili-
yor. Ayr›ca tüm dallardan en iyi oldu¤u dü-
flünülen projeye de Y›l›n Genç Araflt›rmac›-
s› Ödülü veriliyor.

Bununla birlikte ödül kazanan proje

sahipleri, ÖSS’de ek puan uygulamas›n-

dan yararlanabiliyor ve para ödülü ka-

zan›yor. Bu durumu biraz somutlaflt›r-

mak gerekirse,  birincilik ödülü kazanan

proje sahipleri 25, ikincilik ödülü kaza-

nan proje sahipleri 20, üçüncülük ödülü

kazanan proje sahipleri 15 ek puan ka-

zan›yor.

Tabii ki ödüller bununla s›n›rl› de¤il. Ay-
r›ca uygun görülen projeler AB Genç Bilim
Adam› Yar›flmas›’na veya Intel’in sponsor
oldu¤u Uluslararas› Mühendislik ve Bilim
Projeleri Yar›flmas›’na kat›lmaya hak kaza-
n›yor. Bu yar›flmalarda dereceye giren

proje sahipleri, ÖSS’ye girmeden proje-

lerinin konular› ile alakal› dallardaki

devlet üniversitelerinin bölümlerine gir-

meye hak kazan›yor ve TUB‹TAK tara-

f›ndan üniversite e¤itimi s›ras›nda yak-

lafl›k 600 TL yüksek lisans ve doktora s›-

ras›nda ise ayl›k 1000 TL’yi aflan mik-

tarda burs al›yor. 

Biz bu seneki proje yar›flmas›na “Evir-
tim” adl› bir proje ile kat›ld›k. Yukar›da
bahsetti¤imiz etaplar sonucunda projemiz
matematik dal›nda birincilik ödülü kazan-
maya lay›k görüldü. Afla¤›da, yar›flmaya
kat›l›rken kulland›¤›m›z ve projenin yap›l›fl
aflamalar›n› anlatan “Bilimsel Araflt›rma

TUB‹TAK Ortaö¤retim Ö¤rencileri Aras› 
Proje Yar›flmas›’na Genel Bir Bak›fl ve 

Okulumuz Ö¤rencilerinin Türkiye 1.si Olan Projesi 

“Evirtim”

Her sene TUB‹TAK taraf›ndan, bu sene
de 41.si tertiplenmifl olan Ortaö¤retim Ö¤-
rencileri Aras› Proje Yar›flmas› düzenlenir.
Bu yar›flmaya Fen Bilimleri veya Sosyal
Bilimler kapsam›na dahil bir “bilimsel pro-
je” ile kat›lmak mümkündür. 

Yar›flma Kas›m-Aral›k aylar› gibi Orta-
ö¤retim Ö¤rencileri Aras› Proje Yar›flmas›
için ön baflvurular bafllar. Ocak ay›n›n so-
nuna kadar devam eden ön baflvuru süre-
cinde, ö¤renciler Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler kapsam›na dahil olan bir daldan
kat›lma hakk›na sahiptir. Baflvurular TUB‹-
TAK taraf›ndan belirlenmifl bölge koordi-
natörlüklerine yap›l›r. Ön baflvurular bittik-
ten sonra proje raporlar› bölge koordinatör-
lüklerince belirlenmifl jüriler taraf›ndan de-
¤erlendirilir. Ön baflvurular› geçen ve ser-
gilenmeye de¤er bulunan projeler mart
ay›nda bölge koordinatörlü¤ünce belirlen-
mifl yerlerde sergileniyor ve bu sergilerde
ö¤renciler jüriler taraf›ndan mülakata tabi
tutuluyor. Bu mülakat sonucu uygun bulu-
nan projeler Ankara Final Sergisi’ne ça¤›-
r›lmaya hak kazan›yor. Nisan ay›n›n sonu
veya may›s ay›n›n bafl› gibi yap›lan final
sergisine kat›lmadan önce proje üzerinde
baz› de¤ifliklikleri yap›lmas›na izin verili-
yor.  Sergi s›ras›nda jüri, s›ras› gelen ö¤ren-
cileri ça¤›r›yor ve ö¤renciler sözlü s›nava
tabi tutuluyor. De¤erlendirme, proje sahibi-
nin konuya hakim olup olmad›¤› gibi et-
kenler ve projenin bilimsel de¤eri baz al›-
narak yap›l›yor.

Jürinin de¤erlendirmelerine göre ödüle

Mehmet Efe Akengin
mehmetefeakengin@hotmail.com

Zeyd Yusuf Köro¤lu
zeyd.yusuf@gmail.com
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Plan›” yer al›yor. Gelecek y›llarda proje ya-
r›flmas›na kat›lmay› düflünenler için refe-
rans ve bilimsel bir projenin nas›l haz›rla-
nabilece¤i hakk›nda daha somut fikirler
edinmeye yard›mc› olabilece¤ini düflünü-
yoruz. 

Bilimsel Araflt›rma Plan›

Bu projemizde, geometrinin tüm alt dal-
lar›nda kullan›fll› olan “evirtim” adl› bir
dönüflümü detayl› bir flekilde inceledik. Bu
dönüflümü çeflitli olimpiyat problemlerin-
de, pek çok ünlü teoremde, çizim problem-
lerinde, uzay geometrisinde ve hatta hipe-
ruzaylarda uygulayarak, problemlerin bili-
nen çözümlerine alternatif çözümler gelifl-
tirece¤iz ve yeni teoremlerin bulunmas›na
yol gösterici olmaya çal›flaca¤›z. 

Evirtim, çok bilinmeyen bir dönüflüm ol-
makla birlike, uygulama alan›n›n geniflli¤i-
ne k›yasla oldukça ihmal edilen bir dönü-
flüm. Bu projede evirtimi tan›tmay›, pek çok
olimpiyat problemi ve teoremlerin ispat›n-
da kullanarak evirtimin geometrideki öne-
mini göstermeyi ve evirtimi ö¤renme teflvik
etmeyi amaçl›yoruz.

Evirtim ile ilk olarak 2009 Uluslararas›
Matematik Olimpiyatlar›’na Haz›rl›k K›fl
Kamp›’nda tan›flt›k. 2009 K›fl Kamp›’nda
her noktay› belli bir noktaya göre baflka bir
noktaya götüren bir dönüflümü kullanarak
Ptolemy Teoremi’ne yap›lan ispat, bizi çok
heyecanland›rm›flt›. Dolay›s›yla evirtimi
araflt›rmaya ve ö¤renmeye karar verdik.
Öncelikle, bu dönüflümün özelliklerini bul-
maya ve ne gibi kolayl›klar sa¤lad›¤›n› ö¤-
renmek için u¤raflt›k. Böylece karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z dönüflümü bir anlamda test et-
mifl olacakt›k. Testlerimiz sonucunda, bi-
limsel ve faydal› olabilecek bulgular elde
ettik. Dolay›s›yla araflt›rmalar›m›z› derin-
lefltirmeye karar verdik.

Araflt›rmalar›m›z› derinlefltirmeye, mev-
cut kaynaklardan evirtim konusu ile ilgili
yap›lm›fl çal›flmalar› araflt›rarak bafllad›k.
Bu ba¤lamda www.mathlinks.ro ve
www.imomath.com sitelerindeki sorular›

tarad›k ve The IMO Compendium, Geo-
metry Unbound gibi kitaplardan yararlan-
d›k. Bu kaynaklardan buldu¤umuz baz›
önemli ispatlara raporumuzda yer verdik.
Ayr›ca Türkiye Tak›m Seçme S›nav›’na ha-
z›rlan›rken çözdü¤ümüz sorulara evirtim
dönüflümünü kullanarak çözüm yöntemleri
gelifltirdik. 

Evirtimin ne kadar estetik ve kullan›fll›
bir dönüflüm oldu¤unu görünce, evirtimin
baflka alanlardaki kullan›mlar›n› da bul-
maya yöneldik. Dolay›s›yla bir plan haz›r-
lad›k ve evirtimi ne gibi baflka alanlarda da
kullanabilece¤imize karar verdik. Ard›n-
dan evirtimin üç boyutlu uzay ve hiper uzay
geometrisi ve çizim problemlerindeki uygu-
lamalar› hakk›nda baz› çal›flmalar yapt›k
ve bu çal›flmalarda elde etti¤imiz verileri
raporumuza ekledik. 

Yapt›¤›m›z bu projeyle evirtimin geomet-
ride ispat yapma ve olimpiyat problemleri-
nin çözümü konusundaki de¤erini etkin bir
biçimde sunmufl olmay› ve evirtimin daha
önceden bulunmam›fl özelliklerini tan›tma-
y› amaçl›yoruz. Yapt›¤›m›z projenin evirtim
ile alakal› gelecekte yap›lacak proje ve
benzeri çal›flmalara ›fl›k tutmas›n› arzulu-
yoruz.

Not: Katk›lar› için, bizden desteklerini
hiç esirgemeyen ailelerimize; bize teknik
imkanlar konusunda yard›mc› olan okulu-
muz ‹stanbul Erkek Lisesi’ne, de¤erli mü-
dür yard›mc›m›z Metin Kufl’a ve raporun
haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Yi¤it Yarg›ç’a
teflekkür ederiz.
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EV‹RT‹M

Evirtim kullan›m›, temelde çok basit
olan bir  dönüflüm üzerine kuruludur.

TANIM: 

• O merkezli ve r yar›çapl› bir S çembe-
ri verilmifl olsun. O’dan farkl› bir A nokta-
s› için; OA üzerinde yer alan ve OA·OA'=r2

flart›n› sa¤layan A’ noktas›, A noktas›n›n
evirtimi olarak tan›mlans›n. Düzlem üze-
rindeki bir fleklin evirtimini, bu fleklin üze-
rindeki noktalar›n evirtimleri kümesinin
oluflturdu¤u flekil olarak tan›mlayal›m. Bu-
rada, evirtimin kuvveti olsun.

Ç›kar›m: Dolay›s›yla S çemberinin
içindeki bir noktan›n d›fl›ndaki, üzerindeki
bir noktan›n kendisi, d›fl›ndaki bir noktan›n
da içindeki bir nokta evirtimidir.

• E (O, r) ile O merkezli, r yar›çapl› ve
kuvveti r2 olan evirtimi gösterelim. E (K)
ile düzlemdeki O noktas›ndan farkl› bir K
noktas›n›n evri¤ini (veya evirtimini diyebi-
liriz) gösterelim. Benzer flekilde E (w) ile
bir w çemberinin ve E (l) ile bir l do¤rusu-
nun evri¤i gösterilir.

Ç›kar›m: Düzlemdeki bir A noktas›
için, E (E (A)) = A d›r. 

Fakat yukar›daki iki tan›ma göre O nok-
tas›n›n evirtimi nerede olacak? Bir nokta O
noktas›na yaklaflt›kça, evirtimi O’dan o ka-
dar uzaklaflacakt›r. Ki bu durumda O ile ∞
birbirlerinin evirtimleri oldu¤unu varsaya-
biliriz. Dolay›s›yla yapaca¤›m›z ispatlarda
ve evirtimle yap›lan ispatlarda O noktas›-
n›n evri¤ini de¤il, O’nun düzlemdeki konu-
munu kullanaca¤›z. 

O, evirtim merkezi olmak üzere afla¤›da-
ki teoremleri ispatlayal›m:

(T1) : O’dan geçen bir do¤runun evri¤i
kendisidir. 

‹spat: Bu do¤runun evri¤inin kendisine
evirtimle birebir örten efllendi¤ini gösterir-
sek yeter. fiunlar› gözlemleyelim: O nokta-
s›yla, do¤runun sonsuza gitmesi, birbiriyle
eflleflir. (2) Do¤runun üzerindeki her nokta-
n›n evri¤i do¤runun üzerinde kal›r. (3)

Do¤runun üzerindeki her nokta için evri¤i
bu nokta olan bir nokta yine bu do¤ru üze-
rinde bulunur. Bu iki gözleme göre evirtim,
bu do¤rudan kendisine birebir ve örtendir.

(T2) : O’dan farkl› A ve B noktalar› düz-
lemde al›ns›n. E(O,R) evirtimine göre
E(A)=A* ve E(B)=B* olmak üzere:

r2·AB
VOAB:V OB* A* ve A* B* =

OA·OB
sa¤lan›r.

r2                               r2

‹spat: OA*=        , OB*= 
OA’             OB

OA OB*
eflitliklerini kullanarak =

OB      OA*

buluruz. Ki bu VOAB:V OB*A* anlam›na
gelir. Ayr›ca bu benzerli¤i kullanarak  

AB        A*B*       A*B*
=             =                       

OA        OB*          r2

OB

r2·AB
fi A*B* =             bulunur.

OA·OB

Ç›kar›m: –OAB = –OB* A* ve
–OBA = OA* B* oldu¤unu görebiliriz.

(T3): 1. O’dan geçen bir çemberin evir-
timi O’dan geçmeyen bir do¤rudur. 

2. O’dan geçmeyen bir do¤runun
evirtimi, O’dan geçen bir çemberdir.

‹spat: B noktas›n›, OB çap olacak flekil-
de alal›m. A ve C noktalar› da çember üze-
rinde al›ns›n. E(A)=A*, E(B)=B*, E(C)=C*
olmak üzere; –OAB = –OB* A*= 90˚;
–OCB = –OB*C*= 90˚ olaca¤›n› (T2)’den
VOAB:V OB*A* ve VOCB:V OB*C*  ol-
mas› gerekti¤ini biliyoruz.                          
fi –A*B*O+–OB*C*=180˚ ; A*, B*, C*
do¤rusald›r. 

Benzer flekilde; e¤er A*, B*, C* noktala-
r› OB* do¤rusu do¤ruya dik olacak flekilde
al›nsayd›; O, A, B, C çembersel bulunurdu.
Ki bu da 2.’yi ispatlar.
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Ç›kar›m: Birbirine O’da te¤et olan iki
çemberin evirtimi birbirine paralel iki do¤-
rudur. Çünkü bu do¤rular sadece O’da ke-
siflir ve O’nun evirtimi   oldu¤undan, bu iki
do¤ru ancak sonsuzda kesiflir. Ki bu da pa-
ralel olmalar›yla mümkündür. Benzer fle-
kilde birbirine O’da te¤et olan bir do¤ru ve
bir çemberin evirtimlerinin paralel iki do¤-
ru oldu¤unu söyleyebiliriz.

(T4): O’dan geçmeyen çemberin evri¤i,
O’dan geçmeyen çemberdir. 

‹spat: Bu çemberin merkezi O1 olsun.
Çembere w diyelim. OO1 do¤rusunun w
çemberi ile kesiflim noktalar› A ve D olsun.
w çemberi üzerinde bir B noktas› alal›m ve
OB do¤rusunun w ile ikinci kez kesiflimine
C diyelim. ACBD dörtgeni çemberseldir. O
merkezli evirtime göre bir X noktas›n›n
evirtimini X* ile göstermek üzere;
VOBD:VOD* B* ve VOCA:VOA*C* oldu-
¤unu (T2)’den söyleyebiliriz. Dolay›s›yla;   
–B*D*A* = 180˚ - –B*D*O = –OBD =
–CAO = 180˚ - –OAC = 180˚ - –OC*A*
buluruz. Ki bu da B*, D*, A*, C* noktala-
r›n›n çemberselli¤i anlam›na gelir. 
yani w çemberinin evirtimi w* çemberidir.

Not: O1 noktas› w*’›n merkezi olmak
üzere; O, O1 ve O2 do¤rusald›r. Çünkü
OO1 do¤rusu k çemberini iki simetrik ya-
r›m çembere ay›rd›¤› ay›r›r ve bu iki simet-
rik yar›m çemberin evirtimleri de simetrik

iki yar›m çember olur. Fakat bu yine de
E(O1) = O2 oldu¤u anlam›na kesinlikle
gelmez!

Peki evirtim gerçekten faydal› ve estetik
bir dönüflüm müdür? Ptolemy Teoremi’nin
afla¤›daki ilginç ispat› ile bu konuda biraz
fikir sahibi olabiliriz.

Ptolemy Teoremi:

A,B,C ve D düzlemde ABCD’nin kon-
veks bir dörtgen olmas›n› sa¤layan dört
nokta olmak üzere AB.CD+AD.BC≥BD
eflitsizli¤i sa¤lan›r. Eflitlik durumu ABCD
dörtgeni çembersel iken sa¤lan›r.

‹spat: A merkezli ve k yar›çapl› evirtim
alal›m, BÆB', CÆC', DÆD' olsun. 

BC                      CD
B'C'= k2.             , C'D'= k2.            , 

AB·AC’                AC·AD

BD                    CD
B'D'= k2.             , AC'= k2. ,

AB·AD'                 AC

k2 k2

AB'= ve, AD'= , eflitliklerini
AB                 AD

(T2)’den söyleyebiliriz. (1), (2), (3)’ten:  

AB·CD+AD·BC≥AC·BD

B'D'         k2                        B'C'          k2

k2.             .         ≥  k2.             .          +
AB·AD      AC          AB·AC      AD

C'D'         k2                           

k2.             .              B'D'≤ B'C' + C'D'
AC·AD      AB           

Bulunur. Ki bu da üçgen eflitsizli¤inden
do¤rudur. Eflitlik durumu için B', C', D'
noktalar› do¤rusal olmal›d›r. Bu da (T3)’e

A

A*

B*

C*

C

B

O
A

C
B

O1

2

D* D

B*

C*

O

A*

(

(
( (

( ( (

( (
( ( (
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göre ancak ABCD dörtgeninin çembersel
olmas›yla mümkündür.                               

Pappus teoremi:

s, AB çapl› bir çember olusun s1 ve s2 bir-
birine C’de d›fltan te¤et ve s’ye A ile B’de
içten te¤et olsun. w1, w2,....... çemberler di-
zisini alal›m, öyle ki her wi+1 çemberi wi ’ye,
s’e ve s1’e te¤et olsun (w1 çemberi s, s1 ve
s2’ye). wn’in yar›çap› rn, wn’in merkezinin
AB’ye uzakl›¤› dn olmak üzere, her n do¤al

say›s› için dn = 2·n·rn oldu¤unu gösteriniz.
‹spat: A merkezli ve w4’ü sabit tutacak

flekilde evirtim alal›m. Dolay›s›yla s ve s1

çemberleri, AB do¤rusuna dik ve w4 çem-
berine te¤et olan do¤rulara; s1, w1, w2,...
çemberleri de bu iki do¤ru aras›nda kalan
çemberler dizisine evirtilir öyle ki E(s2)
çemberi bu dizinin en alt›ndad›r. Bunu (T2)
ve (T3)’den söyleyebiliriz. s’ ve s1 paralel
oldu¤undan w2, w3,... çemberlerinin yar›-
çaplar› eflit olur ve dn'=n.2rn' oldu¤u kolay-
ca görülür. Di¤er taraftan wn’nin merkezi,
E(wn)’nin merkezi ve A noktas› do¤rusal 

rn            dn
oldu¤undan,   =        eflitli¤i sa¤lan›r. 

rn ' dn'
dn            dnfi =        = 2·n bulunur.
rn ' rn'

Sonraki say›m›zda, evirtim hakk›nda da-
ha karmafl›k ve estetik teoremleri ispatlar›
ile birlikte görece¤iz ve farkl› örnekler üze-
rindeki uygulamalar›na de¤inece¤iz.

A C' C BS'

S '1

S '

'

'

'

2
S

S

2
S

3

1

1

3

2

3

33

53

6

3

4

3

4

3

3

3

2

3

1

3

5

B'

A

B

B'

C C'

D'

D
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Evirtim yard›m› ile çok güncel olimpiyat
sorular›na da farkl› ispatlar getirmek müm-
kün.

5.Soru (Türkiye Milli Tak›m Seçme 

S›nav›-2006, Problem-2)

AB çapl› bir çember üzerinde al›nan bir
Q noktas›ndan AB’ye QH diki çiziliyor.
AB çapl› çemberle Q merkezli ve QH yar›-
çapl› çember C ile D’de kesiflsin. CD’nin
QH’yi ortalad›¤›n› gösterin.

‹spat: Burada evirtimin hangi noktaya
göre oldu¤u kolayl›kla kestirilmese de,
QX=XH oldu¤unu gösterece¤imiz için
Q,X veya H noktas›na göre evirtim yapmak
mant›kl› görünüyor. Burada H; hem AB ça-
p›n›n, hem de bir çemberin üzerinde oldu-
¤undan H merkezli evirtim yapmak di¤er-
lerine göre daha mant›kl› görünüyor. 

AB yar›çapl› çembere s1, Q merkezli
çembere ise s2 diyelim. HQ ile s2, H’dan
farkl› R noktas›nda kesiflsin. Y' ile Y nokta-
s›n›n evri¤i olan noktay› gösterelim.

C, X, D noktalar›ndan geçen do¤ru H,
C', X', D' noktalar›ndan geçen çembere; A,
B, C, D, Q noktalar›ndan geçen s1 çemberi,
A', B', C', D', Q' noktalar›ndan geçen s1'
çemberine; H, C, D noktalar›ndan geçen
s2 çemberi de C' D' do¤rusuna evirtilir.
Q' H«s1' = M' olsun.

s2 ile AB, H’de te¤et oldu¤undan C'D'
do¤rusu A'B' ye paralel olur. HQ'«C'D'= R'
olur. Öyleyse HQ = QR oldu¤undan
HR'=R'Q' oldu¤unu buluruz. R’ noktas›na
göre kuvvet bize; R'M'·R'Q'=C'R'·R'D'=HR'·R'X'
verir. Ki bu da R'Q'=HR' oldu¤undan
R'M'=R'X' veya di¤er bir de¤iflle HM'=Q'X'
oldu¤unu gösterir. Di¤er taraftan A'B' çap
oldu¤u için HM'=Q'H.
fiHM'=Q'H=Q'X' ispat biter. 

fiimdi, Uluslar aras› Matematik Olimpi-
yatlar›’nda sorulmaya aday gösterilmifl bir
soruyu ve o soru üzerinden gidilerek yap›-
lan bir genellemeye göz atal›m. Evirtimin
eflitsizlik problemleri üzerinde de rahatça
uygulanabildi¤ini görece¤iz.

8. Soru (Uluslararas› Matematik

Olimpiyatlar›-K›saliste Sorusu-

1996, G7)

ABC üçgeninin O çevrel çemberinin
merkezi olmak üzere; AOB, BOC ve AOC
üçgenlerinin çevrel çemberlerinin s›ras›yla
OC, AO ve OB do¤rular›yla kesiflim nokta-
lar› C1, B1, A1olmak üzere

OA1.OB1.OC1
≥8  oldu¤unu gösteriniz.

OA.OB.OC

M'

R'C'

Q'

X'

H B'

D'

A'

A H B
D

X

O
s1

s2

R

C
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‹spat: Afla¤›da bu sorunun genel hali is-
patlanm›flt›r.

Bu geometrik eflitsizlik sorusunu evir-
timle ispatlad›ktan sonra, çözümümüz s›ra-
s›nda asl›nda O noktas›n›n özelli¤ini kul-
lanmad›¤›m›z› anlad›k ve bu sorunun ge-
nellemesini bulduk. Genellemenin de evir-
tim yard›m› ile çok estetik bir ispat›n› yapt›k.

(Uluslararas› Matematik 

Olimpiyatlar›-K›saliste Sorusu-

1996, G7 – Genelleme): 

Üçgen içinde al›nan herhangi bir P nok-
tas› için, –APB,–APC ve –BPC’nin çev-
rel çemberlerinin PC, PB ve PA do¤rular›
ile kesiflim noktalar› s›ras›yla C1, B1, A1 olmak
üzere PA1.PB1.PC1

≥8 eflitsizli¤i sa¤lan›r.
PA.PB.PC

‹spat: P merkezli ve 1 yar›çapl› E evirti-
mi alal›m. 

E(A1), E(B), E(C); E(A), E(B1), E(C);
E(A), E(B), E(C1) do¤rusal olur. W'1, W'2,
ve W'3 do¤rular›n›n belirtti¤i A' B' C' üçge-
nine bakal›m.

PA     PA'1 PB     PB'1 PC     PC'1
=        ,        =         ve =

PA1 PA' PB1 PB' PC1 PC'
oldu¤undan: A(B'PC')=x,     A(B'PA')=y,

A(A'PC')=z olmak üzere, 
PA'1 x      PB'1 z      PC'1 y

=        ,         =         ,          =
PA' y+z     PB' x+y     PC' x+z
oranlar› vard›r ve eflitsizlik

y+z      x+z     x+y
.          .            ≥8 halini al›r.

x          y         z

Bu eflitsizlik ise aritmetik ortalama ≥
geometrik ortalama eflitsizli¤inden do¤rudur.

Bu genellemedeki mant›¤› kulland›¤›-
m›z bir örnek ile devam edelim.

9. Soru (Çin TST – 2008):

ABC üçgeninin içinde rastgele bir P
noktas› al›n›yor. AP ile PBC üçgenin çevrel
çemberinin kesiflim noktas› A1 olsun. Ben-
zer flekilde B1 ve C1 noktalar› tan›mlayal›m.   

PA             PB             PC
1+2.       1+2.         1+2.    ≥8

PA1 PB1 PC1

oldu¤unu gösteriniz.
‹spat: Yine ayn› flekilde evirtim alal›m

ve x, y, z’yi ayn› flekilde tan›mlayal›m. Do-
lay›s›yla eflitsizlik:

(x+y)+(x+z) (y+z)+(z+x) (x+y)+(y+z)
≥8

y+z                x+y                 x+z

halini al›r. 

14
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A

1
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W2'
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(
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Di¤er taraftan, artimetik ortalama ≥ geo-
metrik ortalama eflitsizli¤ini kullanarak flu
eflitsizlikler yaz›labilir:

(x+y)+(x+z) ≥ 2. √(x+y).(x+z)

(y+z)+(z+x) ≥ 2. √(x+y).(x+z)
Eflitsizlikleri alta alta çarp›larak istenilen

elde edilir.

(x+y)+(y+z) ≥ 2. √(x+y).(y+z)

Uluslararas› Matematik Olimpiyatla-
r›’nda ç›km›fl bir soruyu ispatlayal›m. 

6. Soru (Uluslararas› Matematik 

Olimpiyat›-1996, Soru-2) 

ΔABC üçgeninin içinde –APB-–C=
–APC-–B flart›n› sa¤layan P noktas› al›n-
s›n. ΔAPB ve ΔAPC üçgenlerinin iç mer-
kezleri s›ras›yla D ve E ise AP, BD ve CE’
nin tek noktadan geçti¤ini gösterin.

‹spat: –ABP-–B=–ACP-–C
–BAP+–PCB=–PAC+–PBC….(1),

BD«AP=X olsun. AB      AX
=          oldu¤unu 

BP      XP 
ABP üçgeninde aç›ortay teoreminden bili-
yoruz. Ayr›ca CE, –ACP’nin aç›ortay› ol-
du¤undan: C, E, X do¤rusal          

AC     AX        AC       AB
=                     =         …(2)

CP      XP        CP       BP
fieklin P noktas›na göre evri¤ini alal›m:

–A'B'P'=–BAP, –PCB= PB'C', –PAC=
–PC'A', –PBC=–PC'B' do¤rudur.    
fi–PC'B'+–PC'A'=–A'C'B'=–PB'A'+
PB'C'=–A'B'C' ve dolay›s›yla A'C'=A'B'
bulunur. Ki bu da r2.AC      r2.AB

=              veya
PA.PC     PA.PB

AB      BP
=         anlam›na gelir. (2)’den soru biter.

AC     CP
Sonraki say›m›zda, evirtim hakk›nda

daha karmafl›k ve estetik teoremleri ispat-
lar› ile birlikte görece¤iz ve evirtimin
farkl› örnekler üzerindeki uygulamalar›na
de¤inece¤iz.

A

P

C

D

O

X

B
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Euler Formülü ve Platonik Cisimler

M.Ö. 360 y›llar›nda Platon'un “Timae-
us” adl› kitab›nda tan›mlad›¤› üzere plato-
nik cisimler her köflesinde ayn› say›da bir-
birine efl düzgün çokgenin kesiflti¤i üç bo-
yutlu cisimlerdir. Platon, kitab›nda toplam
befl tane olan
bu cisimlere
ayn› zamanda
baflka anlamlar
da yüklemiflti.
Piramit (tetra-
hedron) atefl, küp (hexahedron) toprak, ico-
sahedron su, octahedron hava, dodecahed-
ron ise cennetin yap› tafl› olan etherle  ba¤-
daflt›r›lm›flt›r. Asl›nda Platon'dan yaklafl›k
bin y›l önce neolitik dönemde ‹skoçya'n›n
halk› bu befl cismi bulmufl. (Tafltan örnekle-
ri Oxford'taki Ashmolean Müzesi'nde sak-
lanmaktaym›fl). Bu cisimlerin neden tam›
tam›na befl tane oldu¤unu ispatlamaya kal-
k›flmadan önce iflimize yarayacak çok il-
ginç ve bir o kadar önemli bir formülden
bahsetmemiz laz›m, “Euler formülü”. Eu-
ler formülü san›ld›¤› gibi ilk olarak Euler
taraf›ndan de¤il, Descartes (1639) taraf›n-
dan bulunmufl; Euler ise bu formülü Des-
cartes'tan ba¤›ms›z olarak tekrar ispatla-
m›flt›r. Yak›n arkadafl› matematikçi  Gold-
bach'a bir mektubunda  bu formülden bah-
seden Euler, 1751 y›l›nda formülü yay›nla-
m›flt›r. Formülün  kesin ispat›ysa 1847 y›-
l›nda C. von Staudt taraf›ndan yap›lm›fl. 

V köfle say›s›, E kenar say›s›, F yüz say›-
s› olmak üzere;

Teorem 1 : V – E + F = 2
‹spata bafllamadan hemen önce birkaç

fleyi tan›mlamam›z gerek. ‹ki boyutlu bir
düzleme kenarlar› kesiflmeyecek biçimde

çizilebilen tüm çizgelere düzlemsel çizge
denir, nitekim tüm platonik cisimlerde t›p-
k› di¤er çok yüzlü cisimler gibi bu flekilde
ifade edilebilir. Her düzlemsel çizge, düz-
lemi sonlu say›da ba¤lant›l› bölgelere ay›r›r

(d›fltaki bölge
de dahil). Bu
bölgeler bizim
cisimlerimizin
yüzleridir. Bafl-
lad›¤› noktaya

geri dönen ve ayn› noktadan iki kez geçme-
yen yollara “döngü”, döngüsü olmayan çiz-
gelereyse “orman” denir. A¤açlar ise tek
parçal›k ormanlard›r. Tahmin edece¤iniz
gibi ormanlar da a¤açlardan meydana gel-
mektedir.

‹spat 1 : Herhangi bir G düzlemsel çiz-
gesi için bunun tersi olan bir G* çizgesi ele
alal›m, öyle ki G çizgesinin her yüzünün

içinde birer köfle alarak ve bunlar› birbirine
ba¤layarak G* çizgesini elde edelim
(G**=G). 

Bar›fl Paksoy
baris.paksoy@gmail.com

1 Dergimizin ‘Simya’ yaz›s›nda bu madde ile ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz.
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Jordan e¤ri teoreminde de  bahsedildi¤i
ve kolayca görülebilece¤i üzere G çizge-
sindeki her döngü G* çizgesini keser. G
çizgesinin öyle bir döngüsüz alt-çizge olan
F orman› vardir ki; G* çizgesini kesmez
(F'’te a¤açlar›n etraf›ndan yüzden yüze do-
laflarak geçebilirsiniz.). Dolay›s›yla döngü-
süzlük ile G çizgesinin G* çizgesini kes-
mesi birbirine ters iki durumdur. G çizge-
sinde herhangi bir kapsayan T a¤ac› seçe-
lim, öyle ki bu bir döngüsüz alt-çizgedir.
Bu a¤ac›n tümleyeninin tersi, (G-T)*, G*
çizgesinin döngüsüz alt-çizgesini oluflturur.
Her a¤açta da köflelerin say›s› kenarlar›n
say›s›ndan bir büyüktür, yani n noktal› bir
a¤ac›n n-1 kenar› vard›r; okuyucu bunu
al›flt›rma olarak ispatlayabilir. Buradan ha-
reketle iki a¤ac›n toplamda sahip oldu¤u
kenar say›s› ise (V – 1) + (F - 1)'dir, yani

V - E + F = 2

neden tam befl tane platonik cisim oldu¤u-
nu ispatlamadan önce son bir fleye daha de-
¤inmemiz gerek. Cisimleri {p,q} olarak
simgeleyelim, öyle ki her yüzde p tane ke-
nar olsun. Her yüzde p tane kenar oldu¤u
için toplamda p·F kenar olmal›. Fakat bir
kenar iki yüz taraf›ndan paylafl›ld›¤› için
p·F = 2·E. Bir yandan da her köflede q ke-
nar kesiflsin, fakat burada da her kenar iki
köfleyi birbirine ba¤lad›¤›ndan q·V = 2·E.
Yani;

p·F = 2E = q·V

Bu eflitli¤i Euler formülüyle birlefltirip flöy-
le bir denklik elde edebiliriz:

2E            2E
– E +         = 2

q              p

Birkaç ifllemle de flunu elde edebiliriz:

1      1      1      1
+     =      +  

q      p      2      E

E her halükarda pozitif oldu¤u içindir ki;

1        1        1      
+        >       

q        p        2      

p ve q en az üç olmal›d›r. Yukar›daki eflit-
sizlik çözüldü¤ü zaman befl adet çözüm el-
de ederiz:

{p,q} : {3,3}, {4,3}, {3,4}, {5,3}, {3,5}.

Kaynakça

1. Aigner, M.; Ziegler, G.M., Proofs from the Book,
Springer-Verlag, 1998, 65

2. Courant, R.; Robbins, H., What is Mathematics?,

Oxford University Press 1996, 236-240
3. mathworld.wolfram.com/PlatonicSolid.html
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Dört Renk Teoremi

Dört renk teoremi ya da problemi bilin-
di¤i kadar›yla ilk defa Francis Gutrie tara-
f›ndan ortaya at›lm›flt›r. Bir haritada ortak
kenara sahip iki bölge birbirine komflu sa-
y›ls›n. E¤er aralar›nda sadece sonlu say›da
nokta varsa komflu saym›yoruz, mesela
(fiekil 1)'de ki 1 ve 2 bölgeleri gibi aralar›n-
da sadece bir nokta varsa. Komflu ülkeler
farkl› renklerde olacak flekilde bir boyama-
ya da regüler boyama diyelim. 1852 y›l›n-
da döneminin önemli matematikçilerinden
biri olan De Morgan'›n eski ö¤rencisi Fran-
cis Gutrie ‹ngiltere haritas›n› regüler boya-
maya çal›fl›rken haritan›n dört renkle boya-
nabilece¤ini fark etti. Bunun üzerine her
haritan›n regüler olarak dört renkle boya-
n›p boyanamayaca¤›n› ispatlamay› denedi;
fakat bir çok kifli gibi baflar›l› oldu¤unu
sansa da ispat yanl›flt›.(1) Daha sonra soru-
yu kardefli Frederick'e de sordu. 23 Ekim
1852'de Frederick soruyu ve Francis'in

ispat›n› Augustus De Morgan'a iletti. Mor-
gan Francis'in ispat›ndan memnun kalmad›
ve bu sorunun bir ispat› olup olmad›¤›n›
kendisi de bilmiyordu; fakat daha sonra
Frederick Gutrie'nin yazd›¤› bir mektuptan
anlad›¤›m›za göre soru çok hofluna gitmifl-
ti.(1) Morgan da problemi ispatlayamama-
s›na ra¤men, birbirine komflu befl ülkenin
çizilip çizilemeyece¤ini araflt›rmaya baflla-
d›. E¤er ki bunun mümkün oldu¤unu ispat-
layabilseydi varsay›m yaln›fllanacakt›; fa-
kat Morgan bunun mümkün olamayaca¤›n›
ispatlad›. Bu sonucu ispatlamadan önce ha-
ritalara farkl› bir bak›fl aç›s›yla yaklaflacak
ve baflka birkaç teorem kan›tlayaca¤›z.
Dört renk problemi flüphesiz ki çizge kura-
m›na ait bir problemdir, 'Euler Formülü ve
Platonik Cisimler'(4) yaz›m›zda da Euler
formülünü çizge kuram›yla ispatlam›flt›k.

Bundan sonra bölgeleri birer nokta, ve
iki bölgenin s›n›r›n› da o iki bölgeyi simge-
leyen noktalar› birbirine ba¤layan kenarlar
olarak görece¤iz. Kenarlar aras›nda kalan
bölgelereyse yüz diyece¤iz. Bir noktadan
ç›kan kenar say›s›na, yani haritadaki bir
bölgenin komflu say›s›na, o noktan›n dere-
cesi diyece¤iz. Mesela fiekil 1'deki harita-
n›n bu metodla modellemesi fiekil 2'deki
gibidir. Haritalar›n bu flekilde gösterimi
düzlemsel bir çizgedir, yani asla iki kenar
kesiflmezler, t›pk› asla iki kenar›n kesiflme-
yece¤i gibi.

Bar›fl Paksoy
baris.paksoy@gmail.com

H. Alperen Tosun
halperentosun@hotmail.com
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Çizge kuram›n›n ve belki de tüm mate-
mati¤in en ünlü sav› flimdi Appel ve Haken
Teoremi oldu.

Paul Erdös, 1979
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fiekil 1
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Teorem 1 : Bir düzlemsel çizgenin tam
e tane kenar› ve dereceleri k1, k2, ..., kv ol-
mak üzere tam v tane köflesi olsun. Öyleyse

k1+k2+...+kv=2e  oldu¤unu ispatlay›n›z.
‹spat 1 : k1+k2+...+kv toplam›nda her

kenar iki kere say›lm›flt›r, çünkü bir kenar
iki köfleyi birbirine ba¤lar ve ikisinin de de-
recesin de say›lm›fl olur.

Teorem 2 : Bir düzlemsel çizgenin s›ra-
s›yla n1, n2, ..., nf tane s›n›r içeren f tane yü-
zü olsun. Öyleyse n1+n2+...+nf=2e
oldu¤unu ispatlay›n›z.

Bu teoremin ispat› okura b›rak›lm›flt›r.
Teorem 3 (Morgan) : Düzlemde befl

nokta verilmifl olsun. Her noktay› di¤er her
bir noktaya birbirini kesmeyen kenarlarla
ba¤laman›n mümkün olmad›¤›n› ispatlay›-
n›z. 

‹spat 3 (Morgan) : ‹spata çeliflki ile
ulaflmaya çal›flaca¤›z. Dolay›s›yla önce bu
önermenin tersini kabul edelim. E¤er bu
mümkün olursa her noktan›n derecesi dört
olur. Teorem 1'e göre de 10 tane kenar›m›z
olmas› gerekir. Fakat (4)'deki Euler Formü-
lü'nü1 uygularsak;

v-e+f=2 
=> f=e-v+2=10-5+2=7

olur. Teorem 2'ye göre de;
n1+n2+...+n7=2e=20

olur. Fakat hiç bir ni üçten küçük olmad›¤›
için;

n1+n2+...+n7≥3.7=21

olmas› da gerekir. Çeliflki! Demek ki san›-
m›z do¤ruymufl.

Yani birbirine komflu befl bölge içeren
bir harita olamaz. Bu her ne kadar soruya
bir yan›t olarak gözükse de asl›nda yeterli
bir yan›t de¤ildir; çünkü biraz incelenirse
dört ülkenin birbiriyle komflu olmad›¤›
ama dört renkle boyanmak zorunda olan
bir çok harita da bulunabilir. Bir örnek ola-
rak fiekil 3'ü alabiliriz.

Matematikte kimi sorular bir ilkokul ço-
cu¤unun bile anlayabilece¤i sadeliktedir ve
oldukça basit görünürler ama ispatlar› san›-
landan çok daha zor, hatta kimi zaman im-
kans›z olabilir. Dört renk teoremi de bunun
için oldukça iyi bir örnektir. Morgan her-
halde sorunun k›ymetini anlam›fl olacak ki
soruyu aralar›nda filozof William Whe-
well'in de bulundu¤u arkadafllar›yla paylafl-
m›fl; fakat ne yaz›k ki soru daha sonra bir
süre boyunca unutulmufltur. Arthur Cayley
13 Haziran 1878'de Londra Matematik
Derne¤i'nde bu sorunun bir ispat›n›n bulu-
nup bulunmad›¤›n› sordu. Böylece soru ge-
nifl bir çevreye sunulmufl oldu ve yaklafl›k
bir as›r boyunca bir çok matematikçi bu
problemle u¤raflt›. Soruyu Cayley kendisi-
de çözemese de en az›ndan oldukça önem-
li bir sonuç kan›tlad›.

fiekil 2

fiekil 3

1 Burada haritan›n d›fl› da bir bölge olarak say›l›yor.
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Teorem 4 (Cayley) : Problemi üçten
fazla ülkenin ayn› noktada kesiflmedi¤i ha-
ritalar için çözmek yeterlidir.

‹spat 4 (Cayley) : Bu teoremin ispat›
için çizgelerden tekrar haritalara dönüfl ya-
p›yoruz. En az dört ülkenin bir noktada ke-
siflti¤i bir harita alal›m ve bu noktalardan
herhangi birine N ve derecesine de d diye-
lim. Bu noktan›n derecesi dörtten büyük ol-
sun. Amac›m›z bu noktan›n derecesini kü-
çültmek, bunu yaparken de yeni bir harita
elde edece¤iz ve onun da dört renkle boya-
nabilece¤ini gösterece¤iz. Afla¤›daki flekil-
den takip edebilece¤iniz üzere bir bölgeyi
tafl›yoruz, böylece N'nin yeni derecesi d-1
oluyor ve derecesi üç olan yeni bir nokta
olufluyor.

Bu ifllemi derecesi üçten büyük her nok-
ta için tam d-3 kez yap›yoruz. Böylece ye-
ni haritam›zdaki tüm noktalar›n derecesi
üçe indirgenmifl oluyor. E¤er elimizdeki
yeni harita dört renkle boyanabilirse, eski
haritada boyanabilir; demek ki dört renk
problemini üçten fazla ülkenin kesiflmedi¤i
haritalar için ispatlamak yeterlidir. 

Cayley'nin problemi duyurmas›ndan bir
sene sonra da Alfred Bray Kempe proble-
min çözümü için yeni bir metod önerdi.
Kempe'den sonra dört renk problemiyle
u¤raflan matematikçilerin büyük bir ço¤un-
lu¤u da bu metodu kullanm›flt›r. Biz de bu
metodla dört renk teoremini k›smi olarak
kan›tlayaca¤›z.

Cayley'nin teoreminden bildi¤imize gö-
re problemi sadece tam üç tane bölgenin
ayn› noktada kesiflti¤i haritalar için çözmek

yeterlidir. Ayn› zamanda kolayca görülebi-
lece¤i üzere bir ya da daha fazla bölgenin
etraf›n› çeviren bir bölgenin, mesela fiekil
5'te ki sar› bölge gibi, bulunmad›¤› harita-
lar içinde çözmek yeterlidir. Bu iki özelli¤i
sa¤layan ve befl renk gerektiren haritalar›n
oldu¤unu varsayal›m. Bunlar›n içinden de
en az bölge say›s›na sahip haritalara mini-
mal harita diyelim. E¤er minimal haritala-
r›n olmad›¤› gösterilebilirse problemimizi
çözmüfl oluruz. Varsayal›m ki minimal ha-
ritalar mevcut ve bu haritalardan birinin
bölge say›s›na da B diyelim. O halde bölge
say›s› B'den küçük olan her haritan›n dört
renk ile regüler boyanabilmesi gerekir, ya
da bir harita en az befl renkle boyanabili-
yorsa en az B tane bölgesi vard›r diyebili-
riz. fiimdi Kempe’nin bu konudaki en
önemli iki teoremini ispatlayal›m.

Teorem 5 (Kempe) : Her haritada en
fazla befl komflusu olan bir bölge vard›r, ya-
ni bir haritada bölgelerin hepsi birden alt›
veya daha fazla komfluya sahip olamaz.

‹spat 5 : Her bölge tam üç bölgeye ke-
siflti¤i için hiç çekinmeden, bütün bölgele-
rin üç kenar› oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu
ispatta da Euler Formülü'nü kullanaca¤›z
ve çeliflkiyle ispatlayaca¤›z. Diyelim ki her
bölgenin en az alt› komflusu var, yani her
köflenin derecesi en az›ndan alt›d›r. Harita-
m›zda ki köfle say›s› v, bölge say›s› f ve
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fiekil 4

fiekil 5
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kenar say›s› e olsun. Herhangi bir k kenar›-
n› ele alal›m. Her kenar gibi k'da iki nokta
ve iki bölge içermektedir, öyleyse 6v≥2e ve
3f≥2e olur, yani v≥1/3e ve f≥2/3e.

Euler Formülü'nü kullan›rsak da;
1/3e+2/3e+2

sonucunu elde ederiz. Çeliflki!                     
Yani herhangi bir haritada komflu say›s›

2, 3, 4 yada 5 olan en az bir ülke vard›r. Bu
kümeye 'Kempe Kaç›n›lmaz Kümesi' denir.
fiimdi elimizde 2 komflulu bölgesi bulunan
bir minimal harita oldu¤unu varsayal›m.
Bu bölgeyi komflular›ndan birisiyle birlefl-
tirirsek elimizde B-1 bölgeli bir harita kal›r.
Öyleyse bu yeni haritay› dört renk ile boya-
yabiliriz. fiimdi eski haritaya geri dönelim.
E¤er B-1 bölgeli harita dört renkle boyana-
bilirse as›l haritam›z› da dört renkle boya-
yabilmemiz gerekir; çünkü ç›kard›¤›m›z
bölgenin sadece iki komflusu vard›r ve
komflusu olmad›¤› bölgelerden birinin ren-
gine boyayabiliriz. Buradan da minimal bir
haritada iki komflulu bir bölgenin bulunma-
d›¤›n› gösterir. Ayn› flekilde üç komflulu bir
ülkenin bulundu¤unu varsay›p, o bölgeyi
bir komflusuyla birlefltirelim. Yeni haritay›
dört renge boyayabilmemiz gerekir. fiimdi
tekrar haritaya ekleyelim, geriye üç komflu-
sundan farkl› bir renk daha kald›¤› için bu
harita da regüler boyanabilir. Yani minimal
bir haritan›n üç komflulu bir bölgesi de bu-
lunamaz. Dört komflulu bir bölgenin varl›-
¤› durumundaysa durum ne yaz›k ki bu ka-
dar basit de¤il.

Teorem 6 (Kempe) : Dört komflulu bir
bölgenin bulundu¤u haritalar dört renkle
regüler boyanabilir.

‹spat 6 : Bölgemiz fiekil 6'daki v olsun.
Haritadan v'yi ç›kard›¤›m›zda yeni harita-
n›n dört renkle boyanabilece¤ini biliyoruz.
E¤er a, b, c ve d sadece üç renkle boyan-
m›flsa v'ye dördüncü rengi kullanarak eski
haritay› da dört renkle regüler boyam›fl ola-
r›z. Diyelim ki a,b,c ve d farkl› renklerde
boyanm›fl. (bkz. fiekil 7)

Öyleyse ya a ile c'yi birbirine ba¤layan
bir k›rm›z›-yeflil zincir vard›r ya da b ile
d'yi birbirine ba¤layan bir mavi-sar› zincir.
Bunlara Kempe Zincirleri denir. Diyelim ki
k›rm›z›-yeflil zincir mevcut. Öyleyse b ile d
aras›nda bir zincir olamaz. O zaman bir ta-
rafta ki noktalar›n, mesela b'nin, renklerini
de¤ifltirelim, maviyse sar›ya, sar›ysa mavi-
ye. Böylece a, b, c ve d içinde yine bir üç
renge ulaflm›fl oluruz ve böylece v için kul-
lanabilece¤imiz bir renk elde ederiz. E¤er
mavi-sar› zincir mevcut ise ayn› flekilde v
için bir dördüncü renk elde edebiliriz.

Yani geriye Kempe Kaç›n›lmaz Küme-
si'nden sadece befl komflulu olan kald›. E¤er
bunu da ispatlayabilseydik teoremin kan›t›-
n› bitirecektik. Kempe'de bunu ispatlad›¤›n›
sanm›fl, nitekim 11 sene boyunca da Cayley
dahil herkes ispat› do¤ru bulmufltur. Fakat
ispat›n son aflamas›nda hata bulunmufl ve
1890'da Heawood Kempe'nin yöntemine
göre haritan›n dört renkle regüler boyana-
mayaca¤›na dair bir makale yay›nlam›flt›r.fiekil 6

fiekil 7
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Bu makalesinde ayn› zamanda her harita-
n›n befl renkle boyanabilir oldu¤unu ispat-
lad› ve baflka yüzeylerdeki haritalar›n kaç
renkle regüler boyanabilece¤ini sordu. Me-
sela bir simiti al›p, bölgelere ay›rd›ktan
sonra boyamak isterseniz en fazla yedi ren-
ge ihtiyaç duyars›n›z. Biz de her haritan›n
befl renkle regüler boyanabilir oldu¤unu is-
patlayal›m.

Teorem 7 (Heawood) : Bir düzlem üze-
rindeki her harita befl renkle regüler boya-
nabilir.

‹spat 7 : Sorunun en fazla befl ülkeli ha-
ritalar için yan›t› aç›kt›r. Yine tümevar›m
kullan›p, önce haritan›n n ülkeli bir harita
için do¤ru oldu¤unu varsayacak, sonra da
n+1 için ispatlayaca¤›z.

Teorem 5'e göre her haritada komflu sa-
y›s› alt›dan küçük bir bölge bulundu¤unu
biliyoruz. Bu ülkelerden birini ele alal›m
ve U ile adland›ral›m. E¤er U'nun komflu
say›s› dörtten fazla de¤il ise Teorem 6'ya
göre bu haritan›n dört renkle boyanabilece-
¤ini bile biliyoruz.Yani elimizde sadece
U'nun befl komfluya sahip oldu¤u haritalar
kal›yor.

Teorem 3'e göre U'nun birbiriyle komflu
olmayan iki komflu ülkesi mevcuttur, diye-
lim U' ve U''. U ülkesini ortadan kald›rarak
bu iki ülkenin s›n›rdafl olaca¤› bir harita
elde edelim. Bu haritay› da befl renk ile bo-
yayal›m. fiimdi U ülkesinin mevcut oldu¤u
haritaya geri dönelim ve U' ile U'' d›fl›nda
ki bütün bölgeleri elde etti¤imiz yeni hari-
taya göre boyayal›m. U' ile de U'' ayn› ren-
ge boyanm›fl olsun, art›k s›n›rdafl olmad›k-
lar› için bu da mümkündür. Bu durumda U
dört farkl› renkle boyanm›fl befl komfluya
sahiptir, yani U'yu boyamak için beflinci bir
renk kullanabiliriz.     

Heawood'un Kempe'nin ispat›n› yaln›fl-
lamas›ndan sonra ne yaz›k ki ispat düzelti-
lemedi. 1976 y›l›nda Appel ve Haken kaç›-
n›lmaz 1936 flekli bilgisayar yard›m›yla
onaylad› ve dört renk problemi böylece
teorem oldu. Fakat hala bir çok matematik-
çi ispat bilgisayar ile yap›ld›¤› için yeni bir
ispat yöntemi aramakta. fiüphesiz ki bu
problem yaklafl›k 100 y›ll›k geçmifli içinde
hem çizge kuram›nda hem de matematikte
bir çok yenili¤e sebep oldu. Bir gün elle is-
pat› verilebilirse daha faydal› olaca¤›n›
umuyorum.
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Girifl 

Fizik; do¤ay› anlaman›n en temel, fakat
ayn› zamanda en kapsaml› yollar›ndan biri-
dir. Çevremizde gördü¤ümüz hareket, elek-
trik, günefl gibi hemen her kavram fizi¤in
ilgi alan›ndad›r. Fizi¤in baflar›l› bir bilim
oldu¤unu da iddia edebiliriz: ‹nsanlar mil-
yarlarca ›fl›k y›l› uzakl›ktaki olaylar veya
bir milimetrenin trilyonda biri boyutundaki
parçac›klar hakk›nda tutarl›, dayanakl› ve
geçerli tahminlerde bulunabiliyor. Ayr›ca
bilgisayarlardan otomobillere modern ça-
¤›n birçok buluflu önemli fizik bilgilerinin
›fl›¤›nda gelifltiriliyor. 

Biz de hayat›m›z boyunca fizik ile karfl›-
lafl›yoruz. Belki bize sadece baz› yasalar
ezberletiliyor, belki de birkaç deneyle ikna
ediliyoruz. Bir yerlerde büyük bütçelerle
fizik deneyleri yap›ld›¤›n› veya uzaya ç›-
k›ld›¤›n› duyuyor, belki de bunlara anlam
veremiyoruz. Denklemlerin gözle görüle-
bilir olaylar› nas›l aç›klad›¤›na veya göz-
lemledi¤imiz baz› olaylar›n nas›l olup da
fark›nda olamad›¤›m›z etkilerin sonucu ol-
du¤una flafl›r›yoruz. Bütün bunlar›n sonu-
cunda insanlarda fizi¤e karfl› ilgi, nefret ya
da kay›ts›zl›k olufluyor. 

Bu dergiyi ç›kar›fl sebebimiz sizlere bili-
mi sevdirmek, dolay›s›yla bu fizik dosyas›-
n›n amac› da size fizi¤i sevdirmek olacak.
Burada ,okulda veya medyada karfl›laflt›¤›-
m›z fizi¤in ötesine geçmeye çal›flacak, ön-
yarg›lar› y›k›p ayr›nt›lara ve s›k›nt›ya bo-
¤ulmadan fizi¤i daha bilimsel ve gerçekçi
bir aç›dan görmeye çal›flaca¤›z. Bu noktada
yaz›da okuduklar›n›z› daha önceki bilgile-
rinizle karfl›laflt›rman›z ve onlar› akl›n›zda
canland›rman›z yerinde olacakt›r. 

Dosyam›zda genel olarak fizi¤in çeflitli
konular›ndaki temel bilgileri büyük at›l›m-
lar›n ›fl›¤›nda anlataca¤›z. Denklemlerle
aras› iyi olmayanlar için kulland›¤›m›z
denklemlerin aç›klamalar›n› da verece¤iz.
Bu say›da Galileo Galilei ve Johannes
Kepler'in çal›flmalar› ile bafll›yoruz. 

Dünya m› dönüyor, Günefl mi? 

Günümüzde; ilkokuldan itibaren birey-
lere Dünya'n›n Günefl etraf›nda elips flek-
linde bir yörünge çizerek döndü¤ünden
bahsedilir, bunun için de insanl›¤›n elinde
güçlü kan›tlar vard›r; ancak bu her zaman
böyle süregelmememifltir. M.S. 2. yüzy›lda
Batlamyus1 o günün astronomi bilgilerini
bir araya getirmifl ve Dünya'n›n merkezde
bulundu¤u, di¤er gezegenlerin ve Günefl'in
onun etraf›nda döndü¤ü bir evren sistemi
ortaya atm›flt›r. Bu fikir Avrupa'da birçok
kifli ve kilise taraf›ndan kabul edilmifl ve
hatta ba¤nazca savunulmufltur. 

Yap›lan gözlemler bu sistemin büyük
kusurlar› oldu¤unu gösterse de elefltiriler
büyük ses uyand›ramam›flt›r. Ayr›ca Koper-
nik2'e kadar bu sistemin d›fl›nda tutarl› bir
sistem ortaya at›lamam›flt›r. Kopernik'in
16. yüzy›l›n bafl›nda ortaya att›¤› sisteme
göre Günefl evrenin merkezinde duruyordu
ve Dünya da dahil di¤er gökcisimleri onun
etraf›nda çember fleklindeki yörüngelerde
dönüyorlard›. Bu sistem matematiksel ola-
rak tutarl› olsa da gözlem verileriyle tam
uyuflmuyordu ve kan›tlanam›yordu. 

Günefl merkezli evren fikrinin bilimsel
ve gözlemsel temele oturtulmas›nda Johan-
nes Kepler'in (1571-1630) çal›flmalar›n›n

Fizik Dosyas› I : Galileo ve Kepler
Aras Ergus

arasergus@gmail.com

1 Aslen Claudius Ptolemaeus. 
2 Aslen Nicolaus Copernicus. 
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önemi büyüktür. Kepler'in ana u¤rafl› geze-
genlerin yörüngelerinin, özellikle de
Mars'›n yörüngesinin, gözlem verilerinden
yararlanarak belirlenmesiydi. Bu u¤rafl›n
sonunda bugün bizim 3 Kepler Yasas› ola-
rak tan›d›¤›m›z gezegenler ile Günefl ara-

s›ndaki hareket iliflkisini aç›klayan ilkeler
oluflmufltur. Kepler ilk ikisini “Yeni Astro-
nomi”de (1609) ve üçüncüsünü “Dünya'n›n
Harmonileri”nde (1619) ortaya atm›flt›r. Bu üç
yasa onlarca y›l sonra yerçekimi hakk›nda
çal›fl›rken Isaac Newton'a yol göstermifltir.  

Üç Yasa 

1. Gezegenler Günefl’in odaklar›ndan
birinde bulundu¤u elips fleklindeki yörün-
gelerde Günefl’in etraf›nda dönerler. 

2. Bir gezegenin hareketi s›ras›nda Gü-
nefl ile gezegen aras›ndaki do¤ru parças›
birim zamanda hep ayn› büyüklükte alan
tarar. 

3. Günefl Sistemi’ndeki bir gezegenin yö-
rüngesinde bir turunu tamamlamas› için
gereken sürenin karesinin yörüngenin ya-
r›m ara eksen uzunlu¤unun kübüne oran›
sabittir. 

‹lk yasa gezegenlerin Günefl’in etraf›nda
döndü¤ü iddias›n›n ötesinde gökcisimleri-
nin yörüngelerinin daha önce düflünüldü¤ü
gibi çember fleklinde de¤il, eliptik oldu¤u-
nu öne sürüyor. Bu ba¤lamda ciddi bir dev-
rim niteli¤i tafl›yor. Yörüngenin elips flek-
linde olmas› sebebiyle Dünya y›l boyunca
Günefl’ten ayn› uzakl›kta olmuyor ve Ocak
ay›ndaki “Günberi” (Perihel) ve Temmuz
ay›ndaki “Günöte” (Aphel) durumlar› olu-
fluyor.  
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ΔA A1 A2
=          =

Δt          t1 t2
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2 T2
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3
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Günefl ile gezegen aras›ndaki do¤ru par-
ças›n›n tarad›¤› alan do¤ru parças›n›n
uzunlu¤u ve geçen zaman artt›kça büyüye-
cektir. Bu do¤ru parças›n›n uzunlu¤unun
da zamana ba¤l› olarak de¤iflti¤ini düflü-
nürsek do¤ru parças›n›n birim zamanda
hep ayn› büyüklükte alan tarayabilmesi
için gezegenin Günefl’ten uzaktayken ya-
k›nda oldu¤u zamandan daha yavafl hareket
etmesi gerekir. Örne¤in Dünya’n›n Gü-
nefl’e yak›nken, uzakta oldu¤u durumdan
daha h›zl› hareket etmesi sebebiyle Kuzey
Yar›mküre’de k›fl, yazdan birkaç gün daha
k›sa sürer. 

Üçüncü yasaysa gezegenlerin hareketin-
deki bir uyumu ortaya koyar. Bir gezegenin
yörüngesinin ara eksen uzunlu¤unu bili-
yorsak yörüngesinde tamamlad›¤› bir turda
harcad›¤› süreyi, bir turda ihtiyaç duydu¤u
süreyi biliyorsak yörüngesinin ara eksen
uzunlu¤unu hesaplayabiliriz. Böyle Günefl
Sistemi’ndeki tüm gezegenler için sabit
olan, dolay›s›yla gezegenlerden ba¤›ms›z
bir oran›n bulunmas› ayn› zamanda geze-
genlerden ba¤›ms›z, tüm gezegenler için
geçerli bir düzene iflaret eder. 

Örnek olarak Satürn ve Dünya’ya üçün-

cü yasay› uygulayal›m3: Dünya Günefl’in
etraf›ndaki turunu yaklafl›k 365 günde, Sa-
türn’se yaklafl›k 10759 günde tamamlar.
Dünya’n›n yörüngesinin ara aksen uzunlu-
¤unun yar›s› yaklafl›k 150 milyon kilomet-
re, Satürn’ünkiyse yaklafl›k 1433 milyon
kilometredir. 

(TDünya)2 (365 gün)2

ª ª
(aDünya)3 (150x106 km)2

3,947·10-20 gün2/km3 ª
ve

(TSatürn)2 (10759 gün)2

ª ª
(aSatürn)3 (1433x106 km)3

De¤erleri yuvarlad›¤›m›z› da hesaba ka-
tarsak T3/a2 de¤erinin Dünya için de Satürn
için de yaklafl›k 3,9·10-20 gün2/km3 oldu¤unu
düflünebiliriz. Bu da yasan›n do¤rulu¤u yö-
nünde bir delildir. 

Galileo Galilei 

Günümüz biliminde s›nanabilecek sav-
lar üretilir ve bunlar deneylerle s›nan›r. Ay-
r›ca gözlemler sonucu var olan düflünceye
ters düflen bir bilgi edilirse bunu aç›klayacak

26

Elips Nedir? 

Elips, düzlemde belli iki noktaya uzakl›klar› toplam› eflit olan noktalar kümesidir. Bu
iki nokta “elipsin odaklar›” olarak adland›r›l›rlar
(Çizimdeki F1 ve F2). “Ana eksen” flekilde iki
odaktan geçen do¤ru parças›d›r. Tan›ma göre
çizimdeki elipsin her noktas›n›n odaklara
uzakl›klar› toplam› sabit ve 2a = 2√b2 + c2’dir.
E¤er c = 0 ve b = a olursa a yar›çapl› bir çem-
ber elde ederiz. Odak noktalar› (c,0) ve (-c,0),
da yer alan, ana eksen uzunlu¤u 2a olan bir 

x2 y2

elipsin denklemi        +       = 1’dir.
a2 b2

Elipsler ve di¤er konikler için daha fazla bilgiyi (Kaynakça-5)’te bulabilirsiniz. 

3 Örnekteki say›sal de¤erler http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/saturnfact.html sayfas›ndan al›nm›flt›r.
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bir sav üretilmeye çal›fl›l›r. Fizikte bu sav-
lar hemen her zaman de¤iflkenler aras›nda-
ki matematiksel iliflkilerdir. Fakat geçmiflte
bu yap› bu kadar sistematik bir flekilde iflle-
miyordu. ‹nsanlar bugünkü deney olanak-
lar› ve matematik araçlar›na sahip de¤iller-
di. Bu yüzden de fizik, do¤a olaylar› üze-
rinde sözlü iddialarda bulunulan “do¤a fel-
sefesi” nin ötesine pek geçememiflti. 

‹talyan Galileo Galilei (1564-1642) iflte
bu “do¤a felsefe”sini daha bilimsel bir bo-
yuta tafl›m›flt›r. 

Do¤a yasalar›n› matematik teoremleri
gibi ifade etmifltir. Her ne kadar fizik yasa-
lar› aç›klarken bugün denklemlere baflvu-
rulsa da cebir4 bilgisi o dönemde bugünkü
kadar geliflmifl de¤ildi. Galileo bu yüzden
savlar›n› geometrik iliflkiler ve orant›lar
olarak belirtifltir. 

Il Saggiatore’den5 bir al›nt› Galileo’nun
evreni aç›klamakta matemati¤e olan güve-
nini gösterecektir: 

“Felsefe sürekli gözümüzün önünde du-
ran evren dedi¤imiz flu muhteflem kitapta
yaz›l›d›r. Ama bir kimse dili sökmeden ve
dilin yaz›ld›¤› alfabeyi ö¤renmeden bu ki-
tab› anlayamaz. Evrenin kitab› matemati-
¤in diliyle yaz›lm›flt›r, bu dilin harfleri üç-
genler, daireler ve di¤er geometrik flekiller-
dir, ki onlar olmadan kitaptaki tek bir keli-
meyi bile anlamak insano¤lu için mümkün
de¤ildir. Bir kimse bu flekiller olmadan ka-
ranl›k bir labirentin içinde dolan›p durur.”  

Ayr›ca gözlem bilgisinin önem ve gerek-
lili¤ini savunmufltur. Savlar› savunma veya
çürütme sürecinde gözlemlere daha önce
ortaya at›lm›fl düflüncelerden daha çok
önem vermifltir. 

Galileo hayat› boyunca ‹talya’n›n çeflitli
yerlerinde çal›flm›fl, soylularla iliflki içeri-
sinde bulunmufl; böylece de bir çok dost ve

düflman edinmifltir. Önemli yap›tlar› flun-
lard›r: 

h Kendi üretti¤i teleskobuyla yapt›¤›
gözlemlerini içeren Siderius Nuncius
(“Y›ld›zlar›n Habercisi”-1610), 

h Matematiksel ve deneysel yöntemini
savundu¤u manifestosu Il Saggiatore
(“Ayarc›”-1623), 

h Dünya merkezli ve günefl merkezli
evren sistemlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› Dialo-
go sopra i due massimi sistemi del mondo
(“‹ki Büyük Dünya Sistemi Hakk›nda Di-
yalog”-1632), 

h Hareketle ilgili çal›flmalar›n› içeren
Discorsi e dimastrazioni mathematice in-
torno a due nuove scienza attenenti alla
meccanica (“Mekanikle ‹lgili ‹ki Yeni Bi-
lim Üzererine Söylevler ve Matematiksel
Kan›tlar”-1638) 

Yukar›da ad› geçen birinci ve üçüncü
eserlerde Galileo günefl merkezli evren sis-
temini savunur. O dönemde Tanr›’n›n dü-
zeni olarak görülen düzene karfl› ç›kan bu
iki esere de kilise ve baz› soylular tepkile-
rini yöneltmifllerdir. Hatta “Diyalog” sebe-
bi ile Galileo ömür boyu hapse mahkum
edilmifl ve 1633 y›l›ndan itibaren gözetim
alt›nda yaflam›fl, düflüncelerini yay›nlama-
s›na izin verilmemifltir. 

Galileo iflte bu yasak sebebiyle “‹ki Yeni
Bilim Üzerine” kitab›n› ‹talya’da yay›mla-
yamam›flt›r. Kitap gizlice ‹talya d›fl›na ç›-
kar›l›p Hollanda’da yay›mlanm›flt›r. Bu ki-
tapta önemli fiziksel kavramlar aç›klanm›fl-
t›r: 

h Sürtünme (Eskiden hareket eden bir
cismin hiçbir etki alt›nda kalmazsa bir süre
sonra duraca¤› düflünülüyordu.) 

h Silindir ve prizmalar›n a¤›rl›kla iliflki-
leri ve dayan›kl›l›lar› 

27

4 Cebir “say›lar› baflka iflaretlerle simgeyerek incelemek” olarak düflünülebilir. x= 9y gibi “bilinmeyenli”
denklemler cebirsel ifadelerdir. 

5 Bkz. s›radaki sayfa 
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h Sabit h›zl› do¤rusal hareket 
h Sabit ivmeli hareket ve serbest düflme 
h Namlu/toptan ç›kan mermi/güllelerin

hareketi, bu hareketin serbest düflme ve
düzgün do¤rusal hareketin birleflimi olmas›.

Galileo’nun çal›flmalar›ndan bir örnek
inceleyelim: 

Galileo’ya Göre Serbest Düflme 

Galileo Galilei son kitab›ndaki ivmeli
hareket ile ilgili bölümün giriflinde deneye
verdi¤i önemi ortaya koyuyor: 

“Her fleyden önce do¤al olguya uyan bir
tan›m bulmak ve aç›klamak iyi olacak.
Çünkü herkes keyfi olarak bir hareket türü
bulabilir ve onun özelliklerini tart›flabilir,
... , ama biz bir ivmeyle düflen cisimler ol-
gusunu do¤ada gerçekleflti¤i gibi inceleme-
ye ve ivmeli hareketin tan›m›n› onun göz-
lenen temel özellikleri sa¤layacak biçimde
yapmaya karar vermifltik. ... Deneysel so-
nuçlar›n tek tek gösterdi¤imiz bu özellik-
lerle tam olarak uyufluyor olmas› düflünce-
siyle do¤rulanm›fl olduk. Sonuçta do¤al iv-
meli hareketin incelenmesinde sadece or-
tak, basit ve kolay yöntemlere yer vermek
için, deyim yerindeyse el ile, do¤an›n ken-
di al›flkanl›k ve geleneklerini izlemeye, do-
¤adaki baz› di¤er olaylara yönlendirildik.” 

Galileo, bir yükseklikten b›rak›lan ve
ayn› yükseklikteki bir e¤ik düzlemden sal›-
nan iki cismin benzer (sabit ivmeli) hare-
ketlerde bulundu¤unun fark›nda oldu¤u
için ivmeli hareket deneylerini sürtünmesi
olabildi¤ince azalt›lm›fl bir e¤ik düzlemde
olabildi¤ince düzgün bir küre yuvarlayarak
yapt›; böylece hareket daha yavafl gerçek-
lefliyor ve daha rahat gözlem ve ölçüm ya-
p›labiliyordu. 

Zaman› ölçmek için kalp at›fllar› say›l›-
yordu. Bu yöntem yeterince güvenilir ol-

mad›¤› için Galileo daha sonra su dolu bü-
yük bir kab›n alt›ndan akan su miktar› ile
zaman› ölçtü. 

Sabit ivmeli hareket ile ilgili bu gözlem-
ler e¤ik düzlemin yar›s›, üçte biri, vb. için
de bir çok kez tekrarlan›p analiz edilerek flu
sonuçlara var›ld›:  

h Dura¤an bir durumdan harekete geçen
ve düzgün ivmelenen bir cismin bir yolu
katetmek için ihtiyaç duydu¤u zaman bu
cismin bafllamadan hemen önceki h›z› ile
ulaflt›¤› en yüksek h›z›n ortalamas› h›z›nda
sabit h›zla hareket eden bir cismin ayn› yo-
lu katetmek için ihtiyaç duydu¤u zamana
eflittir. 

fiimdi bunu Galileo’nun son kitab›nda
yapt›¤›na benzer bir flekilde biraz ileri gö-
türelim6: 

E¤er flekildeki AC ›fl›n›
zaman› ve CL uzunlu¤u de
sabit ivmeli bir hareketin so-
nunda eriflilen h›z› simgeler-
se AL ›fl›n› üzerindeki her
noktan›n AC ›fl›n›na olan
uzakl›¤› o uzakl›¤›n AC üze-
rindeki noktas›na denk gelen
andaki h›z› simgeleyecektir.
Çünkü h›z›n zamanla orant›-
l› olarak artt›¤› gibi bahsedi-
len uzunluk da benzerlik ku-
rallar› nedeniyle AC ›fl›ndan
al›nan kesitin uzunlu¤uyla
orant›l› olarak artacakt›r. 

|AC| |LC|
=

|AB| |KB|

Son h›z›n yar›s› serbest düflen bir cisim
için ilk ve son h›zlar›n ortalamas›na eflit
olacakt›r, çünkü serbest düflmenin bafl›nda
cismin h›z› 0’d›r7. Bu ortalama h›z da

28

6 Kitapta denklemler yok, biz öylesine al›flk›n oldu¤umuz için, yard›mc› olarak bu yaz›da varlar. 
7 Asl›nda bir cismin h›z› 0 olamaz. Olsa olsa 0 m/s, 0 km/h vs. olur, ancak burada uzunluklar aras› oranlarla

çal›flt›¤›m›z için tüm h›zlar için ayn› birimi kullan›rsak birimler hep sadeleflir. 

(

(
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hareket edilen süreyle orant›l› olarak arta-
cakt›r. 

|LC|/2 |LC| |AC|      
=             =

|KB|/2 |KB| |AB|

Kitab›n daha önceki bölümlerinde h›zla-
r› farkl› ve sabit h›zla hareket eden cisimle-
rin ald›klar› yollar›n oran›n›n, h›zlar›n›n
oran›yla hareket halinde kald›klar› sürele-
rin oran›n›n çarp›m›yla orant›l› oldu¤u gös-
terilmiflti. 

sa va ta
=        · ; s: yol, v: h›z, t: zaman

sb vb tb

S, KB do¤ru parças›n›n; T, LC do¤ru
parças›n›n orta noktas› olsun. 

Bu durumda biri TC uzunlu¤unun sim-
geledi¤i h›za di¤eri SB uzunlu¤unun sim-
geledi¤i h›za sahip sabit h›zl› hareket eden
iki cismin ald›klar› yollar›n oran›, |TC|’nin
|SB|’ye oran› ile |AC|’nin |AB|’ye oran›n›n
çarp›m›yla orant›l›d›r. 

s1 |TC| |AC|      
=            ·

s2 |SB| |AB|

Yukar›daki birinci kuraldan dolay›, bah-
sedilen |TC| h›z›na sahip cisim AC do¤ru
parças›n›n simgeledi¤i zaman aralad›¤›nda,
|SB| h›z›na sahip cisimse AB do¤ru parça-
s›n›n simgeledi¤i zaman aralad›¤›nda ser-
best düflen cisimle ayn› yolu al›r. 

|TC|, |AC|’ye; |SB| de |AB|’ye orant›l› ol-
du¤u için yukar›da bahsi geçen serbest dü-
flen cisimlerin ald›klar› yollar›n oran›,
|AC|’nin karesinin |AB|’nin karesine olan
oran› ile, yani bu iki cismin hareketlerinde
harcad›klar› zamanlar›n›n karelerinin oran›
ile orant›l›d›r. 

s1'      t12
=     

s2'      t22

Böylece sabit ivmeli hareket için bir bafl-
ka kurala da ulaflm›fl olduk: 

h Dura¤an durumdan düzgün ivmelene-
rek düflen bir cismin ald›¤› yol, bu yolu ka-
tederken ihtiyaç duydu¤u sürenin karesi ile
orant›l›d›r. 
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Galileo Galilei 1602 y›l›nda eski hocas›
dal Monte’ye gönderdi¤i bir mektupta bir
çemberin farkl› kiriflleri boyunca hareket
edip ayn› noktaya düflen cisimlerden bah-
seder:  

Yukar›daki flekildeki |AC| çapl›, yer düz-
lemine A’dan te¤et çemberin üzerindeki B
ve C noktalar›nda iki top bulunuyor. Bu
toplar serbest b›rak›l›yorlar, |AB| ve |AC|
do¤ru parçalar›ndaki teller üzeriden sürtün-
mesiz olarak kay›p A noktas›na düflüyorlar.
Bu cisimlerin yere var›fl sürelerinin oran›
nedir?

Bu yaz›m›zda iflte bu olay› fizik kuralla-
r› ile aç›klamaya çal›flaca¤›z.1 Bunun için
temel düzeyde trigonometriye ve kuv-
vet/ivme vektörlerini bileflenlerine ay›rma-
ya baflvuraca¤›z.

Öncelikle ivmeli hareketi aç›klayan flu
denkleme ihtiyaç duyaca¤›z:

1
s =      at2 + vot + so;

2

s: al›nan yol, a: ivme, t: zaman, vo: bafl-
lang›ç h›z›, so: bafllang›çta al›nm›fl olan yol.

Serbest düflmede cisim bafllang›çta hare-
ketsiz oldu¤u için bir bafllag›ç h›z› yoktur.
Ayr›ca hareketin bafllang›ç noktas›n› cis-
min düflmeye bafllad›¤› nokta olarak al›rsak
s0 da 0 birim olacakt›r. Bu durumda denk-
lemimiz

1
s =      at 2

2

olur. Buradan da belli bir yolu almak için
gereken zaman

1                        s
s =      at2fi t2 = 2 ·

2                       a

s
fi t =    2 ·

√      a

olarak bulunur.
Yani yandaki flekildeki |AB| ve |AC| uzu-

luklar› ile cisimler üzerinde etki eden iv-
meleri bulursak cisimler yere düflene ka-
darki zaman› hesaplayabiliriz.
–ABC aç›s› çemberde çap› gören bir çev-
re aç› oldu¤u için dik aç›d›r. (Bkz. fiekil 1)
Sinüs’ün tan›m› gere¤i

|AB|
sin (a) =         fi|AB| = sin (a)·|AC|

|AC|

olur.
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1 Galileo da “‹ki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar” kitab›nda bu olay› aç›klam›flt›r, ancak bizim okul hayat›m›zda
al›fl›k olmad›¤›m›z, benzerliklere dayal› bir geometrik yöntem kullanm›flt›r. Fizik Dosyas› I’de bu yöntemin
bir örne¤i bulunmaktad›r.
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Bundan sonra daha rahat çal›flmak için
|AC|=h olsun. O zaman C’den düflen topun
alaca¤› yol h, B’den düflen topun alaca¤›
yol ise sin(a)xh olur.

fiimdi de cisimlerin ivmelerini inceleyelim:
Küçük yükseklik farklar›nda her cisme

sabit olarak etki eden yer çekimi ivmesi  

(g) yer düzlemine dik olarak etki eder. |AC|
çap› çembere te¤et olan yer düzlemine dik-
tir. Bu durumda C noktas›ndan serbest dü-
flen cisme  hareketi boyunca hareketi do¤-
rultusunda etki eden sabit ivme g’dir.

Ayn› g ivmesi B noktas›ndan hareketine
bafllayan cisme de etki eder. Ancak hareket
do¤rultusundaki ivme g’den farkl›d›r. Bu
ivmeyi bulmak için cisme etki eden g iv-
mesini biri hareket do¤rultusunda etki eden
birbirine dik iki bileflene ay›ral›m. (Bkz.
fiekil 2) Bu yolla;

g
sin (a) =      fi aB = sin (a)·g

aB

iliflkisi yard›m›yla B noktas›ndan kayan
cisme hareket do¤rultusunda etki eden iv-
meyi buluruz.

fiimdi iki cismin hareketleri için buldu-
¤umuz ivme ve al›nan yol de¤erlerini denk-
lemine yerlefltirelim:

s
t =    2 x

√       a

Fizik Dosyas› I’i Okumuflsan›z

Geçen yaz›da dura¤an durumdan harekete
geçip düzgün ivmelenen bir cisim için

s1 t12
=           

s2 t22

ba¤›nt›s›n› kurmufltuk. Buradan

s1 s2 s
=       =       c,           

t12 t22 t2

yani c oran›n›n sabit oldu¤u ç›kar. ‹flte bu
sabit a/2’dir. (Cismin ivmesi hep ayn› ol-
du¤u için a da bu hareket için belli bir
sabittir.) Yani:

s       a  1   
=      fi s =     at2,           

t2 2 2

fiekil 1 fiekil 2
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h
tc =    2 ·

√      g

ve

sin (a)·h
tB = 2 x

√      sin (a)·g

buluruz.

tB ile ilgili denklemde sin(a) s›f›rdan
farkl›ysa sadeleflir ve

h
tc = tB = 2 ·

√      g

olur. 
Bu durumda sin(a)’n›n 0 d›fl›nda, yani a

aç›s›n›n 0° ve 180° d›fl›nda ald›¤› her de¤er
için çember üzerindeki bir L noktas›ndan
yere te¤et A noktas› ile a derecelik bir aç›
oluflturan yol üzerinden sürtünmesiz olarak

düflen tüm cisimler ayn› anda yere var›rlar.
a=0° ve a=180° durumlar›nda çember

üzerindeki L noktas› ile A noktas› çak›fl›k
olurlar. Yani cisim zaten A noktas›nda olur,
yere düflmek için 0 birim zamana ihtiyaç
duyar.

Ayr›ca bundan yola ç›karak her e¤ik
düzlemin her noktas› için üzerindeki nokta-
lardan e¤ik düzlemin bitifl noktas›na ayn›
zamanda “kay›lan” bir “efl zaman çemberi”
çizebiliriz.

Tabii bunu “evde denerseniz” tatmin
edici sonuçlara ulaflamayabilirsiniz. Uygu-
lamada sürtünmenin ötesinde engeller var;
örne¤in toplar gerçek anlamda noktasal ol-
mad›klar›, bir çaplar› oldu¤u için yere var-
madan çarp›fl›rlar. Ayr›ca belli bir yerden
sonra topun almas› gereken yol yar›çap›n-
dan az olaca¤› için top zaten yere varm›fl
gibi görünür.
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fiekil 3: Efl Zaman Çemberleri

Okuma Önerisi

• http://demonstrations.wolfram.com/Galileos
Paradox/ adresinde kirifl teoremi ile ilgili bir
animasyon bulabilirsiniz. (Animasyonu izlemek
için gereken program da sitede mevcut.)
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Sciences, William Andrew Publishing (Çeviri:
Henry Crew ve Alfonso de Salvio)

2. Meli, Domenico Bertoloni, Thinking With
Objects: Transformation of the Mechanics in the
Seventeenth Century, The John Hopkins
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Evrim Teorisi

Girifl

“Yaflamak bir ziyafettir. Bu ziyafete da-
vetli kifliler pek çoktur, ama masaya otur-
may› baflaranlar çok azd›r.”

Charles Darwin 

Darwin'in bu sözü bize evrimle ilgili
ufak da olsa bir fikir veriyor. Evrim hem
bilimsel camiada, hem de medyada üzerin-
de en çok konuflulan konulardan biridir;

ki ad›n› bu kadar duysak da evrimi araflt›r-
maya yeltenmiyoruz. Ayr›ca bu teorinin,
biyolojinin temel konular›ndan biri oldu¤u-
nu ve “Nas›l insan olduk?” sorusuna cevap
verebilecek bir teori oluflunu görmezden
geliyoruz. Evrimi k›saca tan›mlamak ge-

rekirse evrim, basit bir tek hücreli yaflam
formundan bafllay›p son canl› ölene kadar
devam edecek olan bir türleflmenin ve de-
¤iflimin detayl› incelemesidir. Deneye de-
¤il, gözleme dayal›d›r. Canl› türleri incele-
nir, s›n›fland›r›l›r; benzerlikleri, farkl›l›kla-
r›, davran›fllar›, çevreye etkileri, çevreden
etkilenimleri, her türlü özellikleri tespit
edilir. Geçmiflte yaflam›fl ama bugüne kadar
türünü devam ettirememifl veya türü de¤i-
flerek eski formunu kaybetmifl, ancak günü-
müze de fosillerini b›rakt›klar› için takip
edebildi¤imiz türlerle, günümüzdeki tür-

lerin aras›ndaki ba¤lar bulunmaya çal›-

fl›l›r. Sonras›nda bu de¤iflimler üzerine

kuramlar gelifltirilir. Eldeki veriler yaln›zca
“sonuçlar” oldu¤u için “nedenlerin” ne
oldu¤u kurgusu üzerinde durulur. Fosilbi-
lim bu kuramlar›n kabul edilmesinde ço¤u

zaman en büyük destekçidir. (Evrimsel ku-
ramlar deneysel yöntemlerle kan›tlana-
maz). Eldeki fosil kay›tlar› ve genetik ben-
zerlikten yola ç›k›larak kan›tlar ortaya ko-
nur. Türlerin ayn› flartlarda ayn› flekilde de-
¤iflebilece¤inin deneyleri yap›lamaz çünkü
her seferinde farkl› yöntemler gelifltirebile-
ceklerdir. Haliyle türlerin gelece¤i tahmin
edilemez çünkü de¤iflimler tamam›yla rast-
lant›sald›r. Türlerin geçmiflinin fosiller
yard›m›yla incelenmesi sonucu bu de¤i-
flimlerin belli kal›plar› belirlenebilmifltir.
Günümüze kadar türlerin nas›l gelifltikleri
araflt›r›lm›flt›r ve hala da araflt›r›lmaktad›r.
Ancak gelecekte bu türlerin kaderinin ne
olaca¤›n› bilmemiz için bu veriler bir daya-
nak noktas› oluflturmuyor. Çünkü evrim ge-
lece¤i düflünmeden hareket ediyor; evrim,
o an› düflünüyor. fiartlar içerisinde türün
en uyumlu bireyleri hangisiyse do¤al seçi-
lim onlar›n yaflamas›na izin veriyor. Yani
belli bir zamanda bir türün hayatta kalma-
s›n› sa¤layan bir özellik, flartlar de¤ifltikten
sonra o türün sonunu getirebiliyor.1
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1 Örn. ‹rlanda S›¤›n›. 3.6 metreye ulaflan boynuzlar› bu türün do¤adaki silinmez gücünü sa¤l›yordu. Ne var ki
de¤iflen do¤a flartlar› bu türün sonunu getirmifltir. Do¤al seçilim bir kez baflar›y› getiren bir de¤iflimin ayn› 
baflar›y› devam ettirece¤ini garanti etmez. Soyun tükenmesi, de¤iflen flartlara yeterince h›zl› uyum sa¤la-
mayanlar›n ortak al›nyaz›s›d›r.
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Ancak evrim teorisinin gözlemden ibaret
olmad›¤›n›n da alt›n›n çizilmesi gerekiyor.
Biraz önce de belirtti¤im gibi gözlemler
kuramlar› yarat›yor ve kuramlar da (her bi-
ri rahatl›kla kabul edilmese de) gözlemle-
rin ard›ndan geliyor.

Biyoloji biliminde evrim, canl› topluluk-
lar›nda genetik kompozisyonlar›n nesilden
nesile de¤iflerek farkl›laflmas› sonucu türle-
rin de¤iflime u¤ramas›d›r. Klasik bilim, kö-
kenleri çok eskiye dayanmas›na ra¤men
16. yy. sonunda Galilei ve Newton’la bafl-
lam›fl, 18. ve 19. yüzy›lda ciddi anlamda
geliflmifltir. Ancak evrim teorisi klasik bi-
lim içerisinde en fazla 200 y›ll›k bir tarihe
sahiptir. Evrimin teorik olarak aç›klanmas›,
Lamark (Zooloji Felsefesi, 1809) ve Dar-
win’le (Türlerin Kökeni, 1859) bafllayabil-
mifltir. Dünya’da, yaklafl›k 3.8 milyar y›l
önce bafllad›¤› tahmin edilen yaflam, günü-
müze kadar ço¤u yok olmufl da olsa mil-
yonlarca canl› türünü gelifltirmifl durumda.

Evrimin rastlant›sall›¤›

Evrim karfl›tlar›n›n teoriyi elefltirirken en
çok yüklendikleri konulardan biri de ev-
rimde rastlant›n›n ad›n›n pek çok kez geç-
mesi. Rastlant›sall›¤›n üzerinde bu kadar
çok durulmas› da bu olay›n yanl›fl anlafl›l-
mas›nda bir etken. Çünkü rastlant›dan ne
kadar bahsetsek de, sonuç olarak bilimin
hemen her dal›nda oldu¤u gibi evrim için
de neden–sonuç iliflkisi önemli yer tutuyor. 

Evrim içerisinde egemen olan rastlant›-
sall›¤a gelirsek:

Çevre flartlar› canl›lar için sürekli de¤ifli-
yor. fiartlar de¤ifltikçe türlerde de¤iflimler
veya yeni türleflmeler görülüyor. Buraya
kadar her fley tamam, peki bu de¤iflimler
neye göre oluyor?

Dünya’n›n yeni bir buz devrine girdi¤ini
varsayal›m. Elimizde bir X canl›s› olsun.
Bu canl› türü do¤aya uyum sa¤lamak için
ne yapabilir? Muhtemelen derisinin alt›nda
var olandan daha kal›n bir ya¤ tabakas› ge-
lifltirecektir. (Tabii bunu bilinçli olarak ya-

pacak demiyorum. X canl› türündeki her
bir canl›n›n birbirine çok yak›n, ama az da
olsa farkl› kal›nl›kta ya¤ tabakalar› vard›r.
Di¤erlerine göre daha ince ya¤ tabakas›na
sahip olan canl›lar öbürlerine oranla yeni
do¤a flartlar›nda daha çok zorluk çekecek-
tir. Bu durumda do¤al seçilim kal›n ya¤ ta-
bakas›na sahip olanlardan yana olacak ve
bu kal›nl›¤› ayarlayan genlerin geçirdi¤i
her mutasyonla beraber ortalama kal›nl›k
artacakt›r. Ayn› kutup ay›lar›nda oldu¤u gi-
bi.) Ancak bu de¤iflim sabit bir kural etra-
f›nda flekillenmek zorunda de¤ildir. X can-
l› türü deri bölgesinde bulunan damar ka-
l›nl›klar›n› de¤ifltirerek de ayn› sonuca ula-
flabilirdi. Ama canl›lar›n yaflad›¤› de¤iflim
onu bu yola itti. Hayatta kalabilmek için ya
göç edecekti ya da de¤iflecekti. De¤iflme
yolunu seçti ve kendisini do¤an›n yeni flart-
lar›na uyarlad›.

Türlerin gelece¤inin ne olaca¤› bir bilin-
meyen ve bu bir bilinmeyen olarak kala-
cak. Evrimin yarat›c› gücünü oluflturan et-
ken mutasyonlar ve bu mutasyonlar da do-
¤al seçilimin filtresinden geçmek mecburi-
yetinde kalacaklard›r. Canl›lar›n yaflad›¤›
çevre sürekli de¤iflim halinde ve canl›lar
buna birden fazla çözüm yolu üretebiliyor-
lar. (Gözün birbirinden ba¤›ms›z olarak 40
farkl› flekilde evrimleflmifl olmas› gibi.)
Canl›lar›n sald›r›lardan korunmak ve kaça-
bilmek için baz›lar›n›n çok h›zl› bacaklara
sahip olmas›, baz›lar›n›n gece avlanmay›
tercih etmesi, baz›lar›n›nsa z›rh›ms› ve di-
kenli d›fl organlar gelifltirmesi gibi.

Hepsinden önce söylenmesi gereken fley,
Darwin’in gelifltirdi¤i her teorinin sorgusuz
sualsiz do¤ru kabul edilemeyece¤i ve baz›
noktalarda hatalar yapm›fl olabilece¤idir.
Ancak evrim teorisi ondan çok önce ortaya
at›lm›fl olmas›na ra¤men, günümüz evrim
biyolojisinde çok önemli bir yeri olan do-
¤al seçilim fikri Darwin’in eseridir. Dar-
win’den sonra da bu teori çok kez tart›fl›ld›,
pek çok ekleme yap›ld›, yeni geliflen bilim-
lerle (örn. Genetik, Antropoloji) de uyumlu
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hale getirildi, eksiklikleri kapat›ld›. Halen
de yeni fosiller bulunuyor, yeni ara türler
keflfediliyor. Darwin’in öne sürdü¤ü kuram
da yaflamay› sürdürüyor.

Do¤al Seçilim

Do¤al Seçilim ço¤u yerde “Güçlü olan-
lar›n hayatta kal›p, zay›flar›n yok olmas›.”
fleklinde özetleniyor. Ancak bu tan›m üze-
rinde bir iki de¤ifliklik yapmak gerekiyor.
Çünkü do¤al seçilimde bir türün hayatta
kalmas›n› gücü, h›z› ve çevikli¤inden çok
ortama uyum sa¤lamas› belirliyor. Sonuçta
Tyrannosaurus da zaman›n›n en güçlü can-
l›lar›ndan biriydi. Mamutlar nesilleri tü-
kenmeden önce av durumuna düflmeyecek
kadar güçlü hayvanlard›. Ama bu türlerin
hiçbiri de¤iflen flartlara uyum sa¤layamad›.

Çevre flartlar› sürekli de¤ifliyor. ‹klim
sürekli de¤ifliyor. Avlar ve avc›lar de¤ifliyor
ve canl›lar›n buna uyum sa¤layacak flekilde
evrimleflmesi gerekiyor. 

A¤açlar› örnek verelim. Bir ormanda ye-
re düflen her ›fl›n demeti o bölgedeki bitki-
ler için kay›pt›r. Çünkü güneflten ald›¤› ›fl›-
¤› kullanarak besin üreten bu bitkilerin
mümkün olan maksimum enerjiyi alabil-
mesi gerekir. Böylece üreme ifllemini daha
rahat devam ettirecek ve genlerini daha çok
bireye aktarabilecektir.

Peki hangi a¤açlar güneflten daha çok
yararlanabilecekler? Uzun olup ›fl›¤a ilk
ulaflabilen a¤açlar m› yoksa k›sa boylu ve
di¤erlerinin gölgesinde kalanlar m›? Cevap
aç›k: Uzun a¤açlar güneflten daha çok ya-
rarlan›p üreme ifllemini daha s›k yapabile-
cek iken, k›sa a¤açlar bu konuda daha çok
s›k›nt› yaflayacak, k›sa boylu a¤aç ge-
ni/genleri uzun boylular›nki aras›nda az›n-
l›¤a düflüp kaybolacakt›r. Bir süre içerisin-
de olay yar›fla dönecek, a¤açlar devaml› bir
boy uzamas›yla karfl› karfl›ya kalacaklar.

Bu yar›fl ne kadar sürecek? A¤açlar uza-
ya ulaflana kadar yar›flabilirler mi? Bu tabii
ki mümkün de¤il. Çünkü a¤açlar› etkileyen
tek faktör günefle ulaflabilmek de¤il. A¤aç-
lar, boyu uzad›kça sa¤lam kalabilmeleri
için daha sa¤lam gövdelere ihtiyaç duya-
caklar. ‹htiyaç duyduklar› ürünleri daha yu-
kar› ç›karabilmek için daha geliflmifl tafl›ma
sistemlerine sahip olmak zorunda kalacak-
lar. Bunlar ise onlar için çok masrafl› ola-
cakt›r. Bu masraf› sa¤lamaya ise a¤açlar›n
gücü yetse bile onu besleyecek olan faktör-
ler yetmeyecektir.

Bir baflka örne¤i de ceylanlar ve çitalar
için verebiliriz. Bir çita aç kalmamak için
çok h›zl› koflabilmek, av›na yaklafl›rken iyi
saklanabilmek ve çevik olmak zorundad›r.
Bu özelliklere yeterince sahip olamayanlar
aç kalacak ve yeryüzünden silinecek, sahip
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olanlarsa genlerini sonraki kuflaklara akta-
rabilecektir. Tam tersine ceylanlar da çok
h›zl› kaçabilmek, çok h›zl› tepki verebil-
mek,2 gerekti¤inde iyi saklanabilecek kadar
zekas›n› kullanmak zorundad›r. Bunu bafla-
ramayacak kadar yavafl olanlar do¤al seçi-
lim taraf›ndan gen havuzundan kald›r›la-
caklard›r. Haliyle olay bir nevi silahlanma
yar›fl›na dönecektir.

Bakterilerde, iki nesil aras›ndaki süre
dakikalarla veya saatlerle ölçülebildi¤i için
evrimleri rahatl›kla takip edilebiliyor. Bu
canl›lar, parazit olarak girdikleri organiz-
malara da bu flekilde rahatl›kla uyum sa¤la-
yabiliyorlar. Günümüzde bakterilerin, ço¤u
antibiyoti¤e direnç gelifltirmifl olmas› buna
örnektir. Meselâ, Salmonella Typhimurium
cinsi bakteriler 22 çeflit antibiyoti¤e direnç
gösterebilmektedir. Yani, hastal›¤›n kayna-
¤› olan mikroplar da karfl›laflt›klar› ilaçlara
karfl› bir panzehir gelifltirecek flekilde ev-
rim geçirebiliyorlar. Ancak evrim geçirdik-
ten sonra yeni nesil bakteri türünün çok
tehlikeli olmamas› da gerekiyor. Çünkü
hastal›k, bir baflka organizmaya bulaflma-
dan o canl›n›n ölümüne sebep olursa o bak-
teriler de organizmayla birlikte kaybolup
gidiyor. Yani mikrop türünün devam›n›n

sa¤lanmas› için hem ilaçlara dayan›kl› ol-
mas›, hem de neslin devam›n›n sa¤lanabi-
lece¤i bir üreme gücünün bulunmas› gere-
kiyor.

Ancak baflka bir örnek vermek gerekir-
se, erkek tavus kufllar›n›n rengârenk tüyle-
re sahip olmas› onlar› hiçbir tehlikeden ko-
rumayacakt›r. Tersine bu hayvanlar bu fle-
kilde daha çok dikkat çekecek ve yem ol-
malar› çok kolay olacakt›r. Fakat do¤al se-
çilim en renkli, en göz al›c› tavus kufllar›-
n›n hayatta kalmas›n› sa¤lam›fl durumdad›r.
Bunun sebebi cinsel seçilimin onlar›n ya-
n›nda olmas›d›r. Diflileri için daha güzel
görünüfllü tavus kufllar› çok daha rahat üre-
me flans› bulmufltur ve böylece genlerini
sonraki nesillere çok daha genifl bir biçim-
de aktarm›flt›r.
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2 Çok h›zl› tepki verebilmek, neredeyse bütün canl›lar›n bir flekilde gelifltirdi¤i bir savunma biçimi. ‹nsanlar-
da da ayn›s› geçerlidir. Ne kadar uykulu olursak olal›m, çevreden gelen ani bir sesle (mesela dibimizde ba-
¤›ran birisi) irkiliriz. Vücut birden uyan›r ve h›zla adrenalin üretmeye bafllar. Bu, aniden beliren bir sald›r›
karfl›s›nda kaçmak veya mücadeleye girebilmek için vücudun çok k›sa zamanda haz›r olabilmesini sa¤lar.
Do¤al yaflam içerisindeyken insan›n hayat›n› pek çok kez kurtarabilecek bir özellik ama günlük toplum ya-
flam›nda ne derece yararl› olaca¤› tart›fl›l›r.
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Cinsel seçilim, do¤al seçilimin bir alt tü-
rü olarak tan›mlanabilir. Efleyli üreme ya-
pan her canl›, üremeyi sa¤layabilmek için
karfl› cinsinin ilgisini çekmek zorundad›r.
Baflka bir mant›kla, do¤al seçilimden kur-
tulup hayatta kalabilmifl her canl›, çiftleflti-
¤i karfl› cinsle beraber kendi çocuklar›na,
kendisinin tercih edilmesini sa¤lam›fl olan
özelliklerini de aktaracakt›r.

Daha basit bir anlat›mla, mesela erkek
bir X canl›s› düflünelim. Güçlü bir X canl›-
s›, zay›f bir X canl›s›na göre avantajl›d›r.
Hayatta kalmas›, beslenmesi, sa¤l›kl› bir
yaflam sürmesi daha kolayd›r. Kendisini
tercih etmifl difli bir X ile çiftleflti¤inde,
e¤er yeni do¤acak olan X erkek olursa:

Babas›ndan ayn› onun gibi güçlü olmas›-
n› sa¤layacak özellikleri alacak ve do¤al
seçilimde avantajl› olacakt›r.

K›z olursa:
Annesinden güçlü X canl›lar›n› tercih et-

mesini sa¤layacak özellikleri alacakt›r. Ay-
n› zamanda babas›ndan güçlü kalmas›n›
sa¤layacak özellikleri de alacak, yine do¤a-
da avantajl› konumda olacakt›r. (Burada
anne-baba isimlerini rastgele kulland›m.
Farkl› canl› türleri için bu cümlelerdeki an-
ne ve baba kelimeleri yer de de¤ifltirebilir.)

Bunun tam tersi zay›f X canl›s› için de
geçerli. Zay›f X canl›s›n› tercih eden difli-
nin çocuklar› da zay›f kalacak ve do¤adan
silinmeye mahkum kalacaklard›r.

Erkek memelilerin öncelikli difli tercihi-
nin büyük rahme sahip diflilere yönelik ol-
mas› da ayn› sebeptendir. Çünkü büyük bir
rahim beraberinde do¤acak çocuklar›n da-
ha sa¤l›kl› olmas›n› sa¤lar. Daha sa¤l›kl›
bireyler türün devam› aç›s›ndan avantaj
oluflturur.

Evrimin h›z›

Bu konuda sabit bir de¤erin olmas› im-
kans›z. Evrim do¤al flartlar zorlaflt›kça h›z-
lan›yor. Ve ayn› flekilde bir tür çevreye
uyum sa¤lad›kça nesilden nesile geçirdi¤i
de¤iflim azal›yor. Çünkü de¤iflime ihtiyaç
duymuyor. Beraberinde populasyon art›yor
ve mutasyonlar›n türün geneline etkisi de
zorlafl›yor. Çevresel faktörlerin çok uzun
süre de¤iflmeden kalabildi¤i yerlerde yafla-
yan türler e¤er ortama tam olarak adapte
olabilmiflse çok uzun süre, hatta neredeyse
hiçbir de¤ifliklik yaflamayabiliyorlar.3 Ayr›-
ca populasyon büyüdükçe evrimin h›z› dü-
flüyor. Çünkü yeni bireylerin tafl›d›¤› mu-
tasyonlar büyük populasyonlarda kolayl›k-
la sindirilebiliyor. De¤iflen iklim flartlar›na
uyum, boy, deri rengi gibi basit de¤iflimler
say›lmazsa türleflme daha çok populasyon-
larda bölünme oldu¤unda yaflan›yor. Bü-
yük topluluklardan ayr›lan küçük gruplar
yeni yerlefltikleri ortama çok h›zl› bir bi-
çimde uyum sa¤l›yorlar. Buna örnek olarak
ayn› adan›n farkl› koylar›nda yaflayan ayn›
türe ait kufllar›n farkl› gaga biçimlerine sa-
hip olmas› verilebilir. Türleflmenin olabil-
mesi için bölünen bir populasyonunun iki
grubunun bir biriyle ba¤lant›s›n›n olmama-
s› gerekiyor ki böylece birbirleriyle çiftle-
flerek ayn› türü devam ettirmesinler. Bu iki
grup birbirinden ba¤›ms›z kald›¤› süre art-
t›kça farkl›lafl›yor ve bir süre sonra bam-
baflka türler haline geliyor. Tabii bu süre de
yaflad›klar› flartlar›n birbirinden ne kadar
farkl› oldu¤uyla alâkal›d›r. Ayn› flartlarda
yaflad›ktan sonra iki populasyonun birbi-
rinden hat›r› say›l›r derecede farkl›laflmas›,
populasyonlar›n birinde genetik sapma ol-
mad›¤› sürece mucizelere kalm›fl durumdad›r.
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3 Koelakantlar buna örnektir. Asl›nda bu bal›k türünün neslinin dinazorlardan önce tükendi¤i san›l›yordu. 1938 y›l›n
da Güney Afrika Trolünde yakalanan bal›klar aras›nda tesadüfen günümüz koelakantlar›ndan bir tanesi bulunmufl-
tu. Atalar›ndan neredeyse hiçbir fark› yoktu. Yaflad›¤› çevre milyonlarca y›ld›r de¤iflmedi¤i için o da biyolojik olarak
neredeyse hiç de¤iflmemiflti. (Koelakantlar›n DNA’n›n evriminin neredeyse hiç yaflanmad›¤›n› söylemek ise  yanl›fl
olacakt›r. DNA’n›n evrim h›z› biyolojik de¤iflime çok da ba¤›ml› de¤ildir. Tabii ki koelakantlar›n DNA de¤iflimi
di¤er canl›lardan çok daha az olacakt›r ama biyolojik de¤iflimle karfl›laflt›r›ld›¤›nda müthifl bir de¤iflim geçirmifltir.)
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Türleflme

Tür, belli bir ekolojik çevrede yaflayan ve
çiftleflebilen varl›klar bütününe verilen
isimdir. De¤iflkenlik, türün esas karakteri
olmas›yla birlikte, baz› türler kendi toplu-
luklar›nda büyük bir karakter türdeflli¤i
gösterir ancak baz›lar› son derece de¤iflken-
dir. Örne¤in tatl› su midyeleri ve su pireleri
gibi pek çok tatl› su türü, önemli de¤ifliklik-
ler gösterir. Buna günlük yaflamda s›k karfl›-
laflt›¤›m›z köpekler de örnek verilebilir.4

Ancak kesin olan bir fley varsa o da türü
otomatik olarak ay›rabilece¤imiz standart
ölçülerin olmamas›d›r. Yani, iki canl› tipi,
biçim olarak ne kadar benzerlerse benzesin-
ler, ba¤l› olduklar› ekolojik flartlar›n farkl›-
l›¤› dolay›s›yla çiftleflmeyi reddettikleri tak-
tirde tek bir tür olarak s›n›fland›r›lam›yor-
lar. Taksonominin zor k›sm›n› da bu olufltu-
ruyor. Kesin de¤er yarg›lar› burada bulun-
muyor.

Türleflme ise, bir canl› türü içerisindeki
gruplardan en az birinin, di¤erleriyle çiftle-
flemeyecek kadar farkl›laflmas›na denir.
Türleflmenin olabilmesi için, öncelikle ayn›
türe sahip grubun, belli bir nedenle ayr›ld›k-
tan sonra birbiriyle hiçbir flekilde bir araya
gelmemesi gerekiyor. Bunu sa¤layacak fley
örne¤in bir göç olabilir. Populasyonundan
ayr›lan grup yeni ekolojik flartlara uyum
sa¤lama sorunu çekecektir. Bu yüzden bafl-
lang›çta do¤al seçilimin bask›s› çok daha
yo¤un hissedilecek ve grup içerisindeki ye-
ni ortama uyumlu bireylerin sonraki nesille-
re aktard›¤› genlerle de yeni tür oluflmaya
bafllayacakt›r.

Ayr›ca, türlerin yok olmas› az karfl›lafl›-
lan bir durum de¤ildir. Bilim insanlar› gü-
nümüze kadar yaflam›fl olan canl› türlerinin
%98’inin yok oldu¤unu tahmin ediyor ve
türlerin yok olmas›n›n, yaflam›n bafllad›¤›n-
dan beri (yaklafl›k 3.8 milyar y›l önce) de-
vam etti¤ini belirtiyorlar. Türlerin yok ol-
mas›, özellikle de belli dönemlerde yaflanan
büyük çapl› yok olufllar (Dinazorlar›n yer-
yüzünden silinmesi gibi) üzerine pek çok
hipotez öne sürüldü. Kretase felaketi de
bunlara bir örnek.5

Ancak yok olan canl› türlerini geri getir-
menin bir yolu yok. Bu türler bir kez o ha-
lini al›yor ve bir daha (yapay seçilim yoluy-
la bile) akraba türlerden o canl›n›n olufltu-
rulmas› neredeyse imkans›zd›r.
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Ne tam kad›n ne tam erkek:

Hermafroditizm

Efsaneye göre, Antik Yunan kültürü-
nün haberci tanr›s› Hermes ve güzellik
tanr›ças› Afrodit’in dünyalar güzeli bir
o¤ullar› olur. Ad›n› Hermafrodit koyar-
lar. Öylesine güzeldir ki bir su perisinin
dikkatini çeker Hermafrodit. Fakat sürek-
li yak›nlaflmaya çal›flan su perisinin aflk›-
na karfl›l›k vermez. Günlerden bir gün,
gölde Hermafrodit yüzerken, su perisi ona
s›ms›k› sar›l›r ve tanr›lara onlar› bir daha
ay›rmamalar› için yalvar›r. Tanr›lar güzel
perinin dile¤ini kabul eder. Ancak; Antik
Yunan’›n gizemli tanr›lar› karfl›l›ks›z bir
aflktan apayr›, çift cinsiyetli bir varl›k ya-
ratm›fllard›r: Hermafroditler. 

Onlar ya difli görünümlü erkek ya erkek
görünümlü difliler ya da her ikisi birden. En
önemlisi bizden kesinlikle farkl›lar.
Farkl›l›klar› nedeniyle ço¤u zaman toplum
taraf›ndan d›flland›lar, kimlik aray›fl› içine
girdiler ve tercihlerini saklamak zorunda
kald›lar. Bu tip bir muamele ile karfl›laflma-
lar›n›n tek nedeni ise hermafrodit hastas›
olmalar›. Hermafroditizm asl›nda cinsel bir
bozuklu¤u ifade eder. Bunu daha iyi kavra-
yabilmek için öncelikle normal seksüel ge-
liflime bir göz atmak gerekir. 

Normal seksüel geliflimde; over(yumur-
tal›k) ya da testis geliflimini, iç ve d›fl üre-

me organlar›n›n geliflimini sa¤layan 3 fark-
l› belirleyici vard›r. Birincisi over ve testis
gelifliminin belirleyicisi Y kromozomunun
varl›¤› veya yoklu¤udur. Y kromozomu
varsa testis, yoksa over(yumurtal›k) gelifli-
mi olur. ‹kincisi, testisteki sertoli hücreleri
taraf›ndan Müller kanal›n›n geliflimini bas-
k›lay›c› faktör olan MIF salg›lar›d›r. Böyle-
ce difli yönde geliflimi sa¤layan Müller ka-
nal› geriler. Erkek yönde geliflimi sa¤layan
Wolf kanal› geliflimi testisten salg›lanan
testosteron sayesinde devam eder. Over
varl›¤›nda ise, Müller kanal› geliflmeye de-
vam eder, Wolf kanal› geriler ve difli iç ge-
nitalleri (üreme organlar›) oluflur. Üçüncü
olarak d›fl genital  organlar›n›n gelifliminin
belirleyicisi ise dihidrotestesteron (DHT)
ad› verilen bir androjen türevinin varl›¤›d›r.
DHT varsa erkek, yoksa difli geliflimi olur.
DHT etkisi yeterli de¤ilse flüpheli cinsel
geliflim (ambiguus genitalia) oluflur. 
Genital anomalileri-Cinsiyet sapmalar›,

interseksualite 

1. Normal bir seks farkl›laflmas› olmuflsa
(XX veya XY), iç ve d›fl genital organlar
bellidir. 

2. Erken dönem embriyolar›, hem erkek-
lik hem de diflilik yönünde farkl›laflma
potansiyeline sahiptirler. Bunun anlam›,
de¤iflik derecelerde ara cinsiyet (intermedi-
yet) veya “interseksualite” ya da hermafro-
ditizm görülebilir demektir. 

3. Hermafroditizm bireyin iki cinsiyetli
olma durumudur. ‹ki flekilde olabilir: 

4. 1- Gerçek hermafroditizm 
5. 2- Yalanc› Hermafroditizm (erkek y.h.

ve difli y.h. olmak üzere iki alt tipleri var-
d›r) 
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XY genlerine sahip bu çocuk sizce k›z
m› yoksa erkek mi? 

Gerçek Hermafroditizm 

(Hermafroditismus Vera) 

Testis ve overe (yumurtal›k) ait dokula-
r›n bir arada bulunmas› halinde gerçek her-
mafroditizm söz konusudur. Genotip 46
XX’tir. Bu hastalarda X kromozomlar›ndan
birinin Y’deki genetik flifreyi taklit etmesi
gözlenmifltir. Gö¤üs geliflimleri mutlaka
tamd›r, rahimleri %90 vard›r. Gerçek her-
mafroditlerde penis farkl› büyüklüklerde
olsa da vard›r. Adet görürler. En karakteris-
tik özellikleri ovotestislerin varl›¤›d›r; yani
üreme organ› hem yumurtal›k dokusu hem
de testis dokusu içerir. Bir erkekten hamile
kalabilir ya da bir kad›n› hamile b›rakabi-
lirler. Bu hastalar›n hemen hepsi kendileri-
ni erkek olarak de¤il kad›n olarak hisseder.
Tedavileri yap›l›rken bu göz önünde bulun-
durulur.  

Güney Afrika’da KwaZulu-Natal Üni-
versitesi’nde 111 gerçek hermafrodit hasta-
s› üzerinde gerçeklefltirilen bir araflt›rmada,
bu hastalardan al›nan 217 gonadal(üreme
organ›) biyopsi örneklerinde 3 ayr› ovotes-
tis geliflimi gözlenmifltir. Bu da daha önce
kan›tlanmam›fl olan gerçek hermafroditiz-
mi Güney Afrika’da tan›mlam›flt›r. 

Psödohermafroditizmus Masculin 

(Erkek Yalanc› Hermafroditizm) 

Genotipleri normal bir erkek birey gibi
XY’den oluflur. Üreme organ› testistir .D›fl
görünüm (fenotip), kad›nla erkek aras›nda-
d›r. Bu grubun en s›k görüleni testiküler fe-
minizasyondur. 

1. Y kromozom hasar›, Swyer sendromu,
baz› genetik bozukluklar, testosteron salg›-
layan hücrelerin olmamas›, testiküler reg-
resyon sendromlar›1, testis fonksiyon bo-
zukluklar› ve MIF( Müllerian inhibitng
factor)2 yetmezli¤i sendromlar›; erkek ya-
lanc› hermafroditizmin bafll›ca nedenleri-
dir. 

Swyer Sendromu 

Erkek yalanc› hermafroditizm grubuna
girer. Bireylerin genetik yap›s› XY'dir ve
testisleri vard›r; fakat testosteron ve anti-
müllerian hormon yap›m› bozuk oldu¤u
için d›fl genital yap›lar erkek yönünde geli-
flememifltir, difli görünümü vard›r. Bu has-
talar ergenlik döneminde adet kanamalar›-
n›n bafllamamas› (primer amenore) flikâye-
ti ile baflvurabilirler. Bu hastalarda antimül-
lerian hormon da olmad›¤› için iç genital
organlar difli yönünde geliflir, yani rahim
(uterus) ve tüpleri vard›r. Meme geliflimle-
ri tam de¤ildir, kad›n tipi k›llanmalar› var-
d›r. Östrojenleri sadece böbreküstü bezle-
rinden salg›land›¤› kadard›r. Yani oldukça
azd›r. Bu hastalarda kanser geliflimi riski
bulunmas›ndan dolay›, ameliyatla testisle-
rinin tan› konur konmaz al›nmas› gerekir. 

Testiküler Feminizasyon 

Dünyada binlerce kad›n Androjen Du-
yars›zl›k Sendromu(AIS) yani di¤er ad›yla
Testiküler Feminizasyon’dan muzdarip.
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1 Erkek üreme organ›n›n fonksiyonlar›n›n gerilemesiyle karakterize bir dizi hastal›k 
2 Erkek yönde geliflimin sa¤lanmas› için üretilen hormon benzeri madde 
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AIS, asl›nda Dünya’da çok ilgi çeken bir
sendrom. Bunun nedeni, erkek cinsiyetli
transseksüellerden farkl› olarak XY geni
tafl›yan, do¤ufltan kad›n gibi görünüp kad›n
gibi hisseden erkek yalanc› hermafroditle-
rin varl›¤›. Yalanc› denmesinin nedeni;
AIS’li bireylerin genotipte tamamen erkek,
fenotipte ise kad›n özelliklerini tafl›mas›d›r.  

AIS’li kad›nlar sosyal ve legal olarak
pratik hayatlar›nda kendilerini gerçek bir
kad›n gibi hissederler, testis ve XY kromo-
zomu tafl›malar›na ra¤men asla çocuk sahi-
bi olamazlar. Ergenli¤e kadar AIS’li bir ka-
d›n asl›nda genetik olarak erkek oldu¤u
gerçe¤ini keflfedemez. Adet göremezler. 

Genotipleri normal bir erkek bireyin sa-
hip oldu¤u XY’dir. Vücutlar› erkeklik hor-
monu olan androjeni salg›lar. Androjenler-
den biri olan testosterona normal bir erkek-
te oldu¤u kadar sahiptirler. Erkek iç üreme
organlar›n›n olgunlaflmas› baz› süreçleri
gerektirir. Müller kanal› difli yönde gelifl-
meyi sa¤larken, Wolf kanal› erkek yönde
geliflimi sa¤lar. Erkek geliflimi için Müller
kanal›n› bask›lay›c› faktöre ihtiyaç vard›r;
ancak testiküler feminizasyonda Müllerian
bask›lay›c› faktör olmas›na ra¤men Wolf
kanal› geliflemez. Bunun nedeni, salg›lanan
testosterona hücrelerin duyars›z kalmas›-
d›r. Bu da testosteron reseptörünün yoklu-
¤undan kaynaklan›r. Geliflimi Wolf kanal›-
na ba¤l› olmayan 1/3 alt vajinalar› vard›r ve
kör bir uçla sonlan›r. Testiküler Feminizas-
yon Sendromu; X kromozomuna ba¤l›, çe-
kinik olarak genetik geçifllidir. AIS’li bi-
reylerin testisleri olgun ve fonksiyoneldir.
Genital bölgede ve koltuk alt›nda k›llanma
yoktur. Çünkü bu bölgelerdeki k›llanma
androjene ba¤l›d›r. Dolay›s›yla vücutlar›n-
da androjene ba¤l› olarak geliflen tek bir k›l
bile yoktur. AIS’lilerin, sadece büyüme
hormonuna ba¤l› olan saç, kafl ve kirpik
k›llar› vard›r. Testis kesesi (skrotum) olufl-
mad›¤› için testis inemez ve kar›nda kal›r.
‹ri gö¤üslüdürler; rahim, yumurtal›klar›

yoktur,; sadece
kör bir uçla sonla-
nan k›sa bir vaji-
nalar› vard›r. Ös-
trojen hormon se-
viyeleri erkekler-
den fazla, kad›n-
lardan azd›r. An-
cak androjenlerin
östrojen üzerinde-
ki ters etkisi yok-
tur. 

Testisten salg›-
lanan testosteron,
reseptörü olmad›-
¤› için çevre doku-
larda östrojene dö-
nüflmektedir. Yani
testis adeta bir östrojen kayna¤› görevi gör-
mektedir ve erkek geliflimine hiçbir katk›s›
bulunmamaktad›r. 

AIS’li bireylerde, ergenlik sonras› testis-
ler ç›kar›lmal›d›r. Çünkü kar›n içerisinde
bask› alt›nda bekleyen bu testislerde çeflitli
kanserler geliflebilir. Ergenlik öncesinde ç›-
kar›l›rsa fenotip (d›fl görünüfl) tam olarak
oluflamaz. Testislerin  ortalama 23-25 yafl
aras›nda ç›kar›lmas› önerilir. Testisler ç›-
kart›ld›¤› anda, östrojen kayna¤› kesilece-
¤inden menopoza girerler. Hormon tedavi-
si flartt›r. 

AIS’in bir di¤er tipi de Eksik Testikuler
Feminizasyo Di¤er AIS’ten farkl› olarak
çok az miktarda da olsa androjen reseptör-
leri vard›r. Zay›f erkek özelli¤i gösterirler.
Testis geliflimi tamd›r; ancak spermleri
yoktur. Köselik ve az miktarda meme do-
kusu (Jinekomasti) olmas› d›fl›nda normal
erkek gibidir. Ço¤unda testisler afla¤› inme-
yip kar›nda kalm›flt›r. 

Cinsiyet Oryentasyonu 

Çal›flmalar bize gösteriyor ki AIS’li ka-
d›nlar, kad›n cinsiyet kimli¤iyle ilgili bir
sorun yaflam›yorlar ve kendilerini cinsel
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olarak kad›n gibi hissediyorlar. ‹statiksel
olarak heteroseksüelli¤e, lezbiyenli¤e ya
da biseksüelli¤e yatk›nl›klar›n›n normal
kad›nlarla ayn› oldu¤u kan›tlanm›flt›r. 

Gündelik hayatlar›na, Androjen Duyar-
s›zl›¤› Sendromu (AIS), beraberinde fizik-
sel ve psikolojik birtak›m problemler geti-
rir. Örne¤in; k›sa ve kör uçlu vajina, andro-
jene duyars›zl›k, hastal›klar› nedeniyle ya-
flad›klar› sürekli kayg› duyma hali, özsayg›
yitimi ve kiflisel imaj›n sars›lmas› gibi so-
runlar yaflayabilirler. 

AIS’li kad›nlar rahim ve yumurtal›klara
sahip olmad›klar›ndan maalesef biyolojik
olarak çocuk sahibi olmalar› günümüzde
imkans›zd›r. Bu nedenle; AIS hastalar›n›n
ço¤u evlat edinme yoluyla annelik duygu-
sunu tadarlar. 

D›fl Görünüm

AIS’li kad›nlar tipik bir kad›n görünü-
müne sahiptirler. Araflt›rmac›lar vücut biçi-
mi olarak normal kad›nlardan bir farklar›
olmad›klar›n›; ancak ince yap›l› olmalar›na
ra¤men beden ölçülerinde kad›nlardan da-
ha iri olduklar›n› belirtirler. Bunun nedeni;
vücut biçiminin östrojen, geliflme oran›n›n
da Y kromozomu taraf›ndan kontrol edil-
mesidir. 

Ergenlik sonras› AIS kad›nlar›, normal
bir kad›n için oldukça uzun boyludur, orta-
lama boylar› 171,5 cm’dir. Bu, bir erke¤in

boy ortalamas›n-
dan 3 cm k›sa;ama
bir kad›n›n boy or-
talamas›ndan  8 cm
uzun olduklar› an-
lam›na gelir. Bu
veri hormon teda-
visi görmemifl AIS
kad›nlar›n›n ince-
lenmesi sonucu el-
de edilmifltir. 

‹skeletlerinde
hafif oranda er-

keksilik gözlenir; normal kad›nlardan daha
uzun kollar, bacaklar, el ve ayak büyüklük-
leri ve difl boyutlar›n›n kad›nlardan çok er-
keklerinkine yak›nl›¤› gibi. 

Amerika’da 1991 güzellik kraliçesi Ja-
nel Bishop - AIS hastas›. 

Vücutlar›nda androjen etkisinin engel-
lenmesi nedeniyle AIS kad›nlar› akne ve
kellik yaflamazlar. 

Genel olarak AIS’li kad›nlar büyük gü-
lümsemeleri, pürüzsüz tenleri, uzun boyla-
r› ve sa¤l›kl› saçlar›yla insanlar üzerinde
normal kad›nlardan daha güzel olduklar›
etkisini b›rak›rlar. Hiç de flafl›rt›c› olmaya-
cak bir flekilde, araflt›rmalar AIS kad›nlar›-
n›n daha çekici bir görünüme sahip olduk-
lar› için modellik ve oyunculukta daha faz-
la tercih edildiklerini gösteriyor. 

AIS’li Ünlü Kad›nlar 

Birçok ülkede ünlü kad›nlar, çeflitli ön-
yarg› ve d›fllanma korkusuyla AIS’li oldu-

¤unu sakl›yor. An-
cak cesaret göste-
rip aç›klayanlar
aras›nda Mavi Göl
filmiyle tan›d›¤›-
m›z Brooke Shi-
elds örnek olarak
verilebilir. ‹ngilte-
re kraliçesi I. Eli-
zabeth ise “bakire
kraliçe” tan›mla-
malar›yla, d›fl gö-
rünüflü, kiflili¤i,
davran›fllar›, fizik-

sel noksanl›klar› ve evlili¤e gönüllü olma-
mas›yla bilim dünyas›nda AIS’li oldu¤un-
dan flüphelenilenler aras›nda yer al›yor. 

Spor ve AIS’li Kad›nlar

En baflar›l› atletler aras›nda cinsiyet testi
yap›ld›¤›nda uluslararas› standartlardaki
her 500 kad›n atletten birinin AIS hastas›
oldu¤u rapor ediliyor. 1968 y›l›ndan önce
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AIS’li kad›n spor-
cular baz› neza-
ketsiz metotlarla
sahtekar erkek
sporcular olarak
tan›t›ld›lar. Ancak
1968’den sonra
kad›n cinsiyet be-
lirleme testleri uy-
gulanmaya bafllan-
d›. Malesef AIS’li
kad›n sporcular
XY kromozomuna

sahip olduklar› için erkek olarak tan›mlan-
d›lar. AIS kad›nlar›n›n sporda sahip olduk-
lar› avantaj, iskeletlerinin erke¤e daha ya-
k›n olmas› ve kad›nlardan daha uzun olma-
lar›d›r; fakat kas sistemleri normal bir kad›-
n›nkiyle ayn›d›r. 

1985 y›l›nda, 24 yafl›ndaki ‹spanyol en-
gelli koflucu Maria Jose Martinez Patino
Japonya’daki World University Oyunla-
r›’nda kad›nl›k testinden AIS hastas› oldu-
¤u için geçemez. O zamanlarda gazetelere
asl›nda bir erkek oldu¤u fleklinde haberler
yans›r ve erkek arkadafl›n› ve sporculu¤un-
dan dolay› üniversitesinden ald›¤› bursu
kaybeder. 1988 Olimpiyatlar›’nda da ayn›
nedenden ismi verilmeyen bir tenisçi
AIS’li olarak ilan edilir. 1996 Atlanta
Oyunlar›’nda 3387 kad›ndan 8’i kad›nl›k
testini geçemez. Bu duruma May›s 2004’te
Uluslararas› Olimpiyat Komitesi, kad›n
sporlar› için yap›lan bütün cinsiyet testle-
rinden vazgeçerek son vermifltir. 

Yalanc› Difli Hermafroditizm:

Psödo Hermafroditizmus Feminus 

Genetik yap›lar› XX fleklindedir ve bi-
reylerde over (yumurtal›k) vard›r ancak d›fl
genital organlar›n belirsizdir, net olarak di-
fli ya da erkek ayr›m› yap›lamayabilir. Bu,
yeni do¤anlarda en s›k rastlanan sebep
böbrek üstü bezindeki enzim yetersizlikle-
ridir. Bu hastalarda efllik eden metabolik
sorunlar da olaca¤›ndan h›zl› tan› ve tedavi
hayat kurtar›c›d›r. Difli psödohermafrodi-
tizm nedenleri, konjental adrenogenital
sendrom, gebelikte kullan›lan baz› ilaçlar
ve gebelikte androjen salg›layan tümörlerdir. 

Konjental Adrenogenital Sendrom

Bu sendromda as›l sorun böbreküstü be-
zinden kaynaklan›r. Overlerdeki folikül ge-
liflimi normaldir. Vajina geliflimi tamd›r.
Böbreküstü bezi; kortizon hormonu, vücut-
ta su-tuz dengesini sa¤layan aldosteron
hormonu ile progesteron, testosteron ve ös-
trojen gibi seks hormonlar›n› salg›layan
bezdir. Bu hormonlar›n sentezinde yer alan
baz› enzim eksiklikleri bu sendroma neden
olmaktad›r. 46 XX kromozomlu hasta do¤-
du¤unda cinsiyeti ay›rt edilemez. D›fl geni-
tal organ› erkek ve difli aras›ndad›r. Klinik-
te; k›llanma art›fl› olan k›sa boylu, flakak
bölgelerinde saç dökülmesi olan, adet gör-
meyen ve ergenli¤e giremeyen, gö¤üs geli-
flimi olmayan erkek görünümlü difli birey-
lerdir. Cinsiyet problemleri d›fl›nda baflka
problemler de vard›r. Vücutta tuz kayb›
olan veya tansiyon yüksekli¤inin geliflti¤i
tipleri mevcuttur. 
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“Büyük s›çray›fl› gerçeklefltirmek iste-
yen, birkaç ad›m geriye gitmek zorundad›r.
Bugün, yar›na dünle beslenerek yol al›r.”

Bertolt Brecht

Bir bilimi, olumlu ve olumsuz tüm yön-
leriyle anlayabilmek, anlatabilmek ve o bi-
lim çerçevesinde gerçeklefltirilenleri de¤er-
lendirebilmek, elefltirebilmek; sadece bil-
mek ile mümkündür. Bahsi geçen “bilmek”
eylemi içi söz oyunlar› ile doldurulmufl, te-
rim y›¤›nlar›n› tan›mak de¤ildir; aksine içi-
nin bu flekildeki bir doluluktansa bofl olma-
s› daha iyidir. Bizim için önemli olan, bilgi
kulelerimizin duvarlar›n› sa¤lam örmektir.
Bu duvarlar o kadar sa¤lam olmal›d›r ki y›-
k›lmamal›d›r; ama ayn› anda kesinli¤ini
kaybetme yetisine sahip olmal›d›r, flekil de-
¤ifltirebilmelidir. Kimyan›n ana ögelerin-
den olan “deney” ve “reaksiyon”u tan›mak,
flüphe etmeyi ö¤renmek ad›na kimyan›n te-
meli kabul edilen simya ile bafllayal›m.

Kimya, de¤iflen parametreler alt›nda
maddelerin durum, yap› ve kompozisyonu-
nu, “reaksiyon” ad› verilen birimler arac›l›-
¤›yla inceleyen bir bilimdir. Yaklafl›k 4000
y›ld›r var oldu¤una inan›lan bu bilimle elde
edilen verilerden ve ilkelerden, ilk defa An-
tik M›s›r’da peynir, bira ve flarap üretimin-
de (fermantasyon), kumafl boyalar›nda
(pigmentler), camdan cisimlerde, ilkel ilaç
üretimi gibi çeflitli alanlarda yararlan›lm›fl-
t›r. Sonraki dönemde kimya, özellikle alt
dallar›ndan biri olan metalurji üzerine yo-
¤unlaflm›fl ve metallere flekil verilerek gün-
lük hayatta kullan›ma haz›r hale getirilmifl-
tir. ‹flte do¤an›n bu denli araflt›r›lmas›,
pragmatist bir anlay›fl ile kimya ile elde

edilen verilerin do¤rudan günlük hayata
uygulanmas› ve kimyan›n bir bilgi toplulu-
¤u olma durumunu afl›p gerçek anlamda bir
bilim haline gelmesi simya ile gerçeklefl-
mifltir. Simya (alflimi), özellikle modern
kimyan›n, dolay›s›yla kimyan›n tüm alt
dallar›n›n günümüzdeki gibi flekillenme-
sinde; getirdi¤i farkl› bak›fl aç›s›, bilimsel
düflünme nitelikleri ve felsefi boyutuyla
önemli bir rol oynamaktad›r.

Simya ve Simyaya ‹liflkin 

Önemli Kavramlar

Simya, ne kadar günümüzde bilimsel bir
giriflim olarak kabul edilse de ço¤u simya-
c› taraf›ndan bir sanat olarak de¤erlendiril-
mifltir. Simya, mükemmellefltirme sanat›-
d›r.1 Bu mükemmellefltirme süreci, kurflun-
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dan alt›n üretimi; eliksir denen ölümsüzlük
iksiri ve hastal›klar›n iyilefltirilmesi gibi
uygulamalar›n do¤rudan bir parças› olmufl-
tur. Özünde de simya, belirtilen uygulama-
lar›n gerçeklefltirilebilmesi için yap›lan
araflt›rmalar›n bir bütünüdür. Simya ile ger-
çeklefltirilen bu üç uygulaman›n ortak nok-
tas›n› arand›¤›nda ise; simyan›n bir dönü-
flüm sanat› oldu¤una ulafl›lmaktad›r.2 Bir
simyac›n›n görevi; yeni bir fleylere ulafl-
mak veya yeni fleyler keflfetmek de¤il, sa-
dece do¤an›n s›rlar›na ulaflarak, bilimsel
gerçeklikler d›fl› seçilmifl parametlere da-
yand›r›larak oluflturulan araflt›rma proble-
mati¤ini daha basit bir hale getirmektir. Bu
durum teorik olarak de¤erlendirildi¤inde,
simyac› sonunda kesinlikle bir çözüme ula-
flacak ve bu çözüm arac›l›¤›yla bir fleyler
keflfedecektir.

Simyan›n en önemli özelliklerinden biri
de ö¤renim ve ö¤retim tekni¤idir. Simya,
en temel örneklerini Pitagoras ve Platon’un
düflünce sistemlerinde rastlayabilece¤imiz
occulere’nin özelliklerini k›smen yans›t-
maktad›r. Ö¤renim ve ö¤retim tekni¤i bak›-
m›ndan gizli ve konusu itibariyle imkans›z
olarak de¤erlendirilen simya, her ne kadar
bilimsel yöntem d›fl›nda, kendini metafizi-
¤in dar çerçevesi içinde flekillendirmifl olsa
da, deney ve gözlem arac›l›¤›yla gerçeklefl-
tirdi¤i sistemli çal›flmalar onu Platoncu-
lar’dan ve di¤erlerinden farkl› k›lmaktad›r.
Simyan›n sadece belirli kifliler taraf›ndan
bilinmesine ve gene bu seçilmifl kitle d›fl›n-
da çok fazla yay›lmamas›na özen gösteril-
mifltir. Simya, bir zanaat gibi y›llar y›l› us-
tadan ç›ra¤a aktar›lm›flt›r. Bu zanaati kav-
rayabilmek için simyan›n temel ilkelerini
inceleyelim:

1. Madde tek bir kökten türemifltir, sa-
dece farkl› flekiller alabilmektedir. Madde-
nin ald›¤› bu farkl› flekiller ya hal de¤iflikli-
¤i ya da form de¤iflikli¤i fleklinde ortaya
ç›kmaktad›r.

2. Unum in multa diversa moda! Farkl›
flekillerde olan tek! Simyac› için aranan bu
tek madde alt›nd›r. 

3. Simyac›lar 4 ana elementin varl›¤›n›
kabul ederler. Atefl, su, toprak ve havan›n
oluflturdu¤u tetrasomia ya yeni bir element
eklerler. Bu yeni elementin ad› etherdir. Et-
her, bedenin tinsel arac›s› olarak nitelendi-
rilebilir.

4. Simyada her s›v› su, her kat› toprak,
her gaz hava, her ›s› ve ›fl›k kayna¤› atefl
olarak adland›r›l›r.

5. Platon Döngüsü: 4 temel element
aras›ndaki sürekli dönüflümü ifade eden bir
kavramd›r. Örne¤in; ateflin havaya, hava-
n›n suya, suyun topra¤a dönüflümü gibi. Bu
dönüflüme, görüldü¤ü gibi Ether dahil
de¤ildir.

Günefl Alt›n

Ay Gümüfl

Satürn Kurflun

Jüpiter Kalay

Mars Demir

Merkür C›va

Venüs Bak›r

6. Metaller kendi aralar›nda mükemmel
ve mükemmel olmayan metaller olmak
üzere ikiye ayr›l›r. Mükemmel metaller al-
t›n ve gümüfl, mükemmel olmayanlar ise
do¤adaki di¤er metallerdir. Ayr›ca; simya
ile astroloji aras›nda s›k› bir iliflki bulundu-
¤undan her metalle bir gezegen efllefltiril-
mifltir. 

7. Ünlü simyac› Robert Fludd’a göre ev-
ren, insanlar için 3 temel bölümden oluflur.
Bunlar Tanr›, do¤a ve insand›r.
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Deneysel Simya

Daha önce de belirtildi¤i gibi simyan›n
en ilgi çeken konular›ndan biri de kurflun-
dan alt›n üretimidir. Kurflundan alt›n üreti-
mi olarak ‹lk Ça¤’dan itibaren simya içeri-
sinde önemli bir yer tutan maddesel dönü-
flüm konusu üzerine simyac›lar y›llar y›l›
çal›flm›fllar; ancak bir sonuca ulaflamam›fl-

lard›r. Bununla beraber bu araflt›rmalar s›-
ras›nda kimya içerisinde önemli yer tutan
amfoterlik gibi madde özelliklerinin temel
ilkeleri bulunmufltur. Amfoterlik, bir mad-
denin kimyasal reaksiyonlarda hem asit
hem baz özelli¤i gösterebilme yetene¤ini
ifade eder. Yani, bir kimyac›n›n, daha do¤-
rusu bir simyac›n›n gözünden bu olay flöy-
le bir anlam tafl›r: Baz› maddeler, de¤iflen
koflullar alt›nda de¤iflen özellikler alabilir,
bu durum mutlaka reaksiyona giren mad-
delerin belirli ölçütler do¤rultusunda göste-

rece¤i uyuma iliflkin olmal›d›r. Bu uyum,
simyac›lar taraf›ndan mükemmelleflme ola-
rak de¤erlendirilmifl, yani maddenin alt›n
ve gümüfl kalitesine ç›kmas› sürecinin baz›
antagonist özellikleri bir arada bulunduran
maddelerde gerçekleflebilece¤ine inan›l-
m›flt›r. ‹flte bu düflünceden felsefe tafl› do¤-
mufltur. Felsefe tafl›, dokundu¤u her nesne-
yi alt›na dönüfltürece¤ine inan›lan taflt›r.3

Sonralar› bu tafl arac›l›¤›yla ölümsüzlü¤e
de ulafl›labilece¤i düflünülmüfltür; ancak bu
tafl asla bulunamam›flt›r. Bununla beraber,
modern kimya, felsefe tafl› ve alt›n üretimi-
ne iliflkin deneylerin sonucunda do¤mufltur.

Bir metalden alt›n üretmeye bafllamadan
önce ilkin, elimizdeki metal saflaflt›r›lmal›-
d›r. Bilindi¤i gibi metaller çok kolay oksit-
lenebilirler. “Hasta” olarak nitelenen saf-
laflt›r›lmam›fl metal simyac›lar›n “alevsiz
yanan atefl” olarak aç›klad›¤› ignis innatu-
ralis de ›s›t›larak ar›t›lmal›d›r. Alt›n üreti-
minde kullan›lacak Materia Prima (ilk
madde), yani metalle reaksiyona sokulacak
olan madde özel seçilmelidir; çünkü e¤er
bafltaki tan›mlamalar›m›z› hat›rlarsak me-
talin yani topra¤›n topra¤a dönüflümü sade-
ce bir form de¤iflikli¤idir; ama ilk maddede
hem form hem de hal de¤iflimi gerçeklefl-
mektedir, yani Materia Prima oluflacak alt›-
n›n niteli¤ini belirler. ‹lk madde ve saflaflt›-
r›lm›fl metal hermetik olarak kapat›lan özel
bir kaba konurlar ve Athanor ad›nda özel
bir f›r›na yerlefltirilirler. Alt›n iflte, bu f›r›n-
daki son sürecin sonunda oluflur. Bu süre-
cin sonunda alt›n›n oluflup oluflamayaca¤›
ise; Ether’in haz›rl›k süreci boyunca nas›l
kullan›ld›¤›na dayanmaktad›r. Simyac›lar,
iflte bu noktada metafizi¤e s›¤›nmaktad›r-
lar. E¤er kimyasal olarak var olan bir ger-
çeklik, Ether arac›l›¤›yla tinsel dünyaya ak-
tar›l›p burada da mant›ksal çerçeve d›fl›nda
Fludd’un belirtti¤i Tanr›, do¤a ve insan üç-
lemesinde var olmay› hak ediyorsa iflte o
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zaman deney amac›na ulaflmaktad›r, alt›n
üretilmektedir. Simyac›lar y›llar boyunca
kendilerini bu tinselli¤i sa¤layamamakla
suçlam›fllard›r; oysa ki modern kimyada
maddelerinin formsal transformasyonun
mümkün olmad›¤› kan›tlanm›flt›r.

4 temel element birbirine dönüflebildi¤i-
ne göre, maddenin di¤er formlar› da birbi-
rine dönüflebilir. Maddenin en mükemmel
hali alt›n ve ifllevsel olarak maksimum
noktas› olan eliksir (pancea) de birbirine
dönüflebilir. Bu nedenle, baz› simyac›lar
do¤rudan eliksir üzerine yo¤unlafl›p daha
sonra alt›n üretmeyi denemifllerdir. Bu u¤-
rafl do¤rultusunda haz›rlanan bir deneyi
ad›m ad›m inceleyelim:

h Karbonizasyon

Bu ilk aflamada tohumlar›yla birlikte bir
miktar biberiye yak›larak külleflmesi yani
kimyasal aç›dan, karbonizasyonu sa¤lan›r.
Biberiye bu flekilde yak›ld›ktan sonra olu-
flan küller ayr› bir kaba aktar›l›r.

h Yakma

Ayr› bir kaba ald›¤›m›z biberiye külleri
daha düflük seviyede ›s›t›larak alev almas›
sa¤lan›r, bu süreç küller beyazlafl›ncaya ka-
dar devam eder.

h Deneysel Manipülasyon

Biberiye küllerimiz beyaz renk ald›ktan
sonra manipülasyon ad›n› verdi¤imiz bir
yöntem ile onlar› saf suda çözünürlük far-
k›ndan yararlanarak bileflenlerine ay›r›yoruz.

h Süzgeç Ka¤›d› ve Dam›tma

Süzgeç ka¤›d› yard›m›yla ilkin suda çö-
zünemeyen biberiye partikülleri çözeltiden
ayr›l›r. Daha sonra dam›tma yöntemi ile çö-
zelti içerisindeki biberiye parçac›klar› elde
edilir ve bu parçac›klar bir kaba aktar›l›r.

h Aktivasyon

Elde etti¤imiz parçac›klar belirli bir
enerji depolamalar› ve biraz sonra tekrar
geçirilecekleri saf suda daha net ayr›flabil-
meleri için alkollü ›s›t›c›yla ›s›t›larak akti-
ve edilir.

h ‹kinci Ayr›flt›rma

Elimizdeki biberiye kar›fl›m›n›n safl›¤›n-
dan bir derece daha emin olmak ad›na kar›-
fl›m tekrar saf suda bekletilir. Sonra, “süz-
geç ka¤›d› ve ayr›msal dam›tma” bafll›¤› al-
t›ndaki süreç tekrarlan›r.

h Tuz Elde Edimi

Bu ifllemler sonunda parlak, beyaz bir
biberiye kar›fl›m› elde edece¤iz. Bu kar›fl›m
aslen tat ve koku bak›m›ndan keskin bir
tuzdur.

h Distilasyon

Saf biberiye ya¤› ile biberiyeden elde et-
ti¤imiz tuz, bir beherde bir araya getirilip
yavaflça ›s›t›l›r. Bu s›rada beherin ucu kla-
sik distilasyon sistemine ba¤l›d›r. Kar›fl›m
koyu kahve rengini almaya bafllad›¤›nda
beherde gözlemlenebilir derecede buhar-
laflma vard›r. Bu buharlaflma sonucunda
oluflan gaz ayr› bir kapta biriktirilip so¤utu-
larak toplan›r. Oluflan madde bir eliksir de-
¤ildir.
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Sonuç

Y›llar önce simyan›n eliksir üretme ama-
c›yla bafllay›p baflar›s›zl›kla tamamlad›¤›
bu deneyde sizlerin de görebildi¤i gibi
maddelerin ayr›flt›rma yöntemleri, manipü-
lasyon ve aktivasyon gibi kimyan›n bugün
halen kulland›¤› laboratuvar teknikleri ge-
lifltirilmifltir. Bu temeller atom tanecikleri
üzerinde de¤iflen dengelerin temelini at-
m›flt›r. Geçmifle bir göz att›¤›m›zda; simya
ile kimya, daha genifl aç›dan bak›l›rsa bilim
ad›na bu kadar çok kazand›¤›m›z fley var-
ken, di¤er yanda birbiri üzerinden kayan
atom taneciklerinin 20.yüzy›lda bizlere ne-

ler kaybettirdi¤i unutulamaz. Isaac New-
ton’a bu noktada hak vermemek imkans›z:
“Y›ld›zlar›n hareketlerini hesaplayabilirim;
ancak insanlar›n deliliklerini de¤il.” Düflen
atom bombalar›na, ba¤nazl›¤a, önümüzde-
ki s›n›rlara ra¤men bilim durmadan ilerle-
mifltir ve ilerleyecektir.

Simyac›lar ne alt›n üretebildi ne de
ölümsüzlük iksirini bulabildiler. Ancak;
bundan daha önemli bir fley baflard›lar:
Maddeyi analiz etmeyi. ‹lk defa, simyac›la-
r›n bu denli büyük u¤rafllar› sayesinde
madde analizi gerçeklefltirildi ve bu sayede
kimya kuruldu.
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Oyunlar Teorisi ve Tarihsel Geliflimi

‹nsanlar aras› mücadelelerin ve bunun
hem bireye, hem de topluma etkilerinin
oyunlar arac›l›¤›yla çözümlenebilece¤i fik-
ri; hem matematikte, hem de sosyal bilim-
lerde bir ç›¤›r açt›. Bunlar›n hepsini bir sis-
temati¤e oturtmak ve insanlar›n hayatlar›n›
ve mücadelelerini oyunlara uygulamak
belli bir zaman alm›fl. ‹sminden dolay› ol-
dukça basit görünen, ama oldukça karma-
fl›k bir yap›ya sahip olan Oyun Teorisi, bel-
ki de farkl› bilim dallar›na farkl› flekillerde
adapte olabilmifl ender teorilerden biri.

Oyun Teorisi popüler anlamda Sylvia
Nasar’›n “A Beatiful Mind” adl› eserinden
uyarlanm›fl olan, “Ak›l Oyunlar›” filmiyle
bilinir. Burda anlat›lan, oyunlar teorisinin
en önemli aflamalar›ndan birini gerçeklefl-
tirmifl olan ve yaflam› s›k›nt›larla dolu John
Nash’tir. Fakat Oyun Teorisi’nin bafllang›-
c›, Nash’ten önceye, John von Neumann’a
dayanmaktad›r.

Hepimiz, bütün gençlik, hatta yetiflkin-
ler dahi; devaml› aralar›nda ya da kendi
bafllar›na oyun oynamakta, bu furya gittik-
çe büyümekte, alabildi¤ini içine almakta-
d›r. Ço¤umuzun evleri oyunlarla doludur.
Hatta bir k›sm›m›z öyle ba¤lanm›flt›r ki,
gecelerin sonuna kadar çeflitli oyunlar oy-
namaktad›rlar. Oyunlar, hayatlar›n›n bir
parças› olmufltur. fiu ana kadar yazd›¤›m
fleyler, bilimsel bir yaz› için elbette basit
gelecektir; fakat temel budur. Hepimiz bu
hayatta çeflitli oyunlar oynar›z. Hatta kendi
hayat›m›z bile bir oyundur. Kimin ne za-
man ortaya koydu¤u belli olmayan, uçsuz
bucaks›z, do¤açlama bir oyun. ‹flte bu
oyunda hepimizin çeflitli planlar›, stratejile-
ri ve yapmak istedikleri vard›r. Bunlar›n
hepsi Oyunlar Teorisi’nin birer parças›d›r.
Oyunlar Teorisi’nin amac›, oyunlarda en
iyi seçenekleri belirlemek ve bu yönde iler-

lemektir. Bu özelli¤i sebebiyle, 50 y›ll›k bir
gecikmeyle de olsa, matematikten ekono-
miye ve sosyal bilimlere s›çram›flt›r. Oyun
Teorisinin temel iki aflamas› vard›r. Bu
John von Neumann ve Oskar Morgenstern
taraf›ndan büyük ço¤unlu¤u aç›klanm›fl
“s›f›r sonuçlu oyunlar teorisi” ile daha son-
ra John Nash taraf›ndan aç›klanacak ve No-
bel Ekonomi Ödülü’ne lay›k görülecek
olan “toplam› s›f›r olmayan oyunlard›r.”

S›f›r  Sonuçlu Oyunlar

Oyun Teorisi’yle ilgili ilk kitap, John
von Neumann ve Oskar Morgenstern tara-
f›ndan yaz›lm›fl olan “Theory of Games
and Economic Behavior” (Oyunlar Teorisi
ve Ekonomik Davran›fl) d›r. Oyunlar Teori-
si, ilk olarak bu kitapla birlikte ortaya ç›k-
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m›flt›r. Neumann, zaman›n en önemli mate-
matikçilerinden biridir. Neumann’›n olufl-
turdu¤u Oyunlar Teorisi’nin ço¤unlu¤u s›-
f›r sonuçlu oyunlar› aç›klamaktad›r. Sadece
kitab›n son 80 sayfas›nda, s›f›r sonuçlu ol-
mayan oyunlar geçmektedir, fakat bunlar
da s›f›r sonuçlu olaylara ba¤lanmaktad›r.
Oyunlar Teorisi matematiksel anlam›yla,
ilk olarak von Neumann ve Morgenstern
taraf›ndan oluflturulmufltur.

S›f›r sonuçlu oyunlar, Oyunlar Teori-
si’nin ilk aflamas›d›r. S›f›r sonuçlu oyunla-
r›,iki tarafl› oyunlar olarak kabul edersek,
bu taraflardan biri kazan›yorsa, di¤eri kay-
bediyor demektir. Bu tür oyunlara en basit
örnek futbol maçlar›d›r. Sonucu 1-0 olan
bir maçta, kazanan taraf 1 iken, kaybeden
taraf-1 dir. Toplamlar› da 0’d›r. Bir lig fiks-
türünü inceledi¤inizde, at›lan gollerden ye-
nilen golleri ç›kard›¤›n›z zaman bulaca¤›-
n›z sonuç da s›f›rd›r. ‹flte ilk Oyunlar Teori-
sinin kapsam› budur. Fakat s›f›r sonuçlu
oyunlar önemli olmakla birlikte, gerçek
hayata uygulanabilirli¤i az olan oyunlard›r.

Kitab›n›n son 80 sayfas›nda toplam› s›f›r
olmayan oyunlara yer veren Neumann,
bunlar› aç›klamakta yetersiz kalm›flt›r. Bu
eksiklik John Nash taraf›ndan kapat›lacakt›r.

Von Neumann’›n s›f›r sonuçlu oyunlar›
matematik biliminin temellerine dayan›-
yordu ve bir sure gelifltirilemedi. Kendisi,
zaman›n›n en önemli flahsiyetlerinden biri
oldu¤u içindir ki, teorisi oldukça sayg› gör-
dü; birçok bilimadam› taraf›ndan incelendi.
Fakat John Nash, 20’li yafllar›nda Carnegi-
a Institute’de ö¤renim görürken, Oyun Te-
orisi’yle ilgili bir tez haz›rlad›. John Nash,
üniversiteye kabul edilirken, dahi oldu¤u
bilinen bir kifliydi ve bu genç yafl›ndaki ze-
kas›yla, tecrübesizli¤i birleflince, ortaya
önemli bir tez ç›kt›. Evet, tecrübesizlik.
Nash bu -ilk teoriyi-  s›f›r sonuçlu olmayan
oyunlarla ilgili haz›rlad›¤› tezinde, gerekli 4
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koflulun sa¤lanmas› durumunda taraflar›n
birlikte kazanç elde edebileceklerini öne
sürerek elefltirmifltir. Fakat Oskar Morgens-
tern’in tezlerini tam okumam›fl olmal› ki,
bunun benzerinin ayn› tezlerde geçti¤ini
gözden kaç›rm›flt›r. Fakat, bu Nash gibi bir
matematikçinin önünü kesmemifltir.

Toplam› s›f›r olmayan oyunlar

Nash’in Oyun Teorisine çok önemli kat-
k›lar› vard›r. Nash,n-kiflili s›f›r sonuçlu ol-
mayan oyunlar› gelifltirmifltir. Ve ayn› an-
da,birden çok taraf›n, birlikte hareket ede-
rek, ayn› zamanda kazanç elde edebilece¤i-
ni göstermifltir. Nash’in bir di¤er katk›s›,
daha sonra ismiyle an›lacak “Nash Equilib-
rum” (Nash Dengesi) dir. fiimdi bunlar›
çok belirgin örnekleriyle birlikte aç›klama-
ya çal›flaca¤›m.

Daha önce von Neumann ve Morgens-
tern’in s›f›r sonuçlu oyunlar›ndan bahsettik.
Bu oyunlar bafllang›çt› ve bu oyunlarda ge-
nellikle iki taraf bulunuyordu. Fakat ayn›
zamanda, iki veya n-kiflili, iflbirlikli veya
iflbirliksiz oyunlar da bulunmakta. Nash
dengesini aç›klamadan önce, karfl›m›za ç›-
kacak çok önemli bir kavram olan “domi-
nant strategy” (bask›n strateji) den k›saca
bahsetmek istiyorum. Bask›n strateji; bir
kifli veya firman›n, belirli koflullar alt›nda,
kazanc›n› en yüksek seviyeye ç›karacak ve
tercih edilmesi en mant›kl› olan stratejidir.
Ki bu strateji, Nash dengesinin oluflmas›n-
da çok önemlidir. Özellikle ‘non-cooperati-
ve games’ (iflbirli¤i olmayan oyunlar) da
her taraf›n belirli stratejileri vard›r. Bunlar-
dan en iyisi, bask›n strateji olarak adlan-
d›r›l›r.

Nash kendi oyunlar teorisini aç›klarken,
“iflbirlikli” ve “iflbirli¤i olmayan” oyunlar
ayr›m›na çok dikkat etmifltir. Çünkü bunla-
r›n koflullar› ve getirece¤i sonuçlar birbi-
rinden oldukça farkl›d›r.

Nash dengesi, özellikle iflbirli¤i olmayan
oyunlarda geçerli bir durumdur. fiayet bir
oyunda, bir kifli için en kazançl› olan bas-
k›n strateji seçilirse ve bu bask›n strateji di-
¤er oyuncular için de geçerliyse,burda bir
Nash dengesi oluflur. John Nash, bu teziyle
y›llar sonra Nobel Ekonomi ödülüne lay›k
görülmüfltür (1994). Nash dengesi için ve-
rilebilecek standart örneklerden bir kaç›n›
vermek istiyorum.

Bunlardan birincisi filmde de geçen, k›z
ve erkekler aras›ndaki durumdur. Dört er-
kek ve dört k›z oldu¤unu varsayal›m. Bu
k›zlardan bir tanesi di¤erlerine gore daha
güzel, kalan üç k›z ise normal güzellikte.
Normal koflullar alt›nda, burda bulunan
dört erke¤in dördü de güzel olan k›za yöne-
lecektir. Bu durumda baflar› oran› oldukça
düflüktür. Düz hesapla yüzde yirmi befltir
ve di¤er k›zlar›n yapacaklar› baltalama
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giriflimlerini de hesaba katarsak, baflar› ih-
timali gittikçe düflecektir. Bu hem grup
için, hem de bireyler için olumsuz bir du-
rumdur.

‹kinci olas›l›k; üç kiflinin az güzel k›zla-
ra, bir kiflinin ise güzel k›za yönelmesi du-
rumudur. Ki bu durumda baflar› ihtimali ol-
dukça yüksektir. Düz mant›kla yüzde yüz-
dür. Fakat tabi ki de gerçekte durum böyle
de¤ildir. Di¤er k›zlar›n kendilerini ikinci
seçenek olarak alg›lamas› ve güzel k›za yö-
nelecek erke¤in seçiminde oluflacak ç›kar
çat›flmas› da baflar› ihtimalini düflürür. Fa-
kat, hepsinin kendi bask›n stratejilerini seç-
meleri durumunda, ç›kar çat›flmas› kaç›n›l-
mazd›r.

Burda son seçenek, hem grup hem de bi-
reyler için en iyisini seçmektir. Bu durum-
da, grup içi tart›flmalar önlenecektir. E¤er,
tüm erkekler az güzel k›zlara yönelirse,
hem az güzeller kendilerini ikinci planda
hissetmeyecek, bu da baflar›y› artt›racakt›r.
Güzele yönelme konusunda ç›kar çat›flmas›
da söz konusu olmay›nca, bu durum baldan
da tatl›d›r. Tabii ki de k›smen. Hem grup içi
tart›flmalar önlenir, hem de en yüksek ve-
rim elde edilir. Bu da ayn› anda birden çok
kiflinin kazanabilece¤ini ve bu durumlar›n
dengeye ulaflabilece¤ini gösterir. Fakat
Nash dengesinde, herkes kendisi için bas-
k›n stratejiyi seçece¤inden, genellikle ikin-
ci anlatt›¤›m durum ortaya ç›kar.

Nash dengesi, asl›nda siyasi olaylarda da
karfl›m›za s›kça ç›kar. Zaten Nash’le birlik-
te matemati¤in bir parças› olan Oyunlar Te-
orisi, sosyal bilimlerin ve yak›n zamanda
biyolojinin de konusu olmufltur.

Mesela So¤uk Savafl döneminde de
Nash dengesi örne¤i verilebilir. A.B.D ile
Sovyetler aras›nda geliflen silahlanma yar›-
fl›, ç›kar çat›flmas›n› alevlendirmifltir. Bu da
vahim sonuçlar do¤urmufltur. Burda bask›n
strateji, her iki taraf›n da kendi silahlar›n›
gelifltirip, en yüksek kazanc› elde etmesi-

dir. Fakat burda ortaklafla davran›p, birlikte
hareket etselerdi, bu durum gruplar içinde
çat›flmalar› önleyecek ve So¤uk Savafl dö-
nemi yaflanmam›fl olacakt›.

Son bir örne¤i de hukuktan vermek isti-
yorum. Arar›nda sorun yaflanan iki firmay›
göz önüne getirelim. Bu iki firman›n arala-
r›ndaki sorunu çözmek için çeflitli seçenek-
leri vard›r. Aralar›ndaki sorunu hiçbir sorun
ç›kmadan çözmeleri için iki seçenekleri
vard›r. Ya aralar›nda anlafl›rlar ve yahut da
bir arac› bulup onun kurdu¤u ortamda uzla-
fl›rlar. Fakat insan, bir haz makinesidir. Ün-
lü ekonomist Edgeworth bu konuda olduk-
ça hakl›. Neden mi? Çünkü bu firmalar,el-
bette kazançlar›n› artt›rmak için bask›n
strateji arayacaklard›r. Ve belki de avukat
tutup, dava açmak onlar›n kazanc›n› artt›-
r›r. fiayet bunlardan biri böyle yaparsa,
avukata ödedi¤i paran›n mislini burdan al›r.
Ayn› anda ikisi karfl›l›kl› dava açarsa, bafl-
takinden farkl› bir durum oluflmaz. Yine
dengeye ulafl›l›r. Fakat, bunu yapt›klar›nda
tuttuklar› avukatlara ödeyecekleri para, on-
lar için zarard›r.

Son verdi¤im örnekle birlikte Nash den-
gesini tamamlamak istiyorum.Asl›nda ol-
dukça basit görünen bu olay, ekonomi tari-
hinde büyük bir s›çramad›r. Ve bu fikir, çok
önemli bir dehan›n parmaklar›n›n ucunda
dillenmifltir.

Nash’in aç›klad›¤› toplam› s›f›r olmayan
oyunlar incelenmifl ve bunlara çeflitli ör-
nekler oluflturulmufltur. ‹flbirlikli oyunlara
oluflturulan en ünlü örnek, “Mahkum Aç-
maz›” (Prisoner’s Dilemma) d›r.

Mahkum Açmaz› 

(Prisoner’s Dilemma)
Mahkum açmaz›, bilimadamlar› taraf›n-

dan mahkumlar üzerinde yap›lan araflt›r-
malar ve incelemeler ile birlikte oluflturul-
mufl bir tezdir. ‹ki tane zanl›y› ele alal›m.
Bunlar iki ayr› odada, efl zamanl› olarak
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sorgulan›yorlar. Ellerinde dört seçenek var.
‹tiraf etmek, di¤erini ispiyonlamak, karfl›-
l›kl› ispiyonlamak ve sessiz kalmak. ‹tiraf
etme seçene¤i burda ele al›nmaz. Birinci
seçenek birinin di¤erini ispiyonlamas›d›r.
fiayet zanl›lardan birisi, di¤erini ispiyonlar-
sa ve di¤eri de sessiz kal›rsa; sessiz kalan 3
y›l ceza alacaksa bunun tamam›n› al›r,
ispiyonlayan ise cezadan kurtulmufl veya
büyük oranda hafifletilmifl olarak s›yr›l›r.
Ki bu seçenek, bask›n stratejidir.

‹kinci seçenek olan karfl›l›kl› ispiyonla-
mak da kazançl›d›r, ama ilkine gore daha
az kazanç sa¤lar. Karfl›l›kl› ispiyonlama
durumunda, her iki taraf›n da cezas› 3 y›lsa
2 y›la düfler. (Bu rakamlar› fark› göstermek
amac›yla veriyorum.)                                  

En son seçenek ise sessiz kalmakt›r, bu
“cooperative games” (iflbirlikli oyunlar)
kapsam›na daha çok girer. Çünkü sessiz
kalma durumu, genellikle önceden verilen
bir kararla gerçeklefltirilir. Sessiz kalma ve
suçu itiraf etmeme durumunda, deliller ye-
terli olmazsa serbest kalacaklard›r veya ce-
za alsalar dahi bu ceza asgariye inecektir.
Bu seçenek, her iki taraf için de en kazanç-
l› oland›r.

“Prisoner’s Dilemma”n›n önemi Nash
dengesine ters düflmesinden kaynaklan›r.
Nash dengesinde, herkes kendisi için bas-
k›n olan stratejiyi seçecektir. Fakat son se-
çenek olan sessiz kalmak, her iki taraf için
bask›n de¤il, grup için olumlu bir strateji-
dir. ‹flte “Prisoner’s Dilemma”, Nash den-
gesinden bu yönüyle ayr›l›r ve genellikle
“cooperative games” (iflbirlikli oyunlar) ›n
bask›n stratejisini örnekler.

fiu anda Oyunlar Teorisini genel bir fle-
kilde tan›tm›fl bulunuyorum. Oldukça kar-
mafl›k bir konu ve kullan›m› çok yayg›n.
Temel olarak modelleme yöntemine ba¤l›.
Matematik kökenli bir teori olmas›na ra¤-
men, sosyal bilimler ve biyolojiyle; özel-
likle ekonomiyle içiçe geçmifl bir teoridir.
Devletler aras› iliflkiler, piyasadaki rekabet-

lerin ço¤unda gözlemlenir. Piyasa rekabet-
lerinde birçok önemli örne¤i vard›r. Bilim-
sel metinlerde genellikle, uçak piyasas›nda
Airbus ile Boeing’in üretim kapasitelerini
artt›rma örne¤i verilir. Benim gördü¤üm
bir aspartam üretim rekabeti vard›. K›saca-
s›, oldukça genis bir kullan›m alan›na sahip.

Tarihsel iki süreçten bahsettik. Von Neu-
mann ve Morgenstern’in kitab›nda geçen
s›f›r sonuçlu oyunlar bunun ilk aflamas›yd›
ve matematikseldi. Bundan y›llar sonra onu
gelifltiren Nash’i anlatt›k. Nash’in as›l kat-
k›s›, oyunlar teorisinin matematikten eko-
nomiye tafl›nma süreci ile iflbirlikli oyunlar
ve iflbirliksiz oyunlar aras›ndaki strateji ve
denge farkl›l›klar›n› belirtme k›sm›nda ol-
du. Nash dengesi, y›llar sonra (1994) ona
Nobel Ekonomi ödülünü kazand›rd›. Son
olarak da yap›lan en önemli araflt›rmalar-
dan biri olan ve Nash’in hocas› Al Tucker
taraf›ndan icat edilmifl “Prisoner’s Dilem-
ma” (Tutuklu Açmaz›) n› konu edindik.
Bunlarla birlikte, benim de anlatmak iste-
diklerim tamamlanm›fl oldu.

Oyunlar Teorisi günümüz bilim dünya-
s›nda oldukça popüler bir konu. Matema-
tik, ekonomi, siyaset, biyoloji gibi bir çok
bilim dal› bu teoriden yararlan›yor. Tama-
men hayat›m›z›n içine ifllemifl, bizi zaman
zaman “insanl›k”tan ç›karan rekabet or-
tamlar›na yerleflmifl bir teori olan -Oyunlar
Teorisi-, içinde yaflad›¤›m›z 21. yüzy›lda,
geliflimini sürdürmeye devam ediyor.
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Enflasyon

Laf› hiç eksik olmayan, neredeyse gün-
lük yaflam›m›z›n bir parças› olmufl terim-
lerden biridir enflasyon. fiirket toplant›la-
r›nda,ulusa seslenifllerde; alt›n günlerinde,
köy kahvesi sohbetlerinde, nefes ald›¤›m›z
her yerde duyulur ad›. Hayat›m›z en ücra
köflelerine bu denli intikal etmifl bir terim
olan enflasyon, asl›nda irdelenmesi gere-
ken, önemli bir konudur.

Enflasyonun ad›n› en çok televizyonlar-
da duyar›z.Yap›lan birçok programda, eko-
nomi haberlerinde enflasyonla ilgili veri-
lerden bahsedilir. Spikerlerin,ak›c› bir fle-
kilde okuduklar› rakamlar dizisi, asl›nda
bir s›rlar perdesidir. Enflasyonun yaz› ko-
nusu olmas›n›n bir nedeni de, enflasyonu
tan›mak.

Enflasyon; fiyatlar genel düzeyinin sürek-
li ve hissedilir bir flekilde artmas›d›r. Sürekli
ve hissedilir bir art›fl demek, her art›fl›n bir
enflasyon göstergesi olmayaca¤› anlam›na
gelir. Belirli bir ritm tutturamayan art›fllar,
enflasyona iflaret etmez. Bir di¤er önemli
nokta da, fiyatlarla ilgilidir. Fiyat; bir mal›n
piyasa de¤erinin para cinsinden karfl›l›¤›d›r
ve e¤er bir enflasyon söz konusu ise, tek bir
ürünün de¤il, tüm ürünlerin fiyatlar›n›n ge-
nel seviyesinde art›fl var demektir. Fiyatlar›n
belirlenmesinde ise temel mal ve hizmetler
ile dolafl›mdaki para miktar› aras›ndaki den-
ge önemlidir.

Enflasyonu k›saca tan›mlad›ktan sonra,
enflasyon türlerini anlatman›n s›ras› geldi.
Temel olan iki tür enflasyon vard›r ve bunlar
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talep ile maliyet enflasyonlar›d›r. Ülkemiz-
de bafl a¤r›tan enflasyon, talep enflasyonu-
dur. Bildi¤imiz gibi talep; ekonomik birim-
lerce mal ve hizmetleri sat›n alma iste¤idir.
Arz ise, üretilen ve piyasaya sunulan mal
ve hizmetleri niteler.

Talep enflasyonunu basit bir flekilde an-
latmak tercihim. Mesela; ülkemizde para
arz› artt› diyelim. Yani elimizde eskisine
gore daha çok para var, ki bu da bireye zen-
ginlik hissi verir. (aynen kredi kartlar›n›n
yapt›¤› gibi.) Elinde daha çok para bulunan
bireyin,iki fl›kk› vard›r; ya bu paray› harcar,
ya da biriktirir. Tercih edileni ise-kriz ko-
flullar› olmad›¤› zaman-, bu paray› tüket-
mektir. Yani talep yükselmesi gerçekleflir.
Para arz›, k›sa bir sure içerisinde darphane
taraf›ndan gerçeklefltirilebilir. Fakat bir
fabrikan›n mal üretimini artt›rma süreci
uzundur. Bu nedenle; piyasadaki mal arz›,
talebi karfl›layamaz. Bu da fiyatlarda yük-
selmeye sebep olur. Talep enflasyonu deni-
len durum, k›saca böyle aç›klanabilir. No-
bel ödüllü ekonomist Paul Krugman, para
arz›n›n baflta iyi gözüktü¤ünü, fakat bir su-
re sonra enflasyonlara sebep oldu¤unu be-
lirtmifltir.

Maliyet enflasyonu ise bir di¤er enflas-
yon çeflididir. Enflasyon oluflumunda, arz
da etkilidir. Üretimde kullan›lan iflgücü ve
hammadde fiyatlar›n›n artmas›, üreticiyi
zor durumda b›rak›r ve bu durumda cebin-
den ç›kan paray› karfl›lamak isteyen üretici,
fiyat artt›r›m›na gider. ‹flte bunun sonucun-
da maliyet enflasyonu oluflur. Enflasyon ar-
t›fl›nda bir di¤er önemli unsur ise beklenti-

lerdir. Zaten ekonomiyi as›l yönlendiren
beklentilerdir. E¤er bir ülkede enflasyon
art›fl› bekleniyorsa, çal›flanlar önlem almak
amac›yla ücretlerine zam isterler, ki ucu
buca¤› olmayan tart›flmalara yol açar. ‹flgü-
cü maliyetinin artmas› sonucu, fiyatlar ge-
nel seviyesi de artar. Enflasyon, panik or-
tamlar›nda kendini besler. Ekonomi birim-
leri her zaman so¤ukkanl› davranmal›d›r.

Enflasyon, h›zlar›na gore de s›n›fland›r›-
l›r. Afl›r› (hiper) enflasyon, kronik enflas-
yon,sürünen enflasyon ve dörtnala enflas-
yon.Bunlardan ilki ve sonuncusunda,isim-
lerinden de anlafl›ld›¤› gibi, enflasyon art›fl
h›z› oldukça yüksektir. Sürünen enflasyon-
da, enflasyon tek haneli rakamlarda dolafl›r.
Kronik enflasyonda ise enflasyon aynen bir
hastalik gibi ülke ekonomisine yap›fl›r. H›-
z› yüksek de¤ildir, fakat uzun bir sure de-
vam eder.

Enflasyonun ne oldu¤unu temel bir bi-
çimde anlatmaya çal›flt›m. Son olarak etki-
lerinden de bahsetmek istiyorum. ‹nsan›n
do¤as›ndan gelen farkl›l›klar, beklentileri
do¤urur. Bu beklentilerin farkl›l›klar›ndan
do¤an enflasyon, karars›zl›k ortam› yarat›r.
Bu karars›zl›k; yat›r›mlarda, iflçi al›m›nda
etkilidir. Karars›zl›k ortam›, çekingenli¤i
ortaya ç›kar›r. Bunlar›n hepsi; istihdam›,
refah› ve ülke kalk›nmas›n› olumsuz etki-
ler. Enflasyonist ekonomi politikalar›, enf-
lasyonu besler.

Beklentilerle karars›zl›k aras›nda köprü
olma özelli¤i tafl›yan, ekonomistlerin lügat-
lar›n›n en önemli kelimesi olan enflasyon
temel bir biçimde böyle aç›klanabilir.
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Tarihi Yar›mada ve Soylulaflt›rma*

Kent sosyolojisinin konusunu oluflturan
metropollerdeki sosyal yaflam ve insan ilifl-
kileri, her geçen gün karmafl›klaflmakta ve
sosyologlar›n daha fazla ilgisini çekmekte-
dir.  Küreselleflen bir dünyada ekonomik
faaliyetlerin ve yans›malar›n›n kent haya-
t›nda yaratt›¤› de¤iflim ise oldukça büyük-
tür ve toplumda anomi ortam›n›n do¤mas›-
na neden olur. Araflt›rmam›zda irdelemifl
oldu¤umuz “gentrification” (soylulaflt›rma)
kavram› da ekonomik faaliyetlerin toplum-
sal etkileriyle ilgilidir.

Projemizde temel olarak okulumuz, ‹s-
tanbul Lisesi’nin de bir parças› oldu¤u Ta-
rihi Yar›mada’daki de¤iflimin nedenleri ve
sonuçlar› incelenmifltir. Tarihi, kültürel ve
sosyal yap›da ön plana ç›kan bu de¤iflimin
etkileri, bölgenin en eski ve en cazip yerle-
flim yerlerinden Cankurtaran Mahallesi s›-
n›rlar› içerisinde araflt›r›lm›fl; kentsel dönü-
flüm projeleri ve turizmin bu ba¤lamda ne
gibi bir rol oynad›¤› saptanmaya çal›fl›lm›fl-
t›r. Ayr›ca çal›flmam›za bafllarken amaçla-
d›¤›m›z bir di¤er fley de, araflt›rma konu-
muzla do¤rudan ba¤lant›s› oldu¤una inan-
d›¤›m›z soylulaflt›rma kavram›n› kavramak
ve araflt›rmam›z sonunda elde etti¤imiz ve-
rilerle bu bölgedeki yerleflimin soylulaflt›r-
ma olup olmad›¤›n› saptamaya çal›flmakt›r.

Kavramlar
Çal›flman›n gerçeklefltirilece¤i Cankur-

taran Mahallesi, günümüzde Fatih ilçesine

ba¤l› bir mahalledir. Tarihsel süreç olarak
ele al›rsak, Seyyid Hasan Cankurtaran
Mescidi Mahallesi’nin koruyucusu Fatih’in
topçubafl›lar›ndan El-Hac Seyyid Ha-
san’d›r. Mahalle, 1922 y›l›nda Seyyid Ha-
san ad›yla Divanyolu Maliye fiubesi kay›t-
lar›nda geçmektedir. Son olarak Cankurta-
ran ad›n› alm›flt›r. Mahalle s›n›rlar›, Topka-
p› Saray› surlar›ndan itibaren Ah›rkap› sa-
hillerinin içine kadar uzanmaktad›r.1

Soylulaflt›rma kavram›, ilk defa 1964 y›-
l›nda Ruth Glass taraf›ndan ortaya at›lm›fl-
t›r. Türkçeye seçkinlefltirme olarak da çev-
rilebilen bu kavram, sosyo-kültürel aç›dan
bozulmufl, çöküntüye u¤ram›fl, dolay›s›yla
fiziksel çevresi de bozulmufl alanlarda,
özellikle tarihi kent parçalar›nda sosyal ya-
p›n›n ›slah edilmesidir.2 Soylulaflt›rma, sos-
yoloji biliminin yan› s›ra, kent planlama ve
ekonomi gibi dallar›n da ilgi alan›na giren
bir süreçtir. Bahsi geçen süreci oluflturan
kavramlardan söz etmek gerekirse, bunlar
temel olarak dört maddede toplanabilir:

I) Gentrification düflük gelir gruplar›n›n
yaflad›klar› alandan tafl›nmas›n› gerekli k›l-
maktad›r ve bu genellikle gönüllü olmayan
bir yer de¤ifltirmedir. Yerinde kalmak iste-
yen orijinal sakinler, h›zla yükselen kiralar
veya mülkiyet vergilerindeki art›fllar nede-
niyle ödeme güçlü¤ü çekerek tafl›nmak zo-
runda kalmaktad›rlar.

II) Gentrification’›n alandaki konut sto-
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* Bu metin, Kas›m 2009 - fiubat 2010 tarihleri aras›nda yapm›fl oldu¤umuz Tarihi Yar›mada’daki incelemele-
rimizin k›salt›l›p derlenmesiyle oluflmufltur.

1 Ortayl›, ‹lber; Afyoncu, Erhan; Engin, Vahdettin, Payitaht-› Zemin Eminönü Cilt 1, Eminönü Belediyesi,
‹stanbul, 2006

2 Behar, David ; Pérouse, Jean-François, Girifl, ‹stanbul’da “Soylulaflt›rma”, Der. David Behar -Tolga ‹slam,
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006
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kunu iyilefltirme sonucundan baflka, fizik-
sel ve sosyal bileflenleri de vard›r.

III) Gentrification alan›n karakterinde
de¤ifliklikle sonuçlan›r. Bu tan›m›n en süb-
jektif özelli¤idir ancak çok önemlidir. Gen-
trification sadece yüksek gelirlileri alana
çekmekle kalmamakta, alandaki birçok
özel sosyal dokuyu da de¤ifltirmektedir.

IV) Gentrification genellikle bir konut
alan› baz›nda tan›mlan›rken, süreç ve etki-
leri tüm kent ve bölge düzeyinde görül-
mektedir. (Kennedy, Leonard 2001)3

Liberal ekonomi, devlet kontrolündeki
ekonominin ve mülkiyetin yo¤unlaflmas›-
n›n, bireysel özgürlükleri k›s›tlama tehlike-
sine sebep olabilece¤ini öne süren, özel
mülkiyet ve sermayeyi destekleyen ekono-
mik doktrindir. 1980’li y›llar›n liberal poli-
tikalar›, araflt›rma evrenimizin de içinde
bulundu¤u ‹stanbul için önemli bir de¤iflik-
lik yaratm›flt›r. Kentsel özerkli¤in daha ifl-
levsel bir yap› almas› ve dönemin belediye-
sinin kentin yeniden inflas› için mali kay-
naklar› sa¤lamas›yla beraber ‹stanbul’un
çehresi de¤iflmifltir. H›zl› nüfus art›fl›n›n
olumsuz etkiledi¤i ‹stanbul, özel giriflim te-
melli bir yap›lanmay› benimsemifltir.

Yöntem

2007 y›l›nda Fatih ilçesine ba¤lanan
Eminönü ilçesinin s›n›rlar› tespit edilerek,
bölgede turizm iflletmelerinin en fazla yer
ald›¤› Cankurtaran mahallesi örneklem ola-
rak belirlenmifltir. 2008 y›l› sonu adrese da-
yal› nüfus kay›t sistemi verilerine göre
1522 kifli Cankurtaran mahallesinde ikamet
etmektedir.

Bölgedeki de¤iflim sürecine tan›kl›k et-
mesi amac›yla, belirledi¤imiz örneklemde-
ki çal›flma grubumuz, 40 y›l ve üzeri süre-
dir ikamet eden kiflilerden oluflmaktad›r.
Kiflilerin belirlenmesi için, muhtarl›k kay›t-

lar› üzerinden çal›fl›lm›fl; ancak eski kay›t
kütüklerinin bulunamamas› ve bilgisayarl›
sisteme geçiflin ard›ndan önceki y›llara ait
verilerin sisteme girilmemesi nedeniyle ka-
y›tlar üzerinden isim elde edilememifltir.
Bu durumun neticesinde, muhtar Nevin
Tafl’tan ald›¤›m›z tavsiyeler do¤rultusunda
mahallede uzun süreli ikamet eden 36 kifli-
ye ulafl›lm›flt›r. Görüflme talebimiz ulaflt›¤›-
m›z kiflilerin dördü taraf›ndan reddedilmifl-
tir. Böylelikle görüflmelere kat›l›m oran›
%89 olmufltur. Görüflmeler esnas›nda, daha
önceden haz›rlanm›fl olan görüflme sorular›
kat›l›mc›lara yöneltilmifl ve elde edilen ve-
riler ses kay›t cihaz› ile kay›t edilmifltir. Ör-
neklemi oluflturan 32 kifliye 34 soruluk an-
ket uygulanm›flt›r. Elde etti¤imiz veriler
Microsoft Excel program›nda oluflturulan
grafikler yard›m›yla de¤erlendirilmifltir.

Sonuçlar ve Tart›flmalar

Sosyolojik araflt›rmalarda, genellikle bü-
yük bir kitleyi kapsayan bir evrenin karak-
ter özellikleri incelenir. Bu durumun aksi-
ne, çal›flmam›z› yapt›¤›m›z evren az say›da
kifliden oluflmaktad›r. Sultanahmet ve çev-
resindeki turizm faaliyetlerine iliflkin ticari
merkezlerin birço¤unun yer ald›¤› Cankur-
taran Mahallesi, süreç içerisinde nüfusunda
önemli bir azalma yaflam›flt›r. Nüfus azal-
mas›n›n yan› s›ra, bölgedeki nüfus sirkülas-
yonu nedeniyle belirledi¤imiz kriterlerde
olan birey say›s›n›n azl›¤›, görüfltü¤ümüz
kiflilerin yaklafl›k olarak evrenin tamam›n›
temsil etmesini sa¤lam›flt›r. Örneklemin
yafl, meslek, gelir düzeyi gibi çeflitli karak-
teristik özellikleri afla¤›da verilmifltir:

Görüflmelere kat›lanlar›n yafl da¤›l›m›:
4’ü 50 yafl ve alt›nda, 3’ü 51 yafl›nda, 2’si
52 yafl›nda, 4’ü 53 yafl›nda, 6’s› 54 yafl›nda
ve 15’i 55 yafl ve üzerindedir. 
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Görüflmelere kat›lanlar›n cinsiyetlere
göre da¤›l›m›: 23’ü erkek, 9’u kad›nd›r. 

Görüflmelere kat›lanlar›n e¤itim duru-
mu: 17’si ilkokul mezunu, 8’i ortaokul me-
zunu, 6’s› lise mezunu ve 1’i üniversite me-
zunudur.

Görüflmelere kat›lanlar›n meslek duru-
mu: 3’ü serbest meslek sahibi, 4’ü iflsiz,
9’u ev han›m›, 3’ü memur, 3’ü iflçi, 5’i es-
naf, 5’i emekli. 

Görüflmelere kat›lanlar›n ayl›k geliri: 10
kifli 0-249 TL ayl›k gelir seviyesinde, 2 ki-
fli 250-499 TL ayl›k gelir seviyesinde, 8 ki-
fli 500-749 TL ayl›k gelir seviyesinde, 3 ki-
fli 750-999 ayl›k gelir seviyesinde, 2 kifli
1000-1500 TL ayl›k gelir seviyesinde, 7 ki-
fli de 1501 TL ve üzeri ayl›k gelir seviye-
sindedir.

Görüflmelere kat›lanlar›n ev durumu: 24
kifli ev sahibi, 7 kifli kirac› ve 1 kifli evsizdir.

TÜ‹K verilerinin incelenmesi:
Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan ya-

p›lan nüfus say›mlar›nda, Emi-
nönü 1935 y›l›ndan itibaren
yer alm›flt›r. 1990 öncesinde
mahalle baz›nda nüfus verileri
ayr› olarak yer almad›¤›ndan,
Cankurtaran Mahallesi baz›nda
verilere ulafl›lamam›flt›r. Nüfus
grafikleri incelendi¤inde, 1955
y›l›na kadar Eminönü’nde nü-
fus düzenli bir flekilde artm›fl
ve 1955 y›l›nda 146986’ya
ulaflm›flt›r. Eminönü, bu dö-
nemde Fatih ve Beyo¤lu ile be-
raber ‹stanbul’un büyük ilçele-
ri aras›nda yer almaktad›r.
1955 y›l›ndan itibaren Eminö-
nü nüfusunda zaman zaman
ufak art›fllarla beraber genel
olarak azalma gözlemlenmek-
tedir. 1990 y›l›ndan itibaren
Cankurtaran Mahallesinde ya-
flayan nüfus rakamlar› incelen-
di¤inde de, önemli bir azalma

tespit edilmifltir. 1990 y›l›nda 3768 kifli
olan nüfus, 2000’de 2852 ve 2008’de 1522
kifliye düflmüfltür.

Nüfusun azalmas›na neden olan önemli
etkenler flunlard›r:

• 1955 - 56 y›llar›nda Unkapan› - Eminönü
yolunu açma çal›flmalar› s›ras›nda bal›kç›
ve meyhaneleriyle ünlü Bal›k Pazar›n›n
kald›r›lmas› 

• Bölge halk›n›n çal›flt›¤› önemli ifl alan-
lar›ndan olan matbaalar›n Ca¤alo¤lu’ndan
tafl›nmaya bafllamas›

• 6-7 Eylül 1955’te meydana gelen ayak-
lanmalar sonucunda bölge halk›n›n yo¤un
olarak yerleflti¤i Kumkap› ve Gedikpafla
mahallelerinden az›nl›klar›n göç etmesi

• Sirkeci’deki ucuz otellerin yerini iflyer-
lerine b›rakmas›

• Mahmutpafla, M›s›r Çarfl›s›, Kapal›çar-
fl› gibi önemli ticaret merkezlerinin Çem-
berlitafl’a kadar genifllemesi

• Turizme yönelik yat›r›mlar›n, bölgede-
ki mülk fiyatlar›n› ve kiralar›
artt›rarak ekonomik olarak ye-
tersiz durumdaki halk›n tafl›n-
mak zorunda kalmas›

• Bölgeden göç eden aileler
sonras›nda komfluluk iliflkileri-
nin bozulmas› ve bu durumun
kalanlar› rahats›z etmesi

Cankurtaran mahallesi, tari-
hi ve kültürel ögeler aç›s›ndan
zengin bir bölge olan Sultanah-
met’te yer almaktad›r. Bu du-
rum, Cankurtaran’› turizm flir-
ketleri için çekici k›lmaktad›r.
1964 y›l›nda onaylanan 1/5000
ölçekli Suriçi Naz›m ‹mar Pla-
n›’na göre, Marmara Sahili için
gelifltirilen karar kapsam›nda,
Sultanahmet - Cankurtaran
bölgesindeki ilk turistik tesis
olan Kalyon Otel 1965 y›l›nda
kurulmufltur. Özellikle 80li y›l-
lardan itibaren liberal ekono-
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Y›l Nüfus

1935 100933

1940 105683

1945 111064

1950 133056

1955 146896

1960 134852

1965 137849

1970 136997

1975 122885

1980 93324

1985 93383

1990 83444

1997 65246

2000 55635

2007 32557
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minin etkisini artt›rmas›yla Cankurtaran’›n
fiziki yap›s›nda büyük bir de¤iflim meyda-
na gelmifltir. Bölge genelinde hakim du-
rumda bulunan konutlar›n yerini 5 y›ld›zl›
oteller almaya bafllam›flt›r. Sultanahmet
Cezaevi’nin Four Seasons Otel’e dönüflme-
si, Yeflil Ev’in restorasyonu ve So¤uk Çefl-
me Sokak’›n yeniden infla edilmesi bölge-
deki soylulaflt›rma giriflimlerinin bafllang›c›
say›labilir. Devam eden süreçte, köhnele-
flen evler yüksek mebla¤lar ile turizm fir-
malar› taraf›ndan sat›n al›narak “butik otel”
haline getirilmifltir. Böylelikle Cankurtaran
fiziki bir iyilefltirme sürecinden geçip, gelir
düzeyi yüksek olan turistlerin konaklad›¤›
bir merkez halini alm›flt›r.

Kaynak kiflilerin verdi¤i bilgilere göre,
mahalle sakinlerinin büyük bir k›sm› eko-
nomik yetersizlikler nedeniyle eski evlerini
yüksek fiyatlara satarak bölgeyi terk etmifl-
lerdir. Kalan kimselerin büyük bir ço¤unlu-
¤unun Marmara sahillerine bakan surlar ve
Akb›y›k Caddesi aras›nda yaflad›¤› göz-
lemlenmifltir. Akb›y›k Caddesi üzerindeki
evlerin, otel, restoran ve turistik eflya satan
dükkanlar gibi ticari iflletmeler haline dö-
nüfltü¤ü saptanm›flt›r. Akb›y›k Caddesi ile
Sultanahmet Camii aras›ndaki bölgenin de
lüks otellerin yerleflkesi oldu¤u görülmüfl-
tür. Yukar›da sayd›klar›m›z, soylulaflt›rma-
y› oluflturan kriterlerden ilkini kan›tlar nite-
liktedir.

Kat›l›mc›lar›n %100’ü, sa¤l›k sorunlar›-
n›n giderilmesinde herhangi bir de¤iflim ol-
mad›¤›n›, Haseki ve Çapa gibi uzun y›llar-
d›r faaliyet gösteren hastanelere gittiklerini
beyan etmifllerdir. Sosyal etkinliklere kat›l-
ma s›kl›¤›nda olumsuz bir de¤iflim yaflan-
m›flt›r. 32 kifli de, eskiye oranla daha az sa-
y›da sosyal etkinli¤e kat›ld›¤›n› belirtmifl-
tir. Oturduklar› evlerde de herhangi bir fizi-
ki iyilefltirme gerçekleflmemifl, görüflmeci-
lerin yaklafl›k 85’i evlerinde tuvalet ve ban-
yonun bir oldu¤unu söylemifllerdir. Ayr›ca
ekonomik faaliyetlerle adeta tekrardan ya-

p›lanan Cankurtaran’da, muhtar Nevin Tafl
taraf›ndan 150 kiflinin fakir ka¤›d› ald›¤›
belirtilmifltir. Bunlar›n bir sonucu olarak,
oturanlar için fiziki ve sosyal iyilefltirme-
nin olmad›¤› saptanm›flt›r.

Fiziki dokuda meydana gelen de¤iflim,
sosyal dokudaki de¤iflim için bir temel tefl-
kil etmektedir. Fiziki de¤iflimin bafllang›c›-
n›n ard›ndan gelen bölgeden ayr›lmalar
bölgenin harmonize olmufl, kenetlenmifl
yap›s›n› etkilemifltir. Görüflmecilerin belirt-
tiklerine göre, bölgeden ayr›lanlar ile hala
ikamet edenler ara ara Cankurtaran’da bu-
luflup eski günleri yad etmektedirler. Kat›-
l›mc›lar›n %94’ü eski komflular› ile iletifli-
minin devam etti¤ini belirtmifltir. Bölgede-
ki esnaf›n ve kat›l›mc›lar›n ifadesine göre,
veresiye ve yard›mlaflma gibi güven olgu-
sunun sonucu olan davran›fllar halen sür-
mektedir. Bu durum, bölge sakinlerinin
bölgeyi sahiplenmifl oldu¤unun bir kan›t›-
d›r. Mahallenin h›zla de¤iflen yap›s›ndan
bölge sakinlerinin %100’ü hofllanmamak-
tad›rlar. Mahalleye özgü de¤erlerin yozlafl-
mas›na bir örnek olarak, bölgenin simgesi
olarak beyan edilen sinema oyuncusu Erol
Tafl’a ait olan k›raathanenin, bugün kültür
merkezi ad› alt›ndaki bir turistik iflletmeye
dönmesi ve mahallelinin Tafl ailesine ait
olan baflka bir k›raathaneye gitmesi örnek
verilebilir. Bahsi geçen veriler, soylulaflt›r-
man›n üçüncü ölçütünde sözü geçen sosyal
dokudaki de¤iflimin, Cankurtaran’da ger-
çekleflti¤ini kan›tlanm›flt›r. 

Cankurtaran’da fiziki de¤iflim do¤rultu-
sunda aç›lan otellerle bölgede konaklama
ücretleri, özellikle aç›lan bu otellerdeki ka-
litenin yükselmesiyle artm›flt›r. Cankurta-
ran’daki bu de¤iflim, bölgenin bütününü et-
kilemifltir. Örne¤in, uzun y›llard›r Sulta-
nahmet’te faaliyet gösteren Tarihi Sulta-
nahmet Köftecisi bugün ayn› isim alt›nda,
birbirinden ba¤›ms›z 3-4 iflletme olarak ça-
l›flmaktad›r. Bir dönem bölge halk›n›n ihti-
yac›n› karfl›layan hamamlar, bölgedeki de-
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¤iflimin ard›ndan daha çok turistlere, yük-
sek fiyatlarla hitap eder bir hale gelmifltir.
Sultanahmet’te bulunan imalathanelerin ve
Cankurtaran’daki fabrikan›n kapat›larak
yerine sosyal tesis kurulmas› veya restoras-
yon sonucu otel kurulmas› da bu duruma
bir örnektir. Baflta s›ralad›¤›m›z ölçütlerden
dördüncüsü de yaflanm›fl ve de¤iflimin kent
boyutunda etkileri görülmüfltür. 

Ulaflt›¤›m›z verilere göre, bölge hakk›n-
da al›nan kentsel kararlar de¤iflimi sa¤la-
yan önemli etmenlerdendir.  Cankurta-
ran’daki planlama süreci ilk olarak 1933
y›l›nda Elgötz Plan› ile bafllam›fl ve bu ra-
porda Sultanahmet ve çevresinin kültür
bölgesi olarak kullan›lmas› tavsiye edil-
mifltir. 1936 y›l›nda Henri Prost taraf›ndan
haz›rlanan plan ise, Tarihi Yar›mada’da
önemli etkiler yaratm›flt›r ve bölgenin ko-
runmas› tavsiye edilmifltir. Planda yer alan
arkeolojik alanlar›n korunmas›n› içeren ka-
rar, bölgenin geliflimini etkilemifltir. Ayr›ca
kararlar içerisindeki dikkat çeken bir di¤er
madde de bölgede 40+ rak›m olan yerlerde
9.5 metreden yüksek binalara izin verilme-
mesidir. Fakat söz konusu plan›n haz›rl›k
ve uygulama safhas›nda karfl›lafl›lan prob-
lemler nedeniyle hem Prost hem de plan›
dönemin bas›n›nda uzun süre fliddetle tart›-
fl›lm›flt›r.4 Tüm bunlara ra¤men, bugüne ka-
dar Tarihi Yar›mada’daki arkeolojik eserle-
rin korunmas›nda Prost plan› önemli yer
tutmaktad›r. 

1964 y›l› Tarihi Yar›mada Koruma
Amaçl› Naz›m ‹mar Plan Raporu’ndaki
“Yar›madan›n Marmara sahillerini ihtiva
eden bu bölge Sur ‹çi ‹stanbul’un Marmara
sahillerinden istifadesini sa¤layan bir gezi
yeri, halk›n nefes alaca¤› bir bölgesidir. Bu
bölgenin Bizans surlar› ile de çevrelenme-
si, bölgenin turizm de¤erini bir kat daha ar-
t›rmaktad›r. Genifl parseller teflkil edilmek

suretiyle ve sur görüflleri kapat›lmadan tu-
ristik tesislere imkan verilecektir. Tafsilat
planlar› ile tayin ve tespit edilmeden her-
hangi bir iç yolun münferit olarak sahil yo-
luna ba¤lant›s› önlenecektir”5 karar› Can-
kurtaran’daki turizm potansiyelini ortaya
koymakta ve turizme dayal› ticari faaliyet-
leri teflvik etmektedir. 1990 y›l›nda yeniden
düzenlenen ‹mar Plan Raporu’nda ise, ifl-
levsel kullan›ma dair öneriler de getirilmifl
ve bölgede S‹T kapsam›na giren bütün ya-
p›lar›n korunmas› ve iyilefltirilerek konak-
lama ve ticari kullan›m alanlar› haline geti-
rilmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 

Sonuç olarak, bölge içerisinde de¤iflen
parametrelerin, güdümlü bir “soylulaflt›r-
ma” sürecinin koflullar›n› sa¤lad›¤›, Can-
kurtaran Mahallesi’nin fiziksel dokusunda
iyilefltirilmesine ra¤men bu sürecin mahal-
le sakinlerinin sosyo-ekonomik seviyesin-
de iyilefltirme yaratmad›¤› saptanm›flt›r.
Bunun da bölge içerisindeki nüfus yap›s›n-
da büyük bir de¤iflime ve sorunlara neden
oldu¤u belirlenmifltir.

Bölge içerisinde de¤iflen yap› ile her gün
daha çok y›pranan Cankurtaran sakinleri-
nin giderek etkisini artt›racak olan soylu-
laflt›rma sürecinden etkilenmemelerini sa¤-
lamak imkans›zd›r; ancak mahalle sakinle-
rinin sorunlar›na çözümler üretilebilir. Bi-
zim bu sorunlara iliflkin çözüm önerileri-
miz flunlard›r:

� Bölgede bir Cankurtaran dayan›flma-
yard›mlaflma derne¤i kurulabilir. Bu der-
nek, kad›n-erkek mahalle sakinlerinin ta-
mam›na aç›k olur. Dernek içerisinde eko-
nomik olarak zorluk çeken mahalle sakin-
lerinin bu durumunu hafifletmeye yönelik
çal›flmalar gerçeklefltirilebilir. Örne¤in, ka-
d›nlar toplan›p el ifli çal›flmalar› yapabilir;
bu çal›flmalar›n dernek taraf›ndan kurulan
stantlarda sat›fl› gerçeklefltirilip geliri,
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çal›flmay› gerçeklefltiren dernek üyelerine
verilebilir. Ayr›ca; kurulan bu dernek, böl-
geden ayr›lanlar›n kayd›n› tutarak iletiflim
bilgilerini alabilir ve gerekti¤inde mahal-
leyle ilgili bir sorun oldu¤unda onlar ile de
iletiflime geçebilmelidir. Dernek flu an Can-
kurtaran’da ikamet eden, etmeyen tüm
Cankurtaranl›lar›n kat›labilece¤i buluflma
toplant›lar› düzenleyebilir.

� Bölge sakinlerine ekonomik destek
amac›yla panay›rlar düzenlenebilir. Bu pa-
nay›rlar çerçevesinde düzenlenecek tarih-
sel dokuya ve geleneklere ait oyunlar, gös-
teriler vb. ile kültürel canl›l›k getirilebilir.
Sosyal anlamda yetersiz olan bölgede dü-
zenlenecek bu denli etkinlikler bir nebze de
olsa bu yetersizli¤i dindirebilir. Ayr›ca dü-
zenlenen gösterilerde, bölge gençlerine
flans tan›narak kültürel faaliyetlere kat›lma-
lar› sa¤lanabilir.

� Bölgede yer alan turizm iflletmeleri-
nin say›s› yeterli görülerek yeni ticari alan-
lara izin verilmemesi bölge yarar›na olabi-
lir. Mevcut iflletmeler iyilefltirilmeli ancak
bulunduklar› alan artt›r›lmamal›d›r.

� ‹stanbul Belediyesi iflbirli¤iyle, makul
ücretler ve uzun vadeli ödeme planlar› ile
bölge sakinlerinin köhneleflen evlerin res-
torasyonu yap›labilir; yaflam standartlar›
yükseltilebilir.

� Ah›rkap›’da yo¤un olarak ikamet
eden Romanlar, bölgedeki kültür turizmi
içerisinde etkinleflerek, “sokak müzisyenleri”
olarak Sultanahmet Meydan›’nda yer alabilir.

� Cankurtaran›n simgeleri aras›nda be-
lirtilen sinema oyuncusu Erol Tafl an›s›na,
k›sa film festivalleri düzenlenebilir ve her
festival için bölgenin tarihi ve kültürel do-
kusuyla ilgili temalar belirlenebilir. Festi-
val kapsam›nda yazl›k sinemalar kurularak
film gösterimleri yap›labilir.

� Yeflilçam klasiklerinden baz›lar›n›n
çekildi¤i Cankurtaran Mahallesi’nde, film
setleri yeniden kurulabilir ve böylece ma-
halleye canl›l›k kazand›r›labilir

	 Yak›n civarda uygun yerleflkeler infla
edilerek, mahalle aras›ndaki evlerde ayn›
odada kalabal›k gruplar halinde oturan be-
karlar›n konaklayabilece¤i uygun fiyatl›
odalar temin edilebilir.
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Herakleitos ve Varl›k Kuram›

“Ba¤lan›fllar, bütünler ve bütün olma-
yanlar, bir arada duran ve ayr› duran, bir-
likte söylenen ve ayr› söylenen. Her fleyden
bir, bir'den her fley.” 

(Herakleitos, DK. B 10)

‹lkça¤ felsefesi, felsefe tarihinin bafllan-
g›c› kabul edilir ve bir bak›ma “sistematik
düflüncenin kökeni” olarak nitelendirmek
mümkündür. ‹Ö. 585 y›l›nda Miletli Thales
ile bafllayan ve ‹S 529 y›l›nda Jüstinyen'in
Atina'daki Platon okulunu kapat›p, bu oku-
la ait filozoflar›n ‹ran'a s›¤›nmas›yla sona
eren felsefe gelene¤idir. Bir bafllang›ç ola-
rak göz önüne al›nd›¤›nda, Yunan felsefesi-
nin oluflumundan önceki dönemde M›s›r ve
Mezopotamya uygarl›klar›ndaki ritüel dü-
flüncelerin varl›¤› yads›namaz. Ancak, M›-
s›r ve Mezopotamya uygarl›klar›ndaki dü-
flünsel faaliyetlerden farkl› olarak Yunan
felsefesi, mitolojik, teolojik ve kozmogo-
nik ö¤eleri aflan özelliklere sahip olmufl ve
dünya hakk›nda sistemli, tutarl› ve bütün-
selli¤i olan fikirler ortaya koyan filozoflar
yetifltirmifltir. Bugün, Yunan felsefesine
iliflkin bildiklerimizin önemli bir k›sm›na
kaynak olarak gösterilen ilk büyük felsefe
tarihçisi Aristoteles de felsefenin bafllang›-
c› olarak Thales'i kabul etmektedir. ‹lkça¤
felsefesi tarihini inceledi¤imizde, bu gele-
ne¤in kendi içinde üç bölüme ayr›ld›¤›n›
görmekteyiz: Helen, Helenistik ve Roma
dönemleri. Yaz›m›zda, bu üç dönemden bi-

rincisiyle ilgili
olan “Sokrates Ön-
cesi” döneme ait
bir filozof, Herak-
leitos ve ö¤retisi
konu edinilmifltir. 

Herakleitos’un
Do¤a Üzerine1 adl›
eserinden günümüze ulaflan 126 fragman,
ça¤dafllar› olan filozoflara nispeten onun
fragmanlar› hakk›nda çok daha fazla bilgi
edinmemizi sa¤lamaktad›r.2 Buna ra¤men
Herakleitos’un ö¤retilerini anlamaya çal›-
fl›rken karfl›m›za önemli güçlükler ç›k›yor.
Fragmanlar›n al›nt›land›¤› doksografiyi3

inceledi¤imizde, bilge filozofa ait eserin
günümüze ulaflmamas›n›n bir sonucu ola-
rak kaynaklar›m›z›n ilerleyen dönemde
Herakleitos’u yorumlayan Platoncular,
Aristotelesçiler ve a¤›rl›kl› olarak Stoac›lar
oldu¤unu görüyoruz.4 Bu yüzden bugün bi-
linen Herakleitos felsefesi, kaç›n›lmaz ola-
rak onu al›nt›layan kiflilerin aktard›¤› bi-
çimde flekilleniyor ve kaynak gösterilen
metinlerdeki fragmanlar›n ve yorumlama-
lar›n hangilerinin Herakleitos’a, hangileri-
nin al›nt›layan kiflilere ait oldu¤unu anla-
mak da güçlefliyor. Nitekim Hermann Diels
eserinde Herakleitos’a ait 126 fragmandan
bahsederken, bunlar›n d›fl›nda filozofa ait
olmayan sahte fragmanlar›n da bulundu¤u-
nu belirtmektedir.

Cem Mert Dall›
cmertdalli@gmail.com

1 Kitapla ilgili bilgiler tart›flmal›d›r ve kesinlik tafl›mamaktad›r. Kitab›n ad›n›n aksine Herakleitos bir do¤a fi-
zofu de¤ildir ve kitap do¤a üzerine yaz›lmam›flt›r. Ayr›ca kitaba flu isimlerle de göndermeler mevcuttur:
Gnomon Ethon (Ahlak Klavuzu), Peri Politeias (Siyaset Üzerine)

2 H. Diels’in “Die Fragmente der Vorsokratiker” adl› eseri Presokratik döneme ait fragmanlar›n topland›¤› en
önemli kaynakt›r.

3 Sözlü olarak aktar›lm›fl ya da yaz›l› olarak kalm›fl olan fragmanlar›n derlenmesinden oluflan eserler.
4 Stoa okulu Helenistik dönemde Elea’l› Zenon taraf›ndan kurulmufl ve Stoac›lar Herakleitos’un ö¤retilerinden

önemli ölçüde etkilenmifltir.
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Ancak, onun düflüncesini anlamaya çal›-
fl›rken karfl›laflt›¤›m›z güçlükler bununla s›-
n›rl› de¤ildir. Herakleitos’un kelime oyun-
lar›yla dolu üslubu onun “karanl›k” olarak
adland›r›lmas›na neden olmufltur.  Günü-
müzde kendisine ait olarak bildi¤imiz frag-
manlar aras›nda bir ba¤ kurmak oldukça
zordur ve bunlar birbirinden ba¤›ms›z fark-
l› düflünceler içermektedirler. Bu duruma
bir de fragmanlarda kullan›lan ba¤laçlar›n
amac›n›n belirsizli¤i de eklenince, frag-
manlar›n›n yorumlan›fl› da birkaç farkl› fle-
kilde olabilmektedir.5 “ho Skoteinós” (ka-
ranl›k) olarak an›lan bilge filozofu anlama-
n›n güçlü¤ü, Yunan ozan› Skythínos tara-
f›ndan da flöyle bir tafllamayla dile getiril-
mifl:

“Herakleitos'um ben! Niçin beni oraya
buraya çekifltiriyorsunuz ey cahiller!

Sizler için u¤raflmad›m ki bunca, sözüm
anlayana, 

Bir kifli gözümde bin kifli, metelik ver-
mem kalabal›¤a!

Bunu bilir, bunu söylerim, ah, Persepho-
ne’n›n huzurunda da!”(3)

Yine onun karmafl›k dilini anlatan bir
baflka hikaye de flöyle:

Herakleitos’un bir kitab›n›n kopyas›n›,
Euripides Sokrates’e verir ve bu kitap için
ne düflündü¤ünü sorar. Sonra o yan›t verir:
“Anlad›klar›m çok güzel fleyler; ama san›-
r›m anlamad›klar›m da bir o kadar güzel –
bence dibine varmak için bir dalg›ç gerek-
li.” (Diogenes Laertius, Filozoflar›n Ya-
flamlar› II) (2)   

Herakleitos, toplumun her kesimine hi-
tap etme kayg›s› tafl›mamaktad›r; aksine y›-
¤›nlar› küçümsemektedir. Bilgelik ve çok
bilmek aras›ndaki fark onun için büyük
önem tafl›r. ‹flte onun bu görüflünü dile ge-
tirdi¤i fragmanlardan baz›lar›:

“Çok fley bilmek, akl› e¤itmez; e¤itseydi
Hesiodos, Pythagoras, Ksenophanes ve
Hekaitos’u e¤itirdi.” (DK. B 40) (3)

“Bana göre, bir insan çok iyiyse bin ki-
flidir.” (DK. B 49) (3)

Herakleitos’un genifl topluluklara hitap
etmek yerine logos’u anlayabilen seçkin
bir s›n›fa sesleniflinin nedenini ve onun dü-
flüncelerini anlamak için filozofun yaflam›
ve kiflili¤i hakk›nda bilgi sahibi olmam›z
gerekir. Herakleitos’un hayat› hakk›nda,
fragmanlar› bir kenara b›rak›l›rsa neredey-
se hiçbir fley kesin de¤ildir ve oldukça tar-
t›flmal›d›r.  ‹Ö 540-480 y›llar› aras›nda ya-
flad›¤› tahmin edilen filozof Efes (Milet)
kentinin yerlisidir. fiehrin önde gelen aile-
lerinden birine mensup olan Herakleitos,
yönetimde söz sahibi olma s›ras› kendisine
geldi¤inde küçük kardefli lehine haklar›n-
dan feragat etmifltir. Pers iflgali alt›nda bu-
lunan Efes’in siyasi yap›s›ndan memnuni-
yetsizli¤i, bu reddetmenin bafll›ca nedenle-
rinden biridir. Perslerin ‹onya’y› egemenli-
¤i alt›na almas›yla beraber halk daha fazla
özgürlü¤e sahip olur ve kendi yöneticileri-
ni seçme flans›n› yakalar. Perslerle iflbirli¤i
yaparak zenginleflen tüccarlar aristokratlar-
la k›yas›ya bir mücadeleye girerler; kaza-
nan tüccarlar ve halk olur. Herakleitos aris-
tokratlara ait bir yönetimi desteklemektedir
ve yeni düzene fliddetle karfl› ç›kar. Bu dö-
nemde kendisinden yasalar haz›rlanmas›
istedi¤inde, flehir kötü bir anayasayla yöne-
tilmesine ra¤men teklifi reddetmifltir.6 Hak-
k›ndaki anekdotlar ve fragmanlar›ndan da
“bilmece adam” Herakleitos’un görüfllerini
aç›klar nitelikte. Anekdotlardan biri flu fle-
kildedir: Artemis Tap›na¤›’na çekildi¤inde
çocuklarla birlikte zar atmaya bafllar ve ya-
n›na gelen halka döner ve sorar: “Niye öy-
le gözlerinizi dikip bak›yorsunuz? Bu oyun
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5 Fragmanlar› Türkçe olarak yorumlayan Cengiz Çakmak’›n fragmanlar hakk›ndaki yorumlar›n› inceledi¤i-
mizde bu durumu daha net bir flekilde görebilmekteyiz. (bkz. 1. Fragman›n yorumlan›fl›.)

6 Yunan sitelerinde yönetim ad›na kanunlar haz›rlamak bilginlerin temel görevlerinden biridir.
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sizinle politika oynamaktan daha iyi de¤il
mi?” (2)  

Efes’in siyasal durumunu flu flekilde
elefltirir:

“Ephesoslular size yak›flan kendinizi as-
man›z ve kenti çocuklara b›rakman›zd›r.
Siz, içinizdeki en de¤erli adam olan Her-
modoros’u “aram›zda de¤erli bir insan bu-
lunmas›n, de¤erliyse de gitsin baflka yer-
lerde, baflka insanlar›n yan›nda olsun.”
Diyerek kentten sürdünüz.”7 (DK. B 121) (3)

Zenginleflen tüccarlar› elefltirdi¤i bir
fragmanda da flöyle der:

“Eksik olmas›n zenginli¤iniz Ephesoslu-
lar! Olmas›n ki, alçakl›¤›n›z belli olsun.”
(DK. B  125) (3)

Herakleitos’un yönetim haklar›ndan fe-
ragat etmesinin alt›nda yatan bir baflka ne-
den de Milet halk›n›n geneline hakim olan
dinsel tasavvurlara karfl› ç›k›fl›d›r. Dönemi-
nin din anlay›fl›n› do¤ru bulmaz, sert bir fle-
kilde elefltirir ve tap›nma biçimlerinden
hoflnut de¤ildir. Fragmanlar›nda da onun
bu duruma karfl› duydu¤u nefreti aç›kça
görebiliriz:

“Kana bulanarak ar›nd›rmaya çal›fl›-
yorlar kendilerini, çamura batm›fl birinin
kendini çamurlu bir suyla y›kamas› gibi.
Çamurla temizlenen birine herkes deli der.
Karfl›lar›ndaki tanr› heykellerine yakar›-
yorlar, konuflur gibi duvarlar›yla evlerin.
Ne tanr›lar ne de kahramanlar hakk›nda
bir fley bildikleri var.” (DK. B 5) (3)

“Bu dinsel yürüyüfl alay› ve söylenen
utanç dolu ilahi Dionysos8 ad›na düzenlen-
memifl olsayd›, insanlar çok edepsizce dav-
ranm›fl say›lacaklard›. Ama u¤runa kendi-
lerinden geçtikleri onurlar›na Leneia9 bay-
ram›n› kutlad›klar› Dionysos, Hades’in ta

kendisi! ” (DK. B 15) (3)
‹çinde yaflad›¤› ça¤›n ahlaki ve dini gö-

rüfllerini düzeltmeye çal›flan Herakleitos,
93. fragmanda da Delphoi tanr›s›na gön-
dermelerde bulunmufltur. Bu kahinimsi
sözleri ona bir peygamber havas› vermek-
tedir. Bulundu¤u dönem içerisinde böylesi
bir üslup yayg›n olmakla beraber, Heraklei-
tos ça¤›n›n bilginleri aras›nda dine karfl› il-
gisi en çok olanlardan biridir. 

“Delphoi’deki tanr›n›n10 kehaneti ne
aç›kl›yor ne de gizliyor, sadece iflaret edi-
yor.” (DK. B 93) (3) 

Herakleitos’un elefltirisi sadece halka
yönelik de¤ildir, ayn› zamanda kendinden
önceki Yunan bilginlerine ve filozoflar›na
da elefltirel göndermeler yapar:

“Homeros’u yar›flmalardan kovmal› ve
sopalamal›, ayn› flekilde Arkhilokhos11’u
da.” (DK. B 42) (3)
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7 Hermodoros, Herakleitos’un de¤er verdi¤i bir dostu ve aristokratt›r.
8 fiarap ve ba¤bozumu tanr›s›. 
9 Dionysos ad›na kutlanan do¤an›n gücünü ve bereketini temsil eden bayram. 

10 Burada bahsedilen tanr› Apollon’dur.
11 M.Ö. 7. yüzy›lda yaflam›fl bir flairdir. Herakleitos herhangi bir mevzuda flairlere dan›fl›lmas›n› uygun görmez.
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“Phytagoras, yalanc›lar›n piridir.”
(DK. B 81) (3)

Birçok bilgini ve filozofu sertçe elefltiren
Herakleitos’un herhangi birinin ö¤rencisi
olmad›¤› görüflü hakimdir, ancak baz› kay-
naklarda12 onun Ksenophanes’in ö¤rencisi
oldu¤u iddia edilmifltir. Ne var ki, Ksenop-
hanes’in Herakleitos’un hocas› olmufl ol-
mas› mümkün de¤ildir; çünkü o Heraklei-
tos do¤madan ya da çok küçükken ‹tal-
ya’ya göç etmifltir.(3) Ancak flu kesindir ki,
Herakleitos felsefesi Pythagoras ve Kse-
nophanes gibi filozoflardan etkilenmifltir.

Herakleitos’un etkilediklerinden söz et-
mek gerekirse Hegel, Nietzsche ve Goethe
gibi isimler say›labilir. Nietzsche ise bu
isimler aras›nda ön plana ç›kmaktad›r.
“Ben bu kulaklara göre a¤›z de¤ilim.”  di-
yen Nietzsche de y›¤›nlara karfl› olan tavr›
ve döneminin din anlay›fl›na yapt›¤› eleflti-
ri ile Herakleitos’a benzerlik göstermekte-
dir. Nitekim kendisi de Herakleitos hakk›n-
da flöyle demektedir:

“Bir tek Herakleitos üzerinde kuflkum
var; zaten onun yak›n›nda kendimi her yer-
den daha s›cak, daha rahat duymuflumdur
hep. Yok oluflun, yok ediflin olumlanmas›
–ki Dionysosca bir felsefenin can al›c› nok-
tas›d›r–, karfl›tl›klara, savafla ve "varl›k"
kavram›n› kökünden yads›yarak olufla evet

deyifl: fiimdiye dek
düflünülenler için-
de bana en yak›n
olarak bunlar› bu-
luyorum flüphesiz.
"Bengi dönüfl" ö¤-
retisi, yani s›n›r ta-
n›madan, sonsuza
dek herfleyin dur-
madan yok olup
yeniden do¤mas›,

Zerdüflt'ün bu ö¤retisi daha o zamandan
Herakleitosça da ö¤retilmifl olabilirdi.” (5)

Herakleitos’un ölümünden k›sa bir süre
önce Efes’ten ayr›ld›¤› ve ‹Ö. 480 y›l›nda
öldü¤ü söylenmektedir.  Ölüm nedeni kesin
olarak bilinmese de, baz› kaynaklarda vü-
cudunun su toplayarak fliflmesi sonucunda
öldü¤ü belirtilmifltir.

VARLIK KURAMI

Herakleitos, eserinde kulland›¤› üslu-
bundaki farkl›l›k ve döneminin toplumsal
yap›s›na yöneltti¤i elefltirisiyle presokratik-
ler aras›nda ayr› bir yere sahiptir. Ancak
Herakleitos’un kendine özgü bu yap›s›
bahsettiklerimizle s›n›rl› de¤ildir; çal›flma-
lar› ve felsefesi de onu döneminin di¤er dü-
flünürlerinden önemli ölçüde ay›r›r. Kendi-
sine kadar olan Yunan düflünürleri felsefe
d›fl›nda çeflitli bilim dallar›nda çal›flmalar
yapmalar›na ra¤men Herakleitos gelene¤in
d›fl›na ç›karak  çal›flmalar›n› evrenin yap›s›,
ruh ve varl›k ile s›n›rl› tutmufltur. Ancak
Herakleitos bu konulardaki düflünceleri ve
kuramlar›yla adeta ç›¤›r açm›fl; z›tlar›n bir-
li¤i temas› üzerinde flekillenen varl›k kura-
m› onu kendinden önceki filozoflardan
farkl› k›lan en önemli etmen olmufltur.  Gö-
rünüflte birbirinden ba¤›ms›z, hatta birbir-
leriyle çat›flma halinde bulunan fleylerin
gerçekte bir olduklar›, bir birlik teflkil ettik-
leri, öte yandan bu birli¤in kendisinin de
ayn› zamanda bir çokluk oldu¤udur. O hal-
de bilgelik, çok fley bilmek, say›s›z fley bil-
mek de¤ildir; bu birbirleriyle kavga için-
deymifl gibi görünen z›tlar›n çoklu¤u alt›n-
da gizlenen birli¤i görmektir. (1)13

Herakleitos’tan önceki Milet gelene¤ine
bakt›¤›m›zda Thales, Anaksimenes ve
Anaksimandros gibi düflünürler töz olarak
sonsuz14 bir nesneyi iflaret etmifllerdir.
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12 Diogenes Laertios ve ‹skenderiyeli Sotion.
13 a.g.e s.187
14 S›n›rl› miktarda olmayan ve tükenmeyecek kadar çok olan anlam›nda kullan›lm›flt›r.
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Thales töz olarak suyu, Anaksimenes ise
havay› iflaret etmifltir. Anaksimandros ise
tözü aperion15 olarak tan›mlam›flt›r. Farkl›
maddeleri töz olarak kabul etseler de üçü
de benzer teoriler üzerinden varl›¤› aç›kla-
maya u¤raflm›fllard›r. 

Herakleitos ise töz olarak bir nesneden
ziyade bir oluflu, hareketi kabul etmifltir, ki
ona göre töz atefltir. Sürekli bir de¤iflim ol-
du¤unu kabul eden Herakleitos’un atefli töz
olarak kabullenmesinde onu bir nevi katali-
zör gibi görmesidir. Bir nesneyi yakt›¤›n›z-
da o fley de¤iflir, tepkimeler gerçekleflir an-
cak alev sabit olarak kal›r. De¤iflimi mey-
dana getiren atefltir ve sonras›nda da kendi
özünü korur, niceli¤i ve miktar› de¤iflmez.

“Bütünün kendisi olan bu kosmos’u16 ne
bir Tanr›, ne de bir insan meydana getir-
mifltir. O, daima belirli ölçülere göre ya-
nan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve ebe-
di atefltir.” (DK. B 30) (3)

“Atefl gelecek ve her fleyi mahkum ede-
cek.” (DK B 66) (3)

“Her fley ateflle takas olur, atefl de her
fleyle; t›pk› alt›n ile mallar›n ve mallar ile
alt›n›n takas edilmesi gibi.” [DK. B 90] [3]

Son fragmanda dikkat edilmesi gereken
en önemli fley, Herakleitos’un ateflin de dö-
nüfltü¤ünü düflünmesidir. Yanma sonras›n-
da her fleyin yanarak atefle dönüfltü¤ünü
gözlemleyen Herakleitos, bu sürecin ters-
ten de tekrarlayabilece¤ine iflaret etmifltir.

Töz olarak atefli kabul eden Herakleitos,
z›tlar›n birli¤ini ve varl›¤›n z›tl›klar üzerine
kuruldu¤unu savunmaktad›r. Z›tlar aras›n-
daki mücadele beraberinde uyum getirir ve
evreni oluflturur. Herakleitos’a göre do¤a-
daki savafl beraberinde iyi fleyler getirir.
Z›tl›klar birbirlerini dengeler ve do¤an›n
düzeni karfl›t olan kuvvetlerle sa¤lan›r.

"Karfl›t olan fleyler bir araya gelir ve uz-
laflmaz olanlardan en güzel uyum do¤ar.
Her fley çat›flma sonucunda meydana ge-
lir." (DK. B 8) (3)

“Savafl her fleyin babas› ve kral›d›r. Ki-
mini tanr›, kimini insan olarak ortaya ç›ka-
r›r; kimini köle, kimini özgür k›lar.” (DK.
B 53) (3)

“Ölümsüzler ölümlü, ölümlüler ölüm-
süz. Biri di¤erinin ölümünü yaflar, di¤eri
de ötekinin yaflam›n› ölür.” [DK B 62] [3]

“Savafl›n her fleyde ortak ve adaletin ça-
t›flma oldu¤u ve her fleyin zorunluluk sonu-
cu meydana geldi¤i bilinmelidir.” (DK. B
80) (3)

“Çemberin çevresinde bafllang›ç ve son
ortakt›r.” (DK. B 103) (3)

Herakleitos z›t unsurlar›n gereklili¤ini
yay örne¤i ile kan›tlamaya çal›fl›r:

“Uzlaflmaz fleylerin kendi aralar›nda
nas›l uzlaflt›¤›n› anlamazlar. Karfl›t dönüfl-
lerin uyumu; yay ve lirdeki gibi.” (DK B
51) (3)

Yay›n fiziksel yap›s›, Herakleitos’un an-
latmak istedi¤i z›t kuvvetlerin çat›flmas›n›
içeren iyi bir örnektir. ‹çeriye ve d›flar›ya
çeken iki gücün yaratt›¤› gerilim muhteflem
bir uyumdur.

Herakleitos’un öne sürdü¤ü kuramlar-
dan biri de do¤an›n diyalekti¤idir. Sürekli
olarak de¤iflen atefli varl›klar› meydana ge-
tiren fley olarak gören Herakleitos do¤ada
sürekli olarak de¤iflen bir düzenin varl›¤›na
inan›r. Do¤ada sürekli olarak bir de¤iflim
ve ak›fl vard›r. Herakleitos’un oldukça ünlü
olan nehir fragmanlar› onun bu ö¤retisini
özetliyor:

“Ayn› ›rmaklara girenlerin üzerinden
farkl› sular akar; ruhlar nemli olandan bu-
harlafl›rlar.” (DK B 12)17 (3)
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15 Somut olarak belirlenemeyen ve s›n›rl› miktarda olmayan madde
16 Düzen, güzel yap› ve düzene koyma
17 Cengiz Çakmak, bu fragman için yapt›¤› yorumda flöyle demifltir: “Irmak fragmanlar› içerisinde Herakleitos’a

ait olan yaln›zca bu fragmand›r ve di¤er fragmanlar (49a ve 91) da bundan türetilmifltir.  
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“Ayn› ›rmaklara gireriz ve girmeyiz. Bi-
ziz ve biz de¤iliz.” (DK B 49a) (3)

“Ayn› ›rma¤a iki kez girilmez.” (DK B
91) (3)

Herakleitos, olufl ve de¤iflmeden bahse-
derken bunlar›n belirli bir kural etraf›nda
gerçekleflti¤ini söyler. Herakleitos’un bu
konuda kabul etti¤i temel iki etmen vard›r.
Ona göre, tözün miktar› hiçbir zaman de-
¤iflmez ve sürekli bir döngü içerisindedir;
sadece farkl› flekiller al›r.  De¤iflimi belirle-
yen esas etmen ise logos’tur. Logos de¤ifl-
menin mant›¤›, de¤iflimin kurallar›n› belir-
leyen yasad›r. Herakleitos’un kulland›¤› lo-
gos kelimesinin Türkçe karfl›l›¤›n› bulmak
ise oldukça zordur; bu terim de Heraklei-
tos’un bilmece olarak kalan ve tart›fl›lmaya
devam sözlerinden biridir. Düflünürün ese-
rine girifl yaz›s› olarak yazm›fl oldu¤u tah-
min edilen fragmanda da, Herakleitos lo-
gos’tan bahseder:

“Bu her zaman mevcut olan logos'u in-
sanlar yaln›zca iflitmeden önce de¤il, iflit-
tikten sonra da anlam›yorlar. Her fley bu
logos'a göre olup bitti¤i ve ben her fleyi do-
¤as›na göre ay›rt etti¤im ve nas›l oldu¤unu
bildirip aç›klad›¤›m halde, söylediklerimle
ve yapt›klar›mla karfl›laflt›klar›nda acemi

gibi davran›yorlar. Uykudayken ne yapt›¤›-
n› unutan di¤er insanlar gibi bunlar da
uyan›kken ne yapt›klar›n›n fark›nda de¤il-
ler.” (DK B 1) (3)

Herakleitos’un fragmanlar›nda ele ald›¤›
bir di¤er felsefi görüfl de göreliliktir. Ev-
rende gördü¤ümüz fleylerin asl›nda mutlak
anlamlar tafl›mad›¤›n› ve göreli oldu¤unu
savunur. ‹yinin ve kötünün kesin anlamlar
içermedi¤ini, bireyin kendine ayk›r› olan›
kötü olarak tan›mlad›¤›n› ifade eder ve iyi-
li¤in varolmas› için kötünün gereklili¤ine
dikkat çeker. Herakleitos, hastal›k olmadan
sa¤l›¤›n, bilgelik olmadan cehaletin anlam-
s›zlaflaca¤›n› düflünür:

“Hastal›k, sa¤l›¤› iyi ve hofl k›lar; açl›k
toklu¤u, yorgunluk dinlenmeyi.” (DK B
111) (3)

“Deniz hem en saf, hem de en kirli su-
dur. Bal›klar için içilebilir ve can verici;
insanlar için içilemez ve öldürücü.” (DK B
61)

Anlafl›lmas› güç üslubu, ilginç yaflam
öyküsü ve felsefi görüflleriyle Herakleitos
ilkça¤ felsefesinin en önemli isimlerinden
biridir ve “Kendimi keflfettim” diyen filo-
zofun anlatmak istedikleri insanl›k için ha-
la büyük önem tafl›maktad›r.
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Riyaziyeci1 Mehmet Nadir Bey

“Nadir ismi gibi nadir bir insan idi. Fa-
kat ne yaz›k ki bildiklerini de kendisiyle
birlikte ebediyete götürdü.”

Haydar Niyazi2

Mehmet Nadir tahminen 1856 y›l›nda,
Sak›z Adas›'nda oldukça fakir bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya gelmifltir. Öyle ki
annesi geçimini çeflmeden su tafl›yarak ka-
zanmaktad›r. Torunu Leyla Tekeli'nin an-
latt›¤›na göre Sak›z Adas›'ndan Anadolu'ya
gelifli bir gemi kaptan›n›n adaya yapt›¤›
rastlant›sal bir gezisi sonucu olmufltur.(3)

Mehmet Nadir'in canl›l›¤›n›n ve zekas›n›n
kaptan›n dikkatini çekmesi üzerine, kaptan
Mehmet Nadir'i çok sevmifl ve ailesiyle gö-
rüflerek daha iyi yetiflmesi için ‹stanbul'a
getirmifltir. Nadir daha sonra bu kaptan›n
k›z› olan Ayfle han›mla evlenecektir.

Kaptan onu himayesine alm›fl ve ilkokul
için onu Bursa'daki askeri okula kaydettir-
mifltir. Mehmet Nadir ilk ve orta ö¤retimi-
ni burada s›n›f birincili¤iyle tamamlayarak
lise için Kuleli ‹dadisi'ne geçifl yapm›flt›r.
Buray› da bitirip Mekteb-i Harbiye'ye ge-
çince üstün yetenekli bir ö¤renci olarak
sivrilmifl ve askeri okullar naz›r› Galip Pa-
fla Mehmet Nadir'i karac› kurmay yapmak
istemifltir. O bu teklifi reddederek denizci
olmak konusunda diretmifl ve Mekteb-i
Bahriye'ye nakledilmifltir. Buradan denizci
kurmay üste¤men olarak mezun olur. Meh-
met Nadir, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin
okullar›nda yabanc› dillerden Frans›zcay›
ve ‹ngilizceyi ö¤renir. Mezuniyetten son-
raysa üç ay boyunca Z›rhl› Osmaniye ge-
misinde mühendis olarak çal›flm›flt›r. Daha
sonra üstün yetenekleri sebebiyle Divanha-
ne Bahriye Meclisi Baflkanl›¤›'nda sekre-
terli¤e atanm›flt›r, ki bu o dönemde yeni
mezun bir subay için oldukça  ender rastla-
n›lan bir görevlendirmedir. Sekreter oldu¤u
dönemi ise Nadir'in Darüflflafaka'dan ö¤-
rencisi olan Mehmet ‹zzet Talebe Mecmua-
s›'n›n 1936'da ki 62 numaral› say›s›nda flu
flekilde anlatm›flt›r : “...Nadir kimseyi
be¤enmez, fluna buna satafl›r ve bu hasta-
l›ktan kendini bir türlü kurtaramaz; o suret-
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Bar›fl Paksoy
baris.paksoy@gmail.com

Mehmet Nadir Gençlik Y›llar›ndayken

1 Matematikçi
2 Haydar Niyazi o döneminin lise matematik ö¤retmenlerinden biridir. Mehmet Nadir'in ölümünün ard›ndan

onunla ilgili olarak ‹kdam gazetesinin 19 Aral›k 1927 tarihli say›s›nda Mehmet Fatih takma ismiyle uzunca
bir yaz› yazm›flt›r. Gerek bu söz, gerek Haydar Niyazi'ye ait oldu¤unu belirtti¤imiz di¤er bir söz bu yaz›dan
al›nm›fl, güncel türkçeyle ifade edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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le ki görevi gere¤i eline geçen bütün yaz›fl-
malar› bozar. Hatta bir tuhafl›k olmak üze-
re, o s›ralarda verilmekte olan bir üste¤men
maafl›n› otuz güne bölüp, günlük kiflisel ih-
tiyaçlar›yla karfl›laflt›rarak, bu hesab›n bir
örne¤ini kaptan paflaya bir örne¤ini de ba-
s›lmas› için Basiret gazetesine gönderir. Bu
gibi taflk›nl›klar›n kendisine zarar› dokuna-
ca¤›n› birçok dostlar› söylemiflse de Nadir
onlar› dinlememifltir.”. Bu s›rada 'Cebirci'
lakab›yla bilinen Heybeliada'daki Deniz
Harp Okulu matematik ö¤retmeni Miralay
Eflref Bey çok uzun süredir anlatt›¤› ders-
lerden yorulmufl ve kendine bir yard›mc›
aramaktad›r. Bunun üzerine Bahriye Neza-
reti'ne3 Mehmet Nadir'i istedi¤ine dair bir
dilekçe yazar ve ö¤retmen yard›mc›l›¤›na
atanmas›n› sa¤lar. Nadir daha sonra kendi-
si de Salih Zeki'nin ölüm y›ldönümü vesi-
lesiyle yazd›¤› bir gazete haberinde de be-

lirtti¤i gibi  henüz yirmi iki yafl›nda olma-
s›na ra¤men hiç tereddüt etmeden bütün
dersleri üstlenmifltir. 

Bu dönemde Darüflflafaka'n›n e¤itiminde
düflüfl sezen Cemiyet-i Tedrisiye-i ‹slâmi-
ye4 Ni¤deli Sad›k Bey'i müdür atam›flt›. Sa-
d›k Bey e¤itim seviyesini yükseltmek için
her bilimsel alan›n uzman›n› aram›fl ve ma-
tematik için Mehmet Nadir'i uygun gör-
müfltür. K›sa bir süre sonraysa Eflref Bey
Nadir'i odas›na ça¤›r›p Darüflflafaka'daki
matematik derslerinin de bir k›sm›n› ver-
mesini belirten emirnameyi okuyacakt›r.
Nadir burada daha sonra Darülfünûn5 rek-
törlü¤ünü de yapacak olan, Osmanl›'n›n
flüphesiz ki en önemli matematikçilerinden
Salih Zeki(4)'nin ö¤retmenli¤ini de yapm›fl
ve onu daha o dönemde keflfetmifltir. Onun
ö¤retmenli¤i ile ilgili olaraksa Mehmet ‹z-
zet flunlar› söylüyor : “Nadir; matematikte
kuvvetli bir üstad idi. Bana ve arkadafllar›-
ma sordu¤u sorular teoriden öte uygulama-
ya dair idi. Matematikte ezberlemeyi de¤il,
anlamay› amaçlayan yüksek bir sima idi.”
Her ne kadar Mehmet ‹zzet Nadir'in kimse-
yi be¤enmedi¤ini söylese de, o Salih Ze-
ki'ye çok büyük önem ve emek vermifltir.
Darüflflafaka'dan ayr›lmak istedi¤i halde
s›rf onun için bir sene daha kalm›fl ve onu
mezun etmifltir. Mehmet Nadir Salih Ze-
ki'nin ölümünün y›l dönümü nedeniyle
1924'te Muallimler Mecmuas›'nda yay›nla-
d›¤› yaz›s›nda önce Darüflflafaka'daki ö¤-
rencilerin e¤itim seviyelerini ne denli dü-
flük buldu¤unu belirttikten sonra Salih Ze-
ki'nin ne derecede kabiliyetli bir ö¤renci
oldu¤undan bahsediyor ve diyor ki: “Ben
flimdi ç›k›p gidecek ve bir daha bu mekte-
be ayak basmayacak idim. Fakat flu do¤al
kabiliyet beni bu fikrimden vazgeçirdi. Se-
ni çok iyi bir matematikçi yetifltirip enfes-i
âsar›m6 aras›na dahil edece¤im.”
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Mehmet Nadir 
K›z› Hadiye Han›m ile Birlikte

3 Denizcilik Bakanl›¤›
4 ‹slam Okutma Kurumu. Darüflflafaka'y› kuran cemiyettir.
5 ‹stanbul Üniversitesi
6 En güzel eserlerim
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Mehmet Nadir 1878'deki bu ö¤retmenli-
¤inden sonra iki okuldan da istifa ederek
yaklafl›k iki sene boyunca kay›plara kar›fl-
m›flt›r. Bu dönemle ilgili onu tan›yanlardan
günümüze aktar›lan iki olas›l›k vard›r. Bi-
rincisi dostu Hüseyin Avni ile birlikte Lon-
dra'ya matematik e¤itimi almak amac›yla
gitmifl olmas›, ki bu Osman Ergin'in kita-
b›nda belirtti¤i üzere hocas› Mehmet
Emin'in ona aktard›-
¤› bir bilgidir ve
Mehmet Emin ayn›
zamanda Nadir ile
Avni'yi Londra'ya
götürdü¤ünü de söy-
lüyor. Mehmet ‹z-
zet'e göre ise Meh-
met Nadir, dostu Hü-
seyin Avni'yi de
ayartarak onunla bir-
likte K›br›s'a kaçar
ve orada gazete ç›-
karmaya çal›fl›r. Fa-
kat hurufat7 almak
için ‹stanbul'a geldi-
¤i s›rada tan›narak
yakalan›r ve Mesudi-
ye Z›rhl›s›'na hapse-
dilir. Nadir'i yak›n-
dan tan›yan bu iki ki-
flinin ifadeleri birbi-
rinden oldukça ba-
¤›ms›z. Ancak Os-
man Ergin mant›¤a yatk›n olan flöyle bir
varsay›mda bulunuyor: Mehmet Nadir,
dostu Avni ile birlikte Londra'da ö¤renece-
¤ini ö¤rendikten sonra yine bir ‹ngiliz ara-
zisi olan, ayn› zamanda da Türkiye'ye ya-
k›n olan ve bir çok Türk'ünde yaflad›¤› K›b-
r›s'a döner. Daha sonra da yaklafl›k bir sene
boyunca hapis yatacak ve askerlikten ihraç
edilecektir. Mehmet Nadir ve Avni asker-
likten de ihraç edildikten sonra hayatlar›n›n

kalan›n› memuriyetle de¤il de, özel okul-
larda ö¤retmen veya müdürlükle geçirmek
zorunda b›rak›lm›fllard›r. 

Yaklafl›k bir senelik hapisten sonra Meh-
met Nadir, 1881-1882 y›llar› aras›nda Wil-
liam Shakespear ve Victor Hugo'dan çevi-
riler yay›nlar. Çevirileri hapisteyken yapt›-
¤› tahmin edilmektedir. Hamlet'i Türkçeye
ilk defa çeviren de Mehmet Nadir olacakt›r.

1882 y›l›nda ayn› za-
manda deneyimli bir
müdür olan Selanikli
Abdi Kamil Bey8 ile
fiemsü'l-Maarif'i ku-
racak ve burada ders
naz›rl›¤› yapacakt›r.
fiemsü'l-Maarif'te bir
çok yenili¤e imza
at›l›r, ö¤renciler s›ra-
lara oturtulur, yaz›l›
ve yaz›s›z haritalarla
çarp›m tablosu as›l›r.
Burada elde etti¤i iki
senelik tecrübeyle
Mehmet Nadir fiem-
sü'l-Maarif'ten H›fz›
Efendi ve Ali Efen-
di'yi de yan›na alarak
ayr›l›r ve 1884 y›l›n-
da Ç›rç›r semtinde,
‹zzet Bey Kona-
¤›'nda ‹stanbul (Er-
kek) Lisesi'nin teme-

lini oluflturan kendi özel okulunu, Nûmu-
ne-i Terakki Mektebi'ni kurar. Okul kurul-
du¤u zaman sadece ilk ve orta ö¤retim ve-
rilmektedir. K›sa bir süre sonra k›zlar k›s-
m›n› ve daha sonra da lise k›sm›n› ekler ve
okul daha büyük bir bina olan fiehzadeba-
fl›'ndaki Mümtaz Efendi Kona¤›'na tafl›n›r.
Okul e¤itimi hakk›nda bir çok övgü ald›k-
tan ve baflar›lar› hakk›nda dönemin gazete-
lerinde ciddi yaz›lar yaz›ld›ktan sonra
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“Ben o zaman gerek kendi dersler-
imin s›navlar›nda, gerekse mümeyyizlik
s›fatile baflkalar›n›n dersleri imtihan-
lar›nda numara hususunda gayet mün-
sik idim. ‹mtihanlar› ciddi bir suretle
icra eyler, yar›m numara fazla veyahut
eksik vermemeye gayret ederdim. O
sene nihayetinde Darüflflafaka'da icra
olunan imtihanlarda Salih Zeki'nin
s›n›f›na cebri aladan yedi tane mühim
ve çetin davay› nazarilerle meseleler
vermifltim. ‹mtihanlar tahriri idi. Salih
Zeki'nin imtihan ka¤›d›n› tetkik yollu
okudu¤um zaman o selaseti ifadeye o
veciz ve güzel halli mesaiyle karfl›
izhari behtü hayretten kendimi ala-
mad›m. Numara hususunda o derece
mümsikli¤ime ra¤men elim bilâ ihtiyar
not olarak?? yaz›vermifl.

Mehmet Nadir

7 Bas›m iflinde kullan›lan harf kal›plar›.
8 Abdi Kamil Bey rahats›zlan›p fiemsü'l-Maarif'i Ali Saip Bey'e b›rakacak ve iyileflince de, 1903 y›l›nda

Nûmune-i Terakki Mektebinin bafl›na geçecektir.
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Edirne'de ikinci bir flube açm›fl, fakat bu
flube bir-iki sene içerisinde kapat›lm›flt›r.

Mehmet Nadir ö¤retmenlikte tecrübeli
ve yetenekli,  yüksek e¤itim alm›fl, biraz
Avrupa'da bulunmufl, bir çok önemli gaze-
telerde makaleleri yay›nlanan ayd›n biriy-
di. Okulun ö¤retmenlerini de döneminin en
ayd›n, en bilgili ve yetenekli ö¤retmenle-
rinden seçiyordu. Üstelik okullar›n büyük
bir ço¤unlu¤u tatiller için para vermezken,
Nadir yüksek maafllara ra¤men tatillerde
bile ö¤retmenlerin maafllar›n› ödeyerek ö¤-
retmenleri okula ba¤l›yordu. Ayn› zamanda
yüksek aristokrat s›n›f›na sahip ailelerin
çocuklar› için tenefüs ve dinlenme yerleri
ay›r›yordu. Tüm bunlar›n sayesinde aris-
tokrat ailelerin ço¤unun çocuklar›n› okulu-
na çekebildi. Sonuç olarakta Numûne-i Te-
rakki ‹stanbul halk›n›n ilgisini kazanmaya
ve takdir görmeye bafllad›, gazetelerde
okulun baflar›lar›yla ilgili bir çok fley yaz›l-
d›. Bu reklamlar ve baflar›lar ile befl, alt› se-
ne içerisinde ö¤renci say›s› k›z, erkek, yat›-
l›, gündüzlü 600 kifliyi geçti. Ö¤rencilerden
toplanan paradan Mehmet Nadir oldukça
yüksek bir gelir elde ediyordu. Numûne-i
Terakki'den mezun oldu¤u ve kardefli de
okul yönetimiyle ilgilendi¤i için Nadir'in
hem hayat›n› hem mesle¤ini yak›ndan izle-
me flans› yakalayan eski valilerimizden
Haydar Vaner'in söyledi¤ine göre Nadir bu
para bollu¤u içinde kendini kaybetmifl, bir
efli var iken baflka biri ile daha evlenmifl9,
ikisinede birer yazl›k ve birer k›fll›k ev tut-
mufltur. Evleri lüks eflyalarla döflemifl, iki
araba, iki de kotra10 alm›flt›r. Bu flekilde
adalarda ve bo¤azda  lüks bir hayat sürer-
ken do¤al olarak okula olan ilgisi de azal-
m›fl ve okulun idaresini dahiliye müdürü
Ömer Efendi'ye b›rakm›flt›r. Ömer Efendi
sar›kl› olmakla beraber disiplinli bir idare-
cidir. Nadir'in ilgisizli¤i nedeniyle ortaya

ç›kan ekonomik sorunlardan ötürü ö¤ret-
menlerin bir ço¤u okulu terk etmifl ve  ye-
rine ikinci, üçüncü derece hocalar girmeye
bafllam›flt›r. Bu dönemde kimi derslere ba-
flar›l› ö¤rencilerin girdi¤i bile olurmufl.

Nadir ayn› zamanda devlet okullar›n›n
yapt›klar›n› yapmaktan çekinmezmifl, me-
sela her sene ö¤rencilerini devlet okullar›n-
da oldu¤u gibi ilkbaharda, Ka¤›thane'de
kuzu çevirmeye götürürmüfl. Bu hareket
Abdülhamid'in dikkatini okul üzerine çek-
mifltir. Padiflah bu hareketi hofl görmeyerek
Nûmune-i Terakki'nin de t›pk› di¤er okular
gibi Hazine-i Hassa11 hesab›na dahil edil-
mesini ve bu gibi gezilere gözetim alt›nda
gidilmesini emretmifltir. O dönemde bu tip
geziler genellikle askeri okullar müfettifli
Zülüflü ‹smail Pafla'n›n gözetimi alt›nda
yap›l›rd›. Bu gezilerde ‹smail Pafla nutuklar
okur, nutuklar› da her okuldan bir ö¤renci
yazard›. Nûmune-i Terakki'dense müdür
yard›mc›l›¤›na atanm›fl olan Nûmune-i Te-
rakki mezunu Mazhar Bey yazarm›fl. Bu
sayede ‹smail Pafla Mazhar'la tan›fl›r ve onu
çok sever. Bir süre sonra Mazhar Bey ‹s-
mail Pafla'n›n k›z›yla evlenir. Böylece ‹s-
mail Pafla Mehmet Nadir ve Nûmune-i Te-
rakki ile daha yak›ndan ilgilenmeye bafllar.
Bu s›rada da Nûmune-i Terakki'deki ö¤ret-
menlerin bir ço¤u o dönemin Osmanl› ay-
d›nlar›ndand›r ve mesela tarih hocas› ‹hsan
fierif derslerinde ö¤renciye rejim karfl›t›
telkinlerde bulunur. Nadir'in o dönemki ay-
d›nlarla iliflkisi ve daha önce Avrupa'ya
kaçm›fl olmas› jöntürklükle suçlanmas›na
sebep olabiliyordu. Hatta bir çok kez ‹sma-
il Pafla Mehmet Nadir'e flaka yollu “Gel ba-
kal›m jöntürk!” diye seslenirmifl. 

Bu s›rada ‹ttihat Terakki ciddi bir darbe
plan› haz›rl›¤›ndad›r, II. Abdülhamid'i taht-
tan indirip yerine Reflat Efendi'yi ç›karma-
ya çal›flmaktad›rlar. Hem Nadir'den ve
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9 Leyla Tekeli'nin söyledi¤ine göre Nadir'in ikinci eflinden bir çocu¤u olmam›flt›r.(3)
10 Bir yelkenli türü, gezi teknesi.
11 Hükümdarl›k gelir ve mallar›
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okuldaki Hüseyin Avni, ‹hsan fierif gibi di-
¤er hocalardan flüphe edilmesi hemde ‹tti-
hat ve Terakki darbe giriflimiyle ilgili baz›
duyumlar›n al›nmas› sonucu, M. fiükrü Ha-
nio¤lu'nun 'Osmanl› ‹ttihat ve Terakki Ce-
miyeti ve Jön Türklük' kitab›na göre darbe
plan›n›n uygulanmaya bafllamas›ndan bir
gün önce ‹smail Pafla Nadir'i saraya götü-
rür. Nadir'i iyice sarhofl ettikten sonra ihbar
edilece¤ini söyler ve ancak kimlerin darbe
haz›rl›¤›yla ilgili oldu¤unu söylerse onu
kurtaraca¤›n› belirtir. Bu flekilde Nadir'den
bir çok ‹ttihat ve Terakki üyesinin isimleri-
ni ö¤renir. O kifliler de sorguland›ktan son-
ra ‹stanbul'da yaklafl›k üç yüz kifli tutuklan-
m›flt›r. Bunun sonucunda ‹ttihat Terakki'nin
‹stanbul flubesi çökmüfl ve merkez Cenev-
re'ye tafl›nm›fl, bir çok ayd›n da ya sürgüne
yollanm›fl ya da hapsedilmifltir. Hüseyin
Avni de sürgüne giden kiflilerden biridir ve
bu tarihten sonra bilindi¤i kadar›yla Na-
dir'le bir daha konuflmam›flt›r. Mehmet Na-
dir'in bu isimleri vermesi ise hala bir tart›fl-
ma konusudur. Hakk›nda her ne kadar daha
sonra ‹ttihat Terakki Cemiyeti'nin resmi ya-
y›n organ› olan Mizan gazetesinde karala-
ma kampanyas› bafllat›lsa da, bunun ciddi
bir ihbar olup olmad›¤› bilinmemektedir.
Bu konuyu 1913 y›l›nda Ali Hikmet Tun-
gay, Mehmet Nadir'e sormufl ve flu yan›t›
alm›flt›r: “Azizim beni saraya götürdüler,
bask› yapt›lar, ben de ‹ttihat ve Terakki'nin
nas›l hareket edece¤ini söyledim, mecbur
kald›m.”

Darbe girifliminin aç›¤a ç›kmas›ndan
sonra 1897 y›l›nda Numûne-i Terakki'yi
Mehmet Nadir'in elinden al›p devlete,
Maarif Nezareti'ne12 ba¤larlar. Nadir'i de
üstün e¤itimcilik yeteneklerinden olsa ge-
rek, ne hapsederler ne de sürgüne yollarlar;
Saray'a ba¤l› olan Afliret Mektebi'nin13 mü-
dürlü¤üne atarlar. Böylece y›llar sonra me-

muriyete ve yo¤un matematik araflt›rmala-
r›na geri dönmüfltür. Buradaki müdürlü¤ü
s›ras›nda, 1900-1901, daha sonra yurt d›-
fl›nda tan›nmas›n› da sa¤layacak olan ve
daha bir çok soru-çözüm yay›nlayaca¤›
'l'Intermediaire der Mathematiciens' dergi-
sinde ilk yaz›lar› ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu
dergi ilk defa 1894 y›l›nda matematikçiler
aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak amac›yla ay-
l›k olarak ç›kart›lmaya bafllam›flt›r. Dünya-
n›n her yerinden gerek amatör gerek pro-
fesyonel matematikçiler bu dergiye sorular
yolluyor, daha önce sorulanlar› yan›tla-
maktad›r; ancak sadece çok ciddi soru ve
yan›tlar yay›nlanmaktad›r. Mehmet Nadir
daha çok say›lar teorisi ve özellikle de Di-
yofant denklemlerin çözümleriyle ilgilen-
mekteydi, 1900'lü y›llar›n bafl›ndan itiba-
ren Diyofant denklemlerin çözümleriyle
u¤raflan bir grup matematikçi de bu dergi
üzerinden haberleflmekteydi. Mehmet Na-
dir daha sonra bu matematikçiler aras›nda
önemli bir yer edinmifltir, hatta o dönemde
yurtd›fl›nda Osmanl›'ya nazaran daha çok
tan›nd›¤› söylenebilir. Mehmet Nadir 1900-
1914 y›llar› aras›nda bu dergiye 26 soru ve
36 çözüm göndermifltir, bunlar›n içinden
12 çözüm yay›nlanm›flt›r. ‹çlerinden bir ta-
nesi Nadir'in büyük sayg› kazanmas›n› sa¤-
layan yaklafl›k on y›ll›k çözümsüz bir prob-
lemdir. Nadir ilk say›s›ndan beri bütün sa-
y›lar› incelerken sorular› tek tek toplay›p
bir arfliv yapmaya bafllam›flt›r. 1897 y›l›nda
A. Boutin taraf›ndan yollan›lan bir problem
dikkatini çekmifl fakat çok zor ve çözüm-
süz oldu¤unu düflündü¤ü için dikkate al-
mam›fl, daha sonra 1906 y›l›nda sorunun
hala çözümsüz oldu¤unu farkedince onun
üzerinde çal›flmaya bafllam›fl ve çözümü
dergide yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca bu proble-
min özeti daha bir çok dergide de yay›nlan-
m›flt›r. 
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12 E¤itim Bakanl›¤›
13 Afliret Mektebi 1892 y›l›nda II. Abdülhamid taraf›ndan Osmanl›'daki Arap afliretlerinin 12-16 yafl aras›ndaki

yetenekleri çocuklar›na e¤itim vermek için kurulmufltur. ‹lk kurulufl amac› sadece Arap afliretlerinede olsa,
daha sonra Kürt ve Arnavut çocuklar›da burada okumufltur.
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Mehmet Nadir Afliret Mektebi'nde befl
y›l müdürlük yapt›ktan sonra 1902 y›l›nda
Cemiyet-i Rüsumiye14 üyeli¤ine atanm›flt›r.
Osman Ergin yapt›¤› araflt›rmalar sonucu
Nadir'in Cemiyet-i Rüsumiye'ye atamas›n›n
maafl›n› artt›rmak amac›yla yap›ld›¤›na
ulaflm›flt›r. 1903 y›l›nda da Halep Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ü'ne atanarak ‹stanbul'dan sü-
rülmüfltür. Bunun için resmi kay›tlara göre
ortaya sürülen sebep ise müdürlükten ayr›l-
d›ktan sonra Afliret Mektebi ö¤rencilerinin
ç›kard›klar› bir isyani
desteklemesidir. 1908
y›l›nda ‹ttihat Terakki
bafla gelince Mehmet
Nadir'i bu görevden de
al›p bugünki Libya'n›n
güney ucunda bulunan
Fizan'a sürmek iste-
mifllerdir. Fakat eski it-
tihatç›lardan ve adadan
komflusu olan Dr. fiük-
rü Kamil Bey Fizan yerine Trablusgarp'a
sürülmesini sa¤lam›flt›r. 1911 y›l›nda Trab-
lusgarp ‹talyan iflgaline u¤ray›nca ‹stan-
bul'a dönmüfl, döner dönmez de Edirne'ye
atanm›flt›r. Fakat bu sefer de Edirne 1912
y›l›nda Bulgar iflgaline u¤ray›nca yine ‹s-
tanbul'a dönmek zorunda kalm›flt›r. Bura-
dan baflka bir yerede atanmam›flt›r, fakat ne
Numûne-i Terakki Mektebi'ni tekrar açma-
s›na ne de bir memurlukta çal›flmas›na izin
verilmifltir. Uzun bir süre boyunca yokluk
içinde yaflam›flt›r. O s›rada Darüflflafaka'n›n

müdürü ve ayn› zamanda Numûne-i Terak-
ki mezunu olan Fuat fiemsi, Nadir'e Darüfl-
flafaka'da yüksek hesap dersinin hocal›¤›n›
vermifltir. 

Daha sonra matematikle de u¤raflan mü-
hendis Mehmet Emin Bey, E¤itim Müdürü
ve Darülmuallim'den15 eski bir ö¤rencisi
olan fiükrü Bey'e Nadir'in durumundan
bahsetmifl ve ne kadar iyi bir matematikçi
oldu¤unu ve neler yaflad›¤›n› anlatm›flt›r.
Bunun üzerine fiükrü Bey ‹ttihat ve Terakki

kadrosunun üst ka-
demelerindeki kifli-
leri ikna etmifl ve
Nadir'e 1915'te ye-
ni aç›lan ‹nas Da-
rülfünun'da yüksek
hesap dersi hocal›¤›
verilmifltir. 1919'da
Salih Zeki'nin Da-
rülfünun'un rektörü
olmas›n›n ard›n-

dan, Zeki kendisini keflfeden hocas› için na-
zariye-i adad16 kürsüsünü kurmufl ve Nadir'i
de bu kürsünün bafl›na getirmifltir. Darülfü-
nun'dayken Darülfünun Fen Mecmuas›'nda
daha bir çok makaleleri yay›nlanacak ve
1926'da içinde kendi buldu¤u bir yöntemi
de içeren “Hesab-› Nazariye” kitab›
ço¤alt›lacakt›r. K›tab›n önsözünde belirtti¤i
üzere bu kitab› lise son s›n›f ö¤rencileri için
yazm›flt›r. Asl›nda ikinci cildini de yazmay›
planlasa da ömrü vefa etmeyecek, 13 Aral›k
1927'de hayata veda edecektir.
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“Nadir Bey'in hayat› maalesef yok-
sulluk içerisinde geçmifltir. Esasen bu
da bizim memleketin bilginlerine karfl›
üzücü bir cilvesidir, bilginlerimizin
kadir ve k›ymetini iflte böyle ancak
öldükten sonra takdir ederiz. Fakat
heyhat!”

Haydar Niyazi
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Mehmet Nadir Bey’in Ölüm Haberleri1

Nadir Bey’in ölümü gazete haberlerine
konu olmufl, hakk›nda baz› gazete ve dergi-
lerde hayat›, çal›flmalar› ve kiflili¤i üzerine
de¤erlendirme ve an› yaz›lar› da yay›nlan-
m›flt›r. Buraya Milliyet ve Vakit’ten iki ha-
beri aktar›yoruz.

MERHUM NAD‹R BEY’‹N 
CENAZE MERAS‹M‹

Dün hürmetkarlar›n›n ifltirakiyle ve ihti-
falat ile kald›r›lm›fl, Edirnekap›’ya defn
olunmufltur.

Darülfünün Fen Fakültesi’nin Riyaziye
Zümresi Nazariye A’dâd Müderrisi Nadir
Bey’in cenazesi dün ta-
lebesinin düfl-i ihtira-
m›nda medfen-i ebedi-
sine götürülmüfltür. 

Cenaze, fiehremane-
ti’nin otomobili ile Be-
bek’te ki hanesinden
evvelki akflam Fen Fa-
kültesi’ne nakledilmifl,
gece ders salonlar›ndan
birisinde muhafaza edil-
mifltir. 

Dün sabah saat on-
dan itibaren Fakültede
toplan›lmaya bafllan-
m›fl, saat on bire kadar
bir çok mektep talebe-
leriyle Darülfünun mü-
derris, muallim ve mua-
vinleri, merhumun tale-
besi, akraba ve eviddâ-
s›, hürmetkarlar› gelmifllerdir.

Cenazeye Fen Fakültesi ve Talebe Cemi-
yeti taraf›ndan birer çelenk gönderilmifltir.

Bu çelenk en önde oldu¤u ve tabut tale-
benin elleri üzerinde tafl›nd›¤› halde cenaze
fakülte binas›ndan ç›kar›lm›fl ve Fatih’e

nakledilmifltir. Burada cenaze namaz› edâ
olunmufl, müteakiben Edirnekap›’da aile
makberesine gidilmifl ve ihzar olunan med-
fen-i mahsûsuna tevdi olunmufltur. 

Cenazenin defnini müteakip Mihanikî
Riyazî Müderrisi Salim Bey mezar bafl›nda
bir nutuk îrâd ederek merhumun mezaya-
s›ndan riyazîye u¤rundaki mesaisinden
bahsetmifl, mümaileyhi talebeden Bahri
Vedad ve Cemil Bey’ler takip etmifllerdir.

h h h

Merhum müderris Nadir Bey bir çok ri-
yazîyecilerimizin hocas›d›r. 1293 senesin-
de bahriye mektebinden Erkan-› Harbiye

birincisi olarak nefl’et
etmifl, mütakiben mez-
kûr mektebin Riyazî-
yat- ‹lmiye muallimli-
¤ini îfâ eylemifltir. Bu
mesle¤i s›ras›nda asker-
likten isti’fa eden mü-
maileyh, yar›m as›rdan
beri maarif hizmetinde
bulunmufltur.  Birçok
âsâr-› edebiyesi vard›r.
Muallimli¤i ve müdür-
lükleri esnas›nda edebi-
yatla fazla ifltigal etmifl,
Shakespeare’in bir iki
eserini tercüme eyle-
mifltir.

Merhum, Frans›zca
ve ‹ngilizce’ye vâk›ft›.
Nazariye-i A’dâd ve
Hesâb-› Nazarî nâmla-

r›yla iki riyazî eser de vücuda getiren mü-
maileyh Türkiye’de ilk defa k›z ve erke¤e
mahsus olmak üzere eski Numune-i Terak-
ki mektebini tesis eylemifltir.

Milliyet, s.661, 15 Kânûn-› evvel (Ara-
l›k) 1927.
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1 ‹ELEV taraf›ndan yay›nlanan “Terbiye ve Ta’lîm-i Etfâl” kitab›ndan al›nm›flt›r.
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MERHUM NAD‹R BEY

Büyük Riyazîye âlimi Talebesinin Göz-
yafllar› Aras›nda Defnedildi

Darülfünûn Fen Fakültesi Nazariye-i
A’dad müderrisi merhum
Nadir Bey’in cenazesi dün
sabah Fen Fakültesi binas›na
nakledilmifl, oradan Darülfü-
nûn Emini vekili Köprülüza-
de Fuad Bey’in, Hilal-i Ah-
mer Reisi Ali Pafla’n›n, Da-
rülfünûn  müderrislerinin ve
merhumun talebelerinin iflti-
rak› ile Fatih Câmii’nde  na-
maz› k›l›nd›ktan sonra Edir-
nekap›’daki aile makberesi-
ne götürülmüfltür. Merhu-
mun defnini müteakip Fa-
külte’nin  Riyazî Mihanik
Müderrisi Salim Bey, Nadir
Bey’in tercüme-i haline ait
bir nutuk söylemifltir. 

Nadir Bey Kimdir?

Nadir Bey merhum,  1274
tarihinde Sak›z Adas›’nda
do¤mufltur. Rüfldi ve ‹dadi
tahsilini Bursa’da askeri
mekteplerde ikmal etmifltir.
Bilahare Mekteb-i Bahriye-
ye, mektebi ikmalden sonra
cebir muallimi Eflref Bey’e
muavin olmufltur. Bir aral›k,
Darüflflafaka’ya cebir mualli-
mi tayin edilmifl, bu s›ralar-
da, merhum Salih Zeki’ye
hocal›k etmifltir. Fakat mü-
nevverleri mahva çal›flan
Abdülhamit, Nadir Bey’i
hapsettirmifl, bilahare Maarif
Müdürlü¤üyle Haleb’e nef-
yeylemifltir.

Nadir Bey Halep’te bulundu¤u esnada,
nazariye-i a’dâd ilmini tetebbu etmifl ve bu

derin tetebbu neticesinde bu ilmin k›ymetli
bir alimi olmufltur.

Merhum, 1332 senesinde Darülfünûn’a
müderris intihab edilmifl ve vefat›na kadar

geçen seneler karfl›s›nda ta-
lebesine k›ymetli, müflrik bir
hoca olmufl, onlar› ilminden
bihakk›n istifade ettirmifltir. 

Bahri Vedad 

Efendi’nin Nutku

Salim Bey’in izahat›ndan
sonra Fen Fakültesi talebe-
sinden ve merhumun talebe-
lerinden Bahri Vedad Efendi
bir nutuk söylemifl ve demifl-
tir ki:

“-Bugün Darülfünûn aile-i
irfan›ndan k›ymetli ve mü-
him bir rüknünü kaybetmek-
le dil-hûn bulunuyor. Büyük
ve aziz hocam›z›n ebedi ufû-
lüyle fakültemizde Nazari-
ye-i A’dâd Kürsüsü yetim, ri-
yazîyat alemi hasir kald›.
Nadir Bey ilminin afl›¤› idi.
Ölüm döfle¤ine uzand›¤›
günlere kadar kürsüsünden
ayr›lamm›fl, hasta ve bîme-
câl, talebesine ilmini izafeye
koflmufltur. Bu tahammül-
fersâ mesaisinde gayesi, zen-
gin olmak de¤il, ilmi zendin
etmekti.”

Bahri Vedad Efendi’den
sonra Fen Fakültesi Talebe
Cemiyeti Reisi Celâl Bey ce-
naze merasimine ifltirak
edenlere teflekkür ve ilim
mensuplar›na beya-› taziyet
eylemifl, merasime bu suretle

nihayet verilmifltir.
Vakit, s.3571, 15 Kânûn-› evvel (Aral›k)

1927

76

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 76



Nazariye-i Adad’a Dair1

Paris’de “1’ Intermédiaire des Mathéma-
ticiens” (“Matematikçilerin arac›s›”) ad›n-
da bir dergi, 1892 y›l›ndan beri yay›nlan-
maktad›r. Bu dergi sorulu, yan›tl›d›r. Dün-
ya’n›n her taraf›na yay›lan bu dergiye, her
uygar ülkenin matematikçileri taraf›ndan,
sorular gönderilir, yan›tlar› da daha sonra
ç›kacak say›larda, bazen çabuk, bazen se-
neler geçtikten sonra uzmanlar taraf›ndan
verilir. 

Benimde bu dergide bir çok eserim var-
d›r. Hatta 1907 senesinden Dünya Sava-
fl›’n›n bafllang›c›na kadar ç›kan yedi sene-
lik nüshalar›n hemen hepsinde, bir çok
problemim ulunmaktad›r. 1908 senesin-
deydi. Bir gün, bu derginin birinci say›s›n-
dan bafllayarak, say›lar teorisine ait rastla-
d›¤›m problemlere iflaret etmekteydim.
Maksad›m, bu problemleri çözerek bir ko-
leksiyon meydana getirmek idi. 

1897 senesine ait bu derginin birinci sa-
y›s›nda bir probleme rastlad›m ki, tamamen
meçhullere bürünmüfl oldu¤undan, çözü-
müyle u¤raflmay› faydas›z görerek bunu
iflaret etmekten vazgeçtim. Çünkü çözüle-
bilece¤inden ümidim yoktu. Bundan sonra
derginin her say›s›n›, s›ras›yla, yine kar›fl-
t›rmaya devam ettim. 1906 senesindeki sa-
y›lar›n birinde yine o mahut, tamamen
meçhuller içindeki problemin tekrar bas›l-
d›¤›n› görünce ifle önem verdim ve proble-
min çözümüyle u¤raflmaya bafllad›m.

Yukar›da beyan etmifl oldu¤um gibi bu
problemle u¤raflmam 1908 senesindeydi.
‹flte o senenin yay›nlanan 10. nüshas›ndan
problemin çözümü Mehmet Nadir imzas›
alt›nda görüldü.

‹flte tam on iki y›l, dünyan›n her taraf›na
yay›l›p kimsenin çözmeyi baflaramad›¤›
problemi fakir çözmüfltür.

Problem fludur :
n pozitif tam say›s› ne olursa olsun, afla-

¤›daki kongrüans sa¤lanabilir mi ve örnek
çözümler verilebilir mi?

aan + ß+ba’n + ß’+ca’’n + ß’’+da’’’n + ß’’’∫ 0 (mod p)

Burada a, b, c, d, p birbirinden farkl› asal
say›lard›r ve p, en büyükleridir. a say›lar›,
pozitif tam say›lard›r. ß lar ise, tam say›lar-
d›r. Bu kongrüans›n,

aan + ß+ba’n + ß’∫ 0 (mod p) ve 
ca’’n + ß’’+da’’’n + ß’’’∫ 0 (mod p)

fleklinde iki parçaya bölünememesi de bir
koflul olarak isteniyor.

(A. Boutin)
‹flte Boutin imzas›yla sunulan, tamamen

meçhullere bürünmüfl soru burada bitiyor.
Gelelim çözüm flekline :

Önce flunu söyleyeyim ki, Fermat’n›n

np-1–1∫ 0 (mod p) (Fermat’n›n küçük teoremi)

ünlü teoremi dolay›s›yla n say›s›n›n
(p-1)inci kuvveti (kongrüans anlam›nda)
(+1) birime eflittir. E¤er

n, n2, n3......, np-1

kuvvetleri, n say›s›n› bölmeyen p asal say›-
s›na bölünürse, elbette kalanlardan biri
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Mehmet Nadir Bey

1 Say›lar Teorisi Hakk›nda. Mehmet Nadir’in bu makalesi Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas›’nda 1925 se-
nesinin 3.say›s›nda yay›nlanm›flt›r. Türkçesi Erdal ‹nönü’nün çevirisine dayanmaktad›r ve daha anlafl›l›r
olabilmesi için k›salt›lm›flt›r.
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(+1) birime eflit olacakt›r. Çünkü, 

np-1 ∫ 1 (mod p)

ba¤›nt›s›n›n gerçekleflti¤i ispat edilmifltir.
Lakin, çok defa

nm ∫ 1 (mod p)

olarak da görülür. Yani burada

m < p-1 ve nm ∫ 1 (mod p)

ba¤›nt›s› varsa, en küçük m üssü, Gauss’a
göre, “n’in ait oldu¤u üs” ad›yla an›lm›flt›r.

Özetleyelim:
p modülü ile bölünemeyen n tam say›s›,

1’den bafllayarak (p-1) e kadar kuvvetlere
yükseltildi¤inde, (p-1) in bölenlerinden bi-
ri, üs olmak üzere, mutlaka birime eflit bir
kalan verir. ‹fli daha iyi anlamak için bir ör-
nek verelim.

x2 ∫ 1 (mod 17)

kongrüans›nda x kökünü bulmak için, ör-
ne¤in 2 say›s›n› 1 den bafllayarak 17-1 = 16
say›s›na kadar kuvvetlere yükseltelim :

21 , 22 , 23, 24,...
2, 4, 8, 16 ∫ -1 (mod 17),...

‹flte burada 28 = 256, 17 modülünde gö-
re (+1) kalan›n› veriyor.

Burada 2 say›s›nda almay›p da herhangi
bir a tam say›s›n› seçmifl olsak, 16 say›s›-
n›n bölenleri olan

2, 4, 8, 16
kuvvetlerinin birisinde muhakkak +1 e
rastlan›r.

Verilen bu kadar bilgi ile problemin çö-
zümüne ait kurallar ve ifllemler, san›r›m,
anlafl›l›r. Bulunmas› istenen say›lar›n bir ta-
nesi için verilecek yöntem ve kural, hepsi

için ayn›d›r. Bunun için biz burada, yaln›z
bir tanesi için gereken kural› vererek prob-
lemin çözümünü özetleyece¤iz.

‹lk önce bir asal say› seçelim. Örne¤in
41 olsun. E¤er bu say›y› modül diye al›r-
sak, öteki dört asal say›y› bundan küçük
seçmemiz gerekecektir. ‹flte o dört say› da,
varsayal›m ki flunlar olsun :

2, 3, 7, 11.
Bu halde, sorulan kongrüans, flu flekle

girmifl olur:

2an+ß+3a’n+ß’+7a’’n + ß’’+11a’’’n+ß’’’∫ 0 (mod 41)

fiimdi burada n ba¤›ms›z oldu¤u için,
onu bir tarafa b›rakal›m. Yaln›z, burada, a
lar›n, ß lar›n de¤erlerini bulaca¤›z. Yukar›-
daki kongrüans flu flekle de girebilir :

(2a)n . 2ß + (3a’)n . 3ß’ + (7a’’)n . 7ß’’ +
(11a’’’)n . 11ß’’’ ∫ 0 (mod 41) 

fiimdi, 2a, 3a’, 7a’’, 11a’’’

Kuvvetlerinde, bunlar› birime eflit k›la-
cak olan

a, a’, a’’, a’’’

üslerinin de¤erlerini belirleyelim.
Bunlar›n yaln›z bir tanesi hakk›nda ifl-

lem yapaca¤›z. Ötekiler de ayn› yöntemle
bulunur. Burada örne¤in 2 say›s›n› seçelim.

2’nin kuvvetlerini modül 41’e göre
yazal›m. 

21∫2 (mod 41)
22∫4 (mod 41)
23∫8 (mod 41)...

219∫21 (mod 41)
220∫1 (mod 41)

Burada görüyoruz ki, 2’nin 20 nci kuv-
vetinde kalan (+1) birimdir. Öyle ise, 

(220)n ∫ 1 (mod 41)
olur. ‹flte

3a’, 7a’’, 11a’’’
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kuvvetleri hakk›nda da ayn› ifllem yap›l›r-
sa, flu sonuç elde edilir :

a = 2 fi a = 20 ∫ 1 (mod 41)
b = 3 fi a’ = 8 ∫ 1 (mod 41)

c = 7 fi a’’ = 40 ∫ 1 (mod 41)
d = 11 fi a’’’ = 40 ∫ 1 (mod 41)

E¤er yukar›daki kongrüansa dikkatle ba-
k›l›rsa, görülür ki, hesap edilecek yaln›z

2ß, 3ß’,7ß’’,11ß’’’

kuvvetleri kalm›flt›r. Çünkü bunlara çarp›-
lan kuvvetler birime eflit oldu¤undan, çar-
p›m› de¤ifltirmezler. Öyle ise biz flu

2ß, 3ß’,7ß’’,11ß’’’

kuvvetlerini hesap edip, bunlardan as›l

kongrüans› meydana getirecek say›lar›, ya-
ni kalanlar› seçelim.

‹flte ben flu afla¤›daki sonuca vard›m. Fa-
kat bu, belirsiz oldu¤undan, daha pek çok
hal bulunabilir.

2ß ∫ 219 ∫ 21 (mod 41)
3ß’ ∫ 32 ∫ 9 (mod 41)
7ß’’ ∫ 72 ∫ 8 (mod 41)

11ß’’’∫ 115 ∫ 3 (mod 41)

41

Dikkatle incelenirse anlafl›l›r ki, bunlar-
dan ikifler, ikifler al›narak bir kongrüans
teflkili de olanakl› de¤ildir. Bu nedenle
problem, istenildi¤i gibi çözülmüfltür. As›l
kongrüans, bu halde, flu flekle girmifltir :

220n+19+38n+2+740n+2+1140n+5 ∫ 0 (mod 41)
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Kitap Okuma ve Ders Verme1

fiu bafll›k alt›nda yazaca¤›m›z yaz› her-
kes için, özellikle de ö¤retmenler için çok
önemli, çok faydal›d›r. fiu sözümüzden
herkese ders verme gibi bir düflüncede ol-
du¤umuz anlafl›lmas›n. Biz de bu yaz›y›,
bafll›¤›m›zda “Kitap Okuma” ibaresi saye-
sinde büyük e¤itimcilerin, meflhur hocala-
r›n, derin fikirli âlimlerin denenmifl fikirle-
rinden al›nt›lar yaparak yazmay› baflarabi-
liyoruz. Zaten ciddi yaz›lar yazan yazarla-
r›n hepsi de muhakkak bu eserlere ihtiyaç
duyarlar. fiu kadar var ki bizim, çok sene-
lerden beri e¤itim âleminde pek çok tecrü-
belerimiz bulundu¤undan fikrimizi sa¤lam
bir metin üzerinde oluflturmam›z do¤ald›r.

fiimdi as›l maksada gelelim:
Bir ö¤retmen ders verece¤i branfl› veya

bilimi hakk›yla bilmelidir. Bu, en büyük
flartt›r. Güzel bir ifade gücüne sahip olma-
l›d›r. Bu da zorunlu bir flartt›r. Kitap oku-
may› asla ihmal etmemelidir. Bu da ders
vermekten ayr› düflünülemez bir unsurdur.
Meflhurlardan biri demifltir ki:

“Kitap okumay› b›rakt›¤›n›z an ders ver-
meyi de b›rakmal›s›n›z.”

Bu, çok do¤ru bir sözdür. Ders veren bir
ö¤retmen sürekli olarak kitap okumad›kça
iyi bir ö¤retmen olamaz. Çünkü yukar›da
flöyle demifltik:

“Bir ö¤retmen ders verece¤i branfl› veya
bilimi hakk›yla bilmelidir.”

Bundan anlafl›l›yor ki iyi ders vermenin
birinci flart› branfl›n› iyi bilmektir. ‹nsan›n
bir okulda ald›¤› e¤itim çok s›n›rl›d›r. Daha
sonra kitap okuyarak bilgiler zenginlefltiri-
lir. Yoksa ne kadar üniversite e¤itimi al›n›r-
sa al›ns›n, edinilecek bilgiler ders verme

konusunda yeterli de¤ildir. Çünkü bilim ve
teknoloji sürekli geliflmektedir. Yeni bulufl-
lar, icatlar saymakla bitmez. Hal böyle iken
bir ö¤retmen kitap okumay› terk ederse ye-
ni bulufllar, icatlar ve yöntemler karfl›s›nda
kendisini cahilli¤e mahkûm etmifl olmaz
m›? Yaln›z kendisini mahkûm etmekle kal-
maz, ders verdi¤i zavall› ö¤rencileri de
flimdiki asr›n geliflmelerinden nasipsiz b›-
rakm›fl olur.

Evet, kitap okuma ve ders verme birbi-
rinden asla ayr›lmamal›d›r ki e¤itimde iste-
nilen geliflmeler gerçekleflsin. Kendisini
yetifltirmek için kitap okuyan ö¤retmen,
edinece¤i bilgileri ö¤rencilerine de düzenli
bir flekilde anlatarak düflünme ve anlama
kuvvetini sürekli faaliyette bulundurmal›d›r.

Vücut nas›l jimnasti¤e muhtaçsa, düflün-
me kuvveti de jimnasti¤e ihtiyaç duyar. Bir
insan birçok zaman bedensel iflleri terk et-
ti¤i halde uzun uzad›ya yürümeye, yük efl-
yalar›n› kald›rmaya gücü yetmezse, fikir
etkinliklerini terk eden bir insan da kolayca
yazmaktan, karfl›s›na ç›kan tabiat olaylar›n›
da hemen anlamaktan aciz kal›r. Bu halde-
ki bir ö¤retmen ne kadar çal›fl›rsa çal›fls›n,
çal›flmalar›n›n meyvelerini o oranda topla-
yamad›¤›na flafl›rmamal›d›r. Çünkü bilgi
da¤arc›¤› k›s›tl›d›r. Ö¤rencilerinin ihtiyaç
duydu¤u örnekleri, konular› nereden teda-
rik edecek? Ö¤rencilerin problemlerini hal-
letmek için gerekli araçlar› nereden elde
edecek? Bu gün söyledi¤ini yar›n yine tek-
rara mecbur olacak, al›flt›¤› düflünme daire-
sinden bir türlü d›flar› ç›kmaya güç yetire-
meyecektir. Halbuki çeflitli yöntemler bil-
mek, ders anlat›rken düflünme kuvvetinin
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geniflli¤inden faydalanmak güzel bir ders
için çok önemli ve gereklidir.

K›sacas›, kitap okumay› b›rakan bir in-
san fikir tarlas›n› verimli k›lma âdetini kay-
bedece¤inden zihinsel bak›mdan darl›¤a
u¤rar.

‹flte bundan dolay›d›r ki “Kitap okumay›
terk eden insan ders vermeyi de o an b›rak-
mal›d›r” fikrini meydana atm›fllard›r. Çün-
kü kitap okumay› b›rakan bir ö¤retmen gö-
revini lay›k›yla yerine getiremez.

fiimdi flu anlat›lanlardan ortaya ç›kan so-
nuç fludur:

“‹yi ö¤retmen olmak okumay› devam et-
tirmekle elde edilir. Sürekli kitap okumak
pek çok bilimsel ve teknolojik eserlerin
varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu eserleri edinip içerik-
lerini anlamak ancak bir yabanc› dil bil-
mekle olur.”

Bu gereklilik neden? Çünkü Avrupa’da
her an yeni bilimsel icat ve bulufllar birbiri
ard›na ortaya ç›kmakta oldu¤undan insan
bildi¤i bir yabanc› dille yaz›lm›fl bilimsel
ve sanatsal birçok dergi ve gazeteye abone
olur. Yeni ç›kan kitaplar›n en gereklilikleri-
ni elde eder. Böylece kitap okumaktan uzak
kalmaz ve elinde daima faydal›, bilimsel
kitaplar bulunmufl olur.

Kitap okuman›n bilgi da¤arc›¤›n› zen-
ginlefltirmeye çok yard›m› oldu¤unu inkâr
edecek hiçbir kifli düflünülemez. Bundan
baflka, bak›n›z okuman›n daha ne gibi ya-
rarlar› vard›r:

Bir ö¤retmen varsayal›m ki kendi tecrü-
besi sayesinde ders verdi¤i branfl veya bi-
lim hakk›nda bir ö¤retim yöntemi bulmufl
olsun Bu yöntem de e¤itim için oldukça
kolaylaflt›r›c› ve faydal› bulunsun. E¤er bu
ö¤retmen pedagoji kitaplar›n› okumazsa bu
yöntem kendisi için faydal› de¤il, aksine
zararl›d›r. Çünkü metodunun eflsiz oldu¤u-
na kendince kanaat getirip gurura kap›l›r ve
onun iyili¤i için yap›lan uyar›lara da kulak
asmaz. ‹nad›nda ›srar ederek yoluna devam
eder, gider. Hâlbuki onun kolay, yararl›

zannetti¤i yöntemden kat kat üstün olup
kestirme yoldan maksada erifltirecek öyle
güzel metotlar vard›r ki e¤er pedagoji ki-
taplar› okunmufl olsa, önceden takip edilen
yöntemin eksikli¤i de¤ilse de dolambaçl›
ve kar›fl›k oldu¤u derhal meydana ç›kar ve
bu yöntemi hemen b›rakma zorunlulu¤u
anlafl›l›r. Yaln›z pedagoji kitaplar›ndan ede-
ce¤i istifade ile de kalmaz: Kitap okuma
sayesinde ders verdi¤i branfl üzerine birçok
kitap ve eser edinerek onlardan epeyce
yöntemler ö¤renir.

fiimdi burada bir soru akla gelir. O da flu-
dur:

“Pedagoji kitaplar›nda yaz›l› olan yön-
temleri ortaya koyan, insan de¤il midir?
Bizim varsayd›¤›m›z ö¤retmen de insand›r.
Öyleyse kitab› yazan›n üstünlü¤ü neden
ileri geliyor? Hem de bizim varsayd›¤›m›z
ö¤retmenin di¤erinden daha zeki olmad›¤›-
n› nereden bilelim?”

Tamam, iflte mant›kl›, güzel bir soru. Bu
soruyu sormaya yerden gö¤e kadar hakk›-
n›z var. Var ama acele etmemek flart›yla bi-
raz da bizi dinlemeniz gerekir.

Pedagoji kitaplar›ndaki yöntemler sade-
ce bir kiflinin çal›flmas›n›n ve eme¤inin
mahsulü de¤ildir. Bir yöntem birisi taraf›n-
dan ortaya at›l›r, bunun erbab› olan meflhur
hocalar âlimler ve e¤itimciler taraf›ndan
senelerce tart›fl›l›r; eksikleri tamamlan›r,
fazlal›klar at›l›r. K›sacas›, ifl matematik bi-
limlerinin bir teorisi fleklini al›r, bir kan›n
hükmüne girer. Ondan sonra pedagoji ki-
taplar›na ‘yöntem’ diye konulur.

‹flte bu fikre binaendir ki s›ras› düfltükçe
okul programlar›nda temel say›lar› ve mes-
le¤imiz dâhilinde bulunan bilim ve branfl-
lar›n ders yöntemleri hakk›nda birer maka-
lecik yazarak meslektafllar›m›z›n istifadesi-
ne sunmak isteriz.

Kitap okumak için bir yabanc› dili mu-
hakkak bilmek ihtiyac› bundan da meydana
ç›k›yor. Çünkü bizde pedagojiye dair henüz
mükemmel bir kitap yoktur.

h h h
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fiimdi okullardaki müdürlerle yard›mc›-
lar›n›n durumlar›ndan söz edelim: Bunlar›n
yüklendikleri görevler ö¤retmenlerinkin-
den daha önemli, daha zor ve daha çoktur.
Çünkü müdürler ve yard›mc›lar› için yaln›z
ders verme yönteminden anlamak yeterli
de¤ildir. Bir ö¤retmen ders verdi¤i branfl›
hakk›yla bilir, ders anlatma yöntemine de
vâk›f olursa, görevini -yabanc› dil bilmek,
okumay› b›rakmamak flart›yla- yerine ge-
tirmifl olur. Ancak bir müdür veya yard›m-
c›s› böyle de¤ildir. Bunlar›n hem ders ver-
me yöntemlerini, hem de “e¤itim-ö¤retim”
ilkelerini hakk›yla bilmeleri gereklidir. Bir
müdür yard›mc›s› programda bulunan
branfl derslerinden – hiç olmazsa- en önem-
lilerini bilmeye mecburdur.  Bundan baflka,
adlar› geçen di¤er branfllar›n ders yöntem-
lerini de bilmelidir. Çünkü ö¤retmenlerin
ders vermeye yeterli olup olmad›klar›n›
–s›n›flar› ziyareti esnas›nda- fark etmek
müdür yard›mc›s›na verilmifl bir görevdir.
Ders verme yöntemlerinde görülen eksik-
likleri ö¤retmenlere bildirerek durumlar›n›
düzeltmek yine müdür yard›mc›s›n›n gö-
revlerindendir.

Bir müdür de âlim olmal›d›r. O da ders
verme yöntemlerini hakk›yla bilmelidir.
Çünkü e¤itim-ö¤retim meselesi ilim ve ir-
fan ile daha güzel yoluna konur. Bir ö¤ren-
ci, müdürün heybetinden, hiddet ve flidde-
tinden korktu¤u halde onun ilmine ve me-
ziyetine sayg› göstermek konusunda vicda-
nen bir mecburiyet hisseder.

Yaln›z fluras›n› iyice göz önünde bulun-
durmak laz›md›r ki e¤itim-ö¤retim denilin-
ce bundan bir çocu¤un bir kifli veya toplu-
lu¤un huzuruna ç›kt›¤› zaman k›zar›p bo-
zarmas›, ezilip büzülmesi gibi konular akla
gelmemelidir. Bu gibi hallerin e¤itimle ala-
kas› yoktur. ”E¤itim-ö¤retim” pek önemli,
pek büyük bir konudur. Bir müdürün ne gi-
bi flartlara uymas›, ne gibi özelliklere sahip
olmas›, e¤itim seviyesinin hangi dereceler-
de bulunmas› konular›n›n ortaya ç›kmas›
amac›yla bu bahislerden söz açaca¤›z.

Pedagojinin Tarifi

Çocuklar› e¤itmek ve olgunlu¤a erdir-
mek fen ve sanat›na pedagoji ismi veril-
mifltir. Çocuklar› e¤iterek büyütmek için
gerekli yöntem ve kurallar› veren bir ilim-
dir.

Pedagoji çok hikmetli bir ilimdir, esas›
ilim, ruh, mant›k ve ahlak üzerine kurul-
mufltur. Çünkü pedagoji insan ruhu ve ta-
biat› üzerine dayan›r. Yine bu ilim, mant›k
kurallar›na uyarak hükümler verir. K›saca-
s›, bu yüksek fen, çocu¤un varl›¤›n› erdem
ve olgunluk ile süsler.

fiu vas›flarla muttas›f yüksek bir ilmin
herkesçe bilinen önem ve gereklili¤i üzeri-
ne meflhurlardan pek çoklar› hayli makale
yazm›fllarsa da bu lüzumu, ak›l sahibi her
insan›n kabule mecbur olaca¤› flüphesiz ol-
du¤undan o ayr›nt›l› bilgilerden bahsedil-
meye gerek görülmemifltir.

fiimdi gelelim e¤itimin tarifine:
“Bir varl›¤› tabii olgunluk mertebesine

ulaflt›rmak için kullan›lan araçlar›n hepsine
e¤itim denir.” 

Bu tariften baflka, e¤itim hakk›nda bir-
çok alim ve filozof taraf›ndan tan›mlar ya-
p›lm›flsa da, biz burada en meflhurlar›ndan
birkaç›n› yazaca¤›z:

“E¤itimin amac›, bir insan› -mümkün ol-
du¤u kadar- gerek kendisi gerekse di¤er in-
sanlar için bir mutluluk aleti haline getir-
mektir.”(James Mill)

“Bizim di¤erleri hakk›nda ve di¤erlerin
bizim hakk›m›zda–tabii olgunluk ve er-
demlere yak›nlaflmak için- yapt›¤›m›z gü-
zel ifllere e¤itim derler.”(Stuart Mill)

“Bir flahs›n, yetenekleri nispetinde, bü-
tün olgunluk ve erdemler dâhilinde gelifl-
mesine çal›flmak… ‹flte e¤itimin eylemi ve
eseri budur.”(Kant)

“E¤itimin gayesi, kendimizi mükemmel
bir hayat içinde yaflamaya haz›rlamaktan
ibarettir.” (Herbert Spencer)

Dikkat edilirse kolayca anlafl›l›r ki flu ta-
rifler asla birbirine z›t de¤ildir. Aksine,
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birbirini tamaml›yor. Çünkü her tan›m, in-
sandaki kabiliyet tohumunun geliflip büyü-
mesiyle onu mükemmeliyete yak›nlaflt›rma
konusunda çal›flmay› içermektedir.

E¤itimin Niteli¤i

‹nsan› mümkün olabildi¤i kadar mükem-
mel olarak yetifltirmek e¤itimin gayesidir.
Fakat bu amaca ulaflmak için kullan›lacak
araçlar› güzel bir surette belirlemekten, ya-
ni ak›l yetene¤inin ortaya ç›kmas›na yar-
d›m edecek kurallar› seçmekten, bu kural-
lara önem s›ralar›na göre derece tahsisin-
den bahsedilir. Fakat e¤itimciler bu konuda
ayr›fl›rlar.

fiuna dikkat etmek laz›md›r ki e¤itimin
kuvvet ve derecesi ne olursa olsun, e¤itmen
sorumlu oldu¤u her bir flahs› düflündü¤ü
son olgunluk noktas›na ulaflt›ramaz. Ancak
e¤itime sevk edip yönlendirir, düzenli bir
hâle getirir. Bir çocu¤un ak›l yetene¤ine
icab›nda etki eder. Gerekirse o yeteneklerin
meydana ç›kmas›na yard›m eder. E¤itim ifli
flüphesiz meyve verir. Buna binaen denile-
bilir ki bir milletin mükemmelli¤e ulaflma-
s›nda ö¤retmen ve e¤itmenlerin büyük tesi-
ri vard›r.

Pedagojinin Temeli

Eski zamanlarda Yunanl›lar, çocuklar›
okula götürüp getiren lalaya pedagog ismi-
ni verirlermifl. Sonralar› bu nam çocuklar›n
e¤itim ve ö¤renimleriyle ilgilenen insanla-
ra verilmifltir. Nitekim günümüzde peda-
gog nam› flu son manada kullan›lmaktad›r.
“Pedagoji” de “e¤itim-ö¤retim” fennine
özgü bir terim olmufltur.

Pedagoji hem bir ilim, hem de bir
fendir. Bir ilimdir, çünkü bütün insanlara
mahsus ortak özelliklerin bilinmesi ve

insanlar›n yarad›l›fllar›n›n üzerine kurul-
mufl birtak›m de¤iflmez kurallar› koyar.

Bir fendir, çünkü zamana göre, yere gö-
re, ö¤retmen ve ö¤rencinin mizaç ve tabiat-
lar›na göre de¤iflebilen birtak›m yöntemle-
ri içerir. Bu yöntemler bütün milletlerin
adet ve ahlaklar›na göre de¤iflebilir. Bu-
nunla beraber, fertlerine e¤itim-ö¤retim ve-
rilen bir milletin genel düflünce yap›s›na
uygun da olabilir.

Mademki pedagoji çocuklar›n e¤itimi
ilim ve fennidir, öyleyse bir insana müm-
kün olabilen en iyi e¤itimi verebilmek ko-
nusunu araflt›rmaktan önce canl› varl›klar
aras›nda o insan›n ne oldu¤unu ve içinde
bulundu¤u toplumun varl›k gayesine neye
dayand›¤›n›, kendisinin ve aras›nda yaflad›-
¤› vatandafllar›n mutlulu¤unun neye ba¤l›
oldu¤unu gözden geçirmek gerekir.

Maddi olarak bak›ld›¤› takdirde insan,
organlardan oluflmufl bir varl›kt›r ki bu
uzuvlar›n düzenli olarak çal›flmas› insana
s›hhat ve kuvvet vererek soyunun devam
etmesine sebebiyet verir.

Hâlbuki bir insan, bütün insanl›k ile or-
tak olan kabiliyet ve e¤ilimlerle do¤ar. Fa-
kat flah›slara göre bu yeteneklerin ortaya ç›-
kar›lmas› pek kolay veya pek zor bir flekil-
de gerçekleflebilir. Bir kabiliyet ve e¤ilim-
ler çeflitli suretlerde yönlendirilerek, çok
genifllemesi ve geliflmesi halinde de durdu-
rularak insan iyili¤e ulaflt›r›l›r. Lakin yön-
lendirme tersine olup da kabiliyet ve e¤i-
limlerin geliflip genifllemesi belirli s›n›r›
aflacak derecede serbest b›rak›l›rsa, ayn›
yetenekler insan› kötülü¤e sevk eder. Bu-
nun için insandaki kabiliyetler güzel suret-
te yönlendirilmeli ve gerçek e¤itimi elde
edebilmek için insanlar›n e¤ilim ve yete-
nekleri düzene konmal›d›r.
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Numûne-i Terakki

Türkiye’nin önde gelen matematikçile-
rinden ve e¤itimcilerinden olan Mehmed
Nâdir Bey’in 1884 y›l›nda ‹stanbul’un Ç›r-
ç›r semtinde faaliyete geçirdi¤i Numûne-i
Terakki Mektebi, Osmanl› Devleti döne-
minde ‹stanbul’da aç›lm›fl ilk özel okullar-
dan olup ‹stanbul (Erkek) Lisesi’nin teme-
lini oluflturmaktad›r.

Modern e¤itim anlay›fl›n›n ve ça¤dafl ö¤-
retim yöntemlerinin uygulanmas› gibi se-
beplerle döneminin en kaliteli mektebi ola-
rak kabul edilen bu okulda ö¤renim görme-
ye bafllayan ö¤rencilerin say›s› k›sa sürede
sekizyüzlü rakamlara ulaflm›flt›r.

1890 y›l›nda Edirne’de Numûne-i Terak-
ki Mektebi’nin bir flubesi aç›lm›fl, daha ilk
senesinde 100’den fazla ö¤renci bu flubede
e¤itim göremeye bafllam›flt›r. ‹stanbul’daki
merkez flubede oldu¤u gibi burada da mo-
dern ve uygulamal› e¤itim ö¤retim çal›fl-
malar› yürütülmüfltür. Sözgelimi, okuldaki
baz› derslerde verilen teorik bilgilerin pra-
tik uygulamalar› için yine Edirne’de bir
“Numûne Çiftli¤i” aç›lm›fl ve burada ekim
dikim baflta olmak üzere bir çok uygulama
gerçeklefltirilmifltir. (bkz. Tercümân-› Hakî-
kat, 18 Mart 1892, nr.: 4109, s.2).

Numûne-i Terakki Mektebi’nin sergile-
di¤i baflar›lar, baflta dönemin padiflah› II.
Abdülhamit olmak üzere Osmanl› toplu-
munun ileri gelenlerinden birço¤unun dik-
katinin ve ilgisinin bu okul üzerine yo¤un-
laflmas›na sebep olmufltur (Bu konuda ve
okulun tarihçesi hakk›nda bilgi almak için
bkz. fiükrü Levent Deniz, “‹stanbul (Er-
kek) Lisesi’ne Tarihçe” , Düyûn-› Umûmi-
ye’den ‹stanbul (Erkek) Lisesi’ne, Editör:
M. Sabri Koz, ‹ELEV Yay›nlar›, ‹stanbul
2006, s.127-154).

Hatta, Numûne-i Terakki Mektebi’nin

‹stanbul ve Edirne flubelerinin kaliteli e¤i-
timlerini ve baflar›lar›n› yak›ndan gören ün-
lü Osmanl› yazar› ve e¤itimcisi Ahmet Râ-
sim, Tercümân-› Hakîkat gazetesindeki bir-
çok yaz›s›nda bu okulu överek Numûne-i
Terakki Mektebi’nin ‹stanbul’daki “mekâ-
tib-i husûsiye”, yani özel okullar aras›nda
birinci oldu¤unu ve muhakkak suretle
“Bursa, ‹zmir, Selanik, Beyrut, fiam” ve di-
¤er büyük Osmanl› flehirlerinde de Numû-
ne-i Terakki Mektebi flubelerinin aç›lmas›-
n› teklif etmifltir (bkz. Tercümân-› Hakîkat
9 Eylül 1891, nr.:3945, s.2; Tercümân-› Ha-
kîkat, 12 Ekim 1891, nr.:3973, s.4-5).

h h h

Numûne-i Terakki Mektebi’ni benzerle-
rinden farkl› ve üstün k›lan de¤erlerinden
biri de, okul ö¤retmenler ve ö¤rencilerinin
Mehmed Nâdir Bey’in önderli¤inde, “Tür-
kiye’deki ilk okul dergisi” olma özelli¤ine
ve önceli¤ine sahip Numûne-i Terakki der-
gisini yay›mlamalar›d›r. 

Okulun kuruluflunun dördüncü y›l›nda
ç›kar›lmaya bafllanan derginin ilk say›s›n›n
yay›mlanma tarihi 7 Nisan 1887’dir. Ma-
alesef ancak dokuz say› yay›mlanabilen
derginin son say›s› ise 27 Mart 1888 tari-
hinde ç›km›flt›r.

Derginin hedef kitlesi Lise (K›sm-› Âlî),
Ortaokul (K›sm-› Rüfldî) ve ‹lkokul (K›sm-
› ‹btidâî) ö¤rencileridir. Dolay›s›yla dergi
bu flekilde bölümlere ayr›lm›fl ve bu k›s›m-
larda o aflamadaki ö¤rencilerin müfredatla-
r›n uygun yaz›lara yer verilmifltir. Ayr›ca
dergide kullan›lan kelime kadrosunun seçi-
minde ve makalelerin dilinin sade veya a¤-
dal› oluflunda da “hedef kitlesi” nin yani
ö¤rencilerin seviye farkl›l›klar› göz önünde
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bulundurulmufltur. BU durumu Âlî k›sm›n-
da bulunan bir yaz› ile Rüfldî veya ‹btidâî
k›s›mlar›nda bulunan baflka bir yaz›n›n ba-
sitçe karfl›laflt›r›lmas›yla anlamak müm-
kündür. 

Dergide yer alan yaz›lar genel olarak bi-
limsel içerikli olup, “matematik, fizik, kim-
ya, co¤rafya ve astronomi” gibi - okulda da
okutulan- bilimlerle ilgilidir. Ancak, ‹lko-
kul/‹btidâî k›s›mlar›nda e¤itici hikayelere
daha a¤›rl›kl› olarak yer verilmifltir. Dergi-
deki yaz›lar genellikle bir sonraki say›da da
devam etmifl ve 3-4 adet ayr› yaz› neredey-
se bütün say›larda tefrika edilmifltir. 

Derginin her say›s›nda – baflta Mehmed
Nâdir Bey olmak üzere – Mazhar, M.
Re’fet, Mehmed Nûrî, fierîf Ali-zâde Mu-
râd ve Mehmed Hulûsî gibi okul mensupla-
r› yaz›lar kaleme alm›fllard›r; Mehmed Ârif
beflinci say›da ç›kan “ Fenn-i Kimyâdan
Bir Nebze” , Doktor fiekîb ‹smail’de 8. ve
9. say›larda yay›nlanan “H›fz-› S›hhat ders-
lerinin Hulâsas›” bafll›kl› yaz›lar›yla yazar
kadrosuna dâhil olmufllard›r. 

Derginin ilk say›s› - kapak ve içindekiler
hariç – sekiz sayfa iken, di¤er bütün say›lar
on iki say›dan oluflmufltur. Kapa¤›n ve için-
dekiler k›sm›n›n hesaba kat›lmad›¤› sayfa

numaraland›rma sisteminde, her yeni say›
bir önceki say›da kald›¤› sayfa numaras›n-
dan bafllat›lm›flt›r. Ancak, dördüncü say›da
sayfa numaras› silsilesinde bir kayd›rma
yap›larak, numara “34” olaca¤› yerde, seh-
ven “38” olarak yaz›lm›fl ve bu numaradan
devam edilmifltir. Derginin son say›s› (9.
say›), 108’inci  sayfa numaras›yla sona er-
mektedir. 

Bâb›âlî ile diyaloglar› gayet kuvvetli
olan Mehmed Nâdir Bey’in Hâver, Günefl,
Âfâk, Envâr-› Zekâ, Mir’ât-› Âlem gibi der-
gilerde ve Sabah, Tercümân-› Hakîkat ve
Tarîk gibi gazetelerde yaz›lar› makaleleri
ve edebî çevirileri yay›mlanm›flt›r. Meh-
med Nâdir Bey’in kurucusu ve müdürü ol-
du¤u okulla ilgili hemen her konuda döne-
minin önde gelen gazetelerinde haberler
yap›ld›¤› gibi “Numûne-i Terakki” dergisi-
nin bütün say›lar›n›n yay›m haberleri de
Tercümân-› Hakîkat gazetesinde duyurul-
mufl; hatta Mazhar, M. Re’fet ve Mehmed
Ârif’in dergide yay›mlanan yaz›lar› okuyu-
cuya örnek verilmek amac›yla bu gazete
say›lar›nda tekrar bas›lm›flt›r (Bu haber ve
yaz›lar›n metinleri için bkz. Tercümân-›
Hakîkat, nr.: 2648, 2655, 2660, 2668, 2675,
2676, 2701, 2936).
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“Çevre Dostu” Biyoyak›t

Son y›llarda gerek medyada, gerekse
günlük hayat›m›zda s›kça karfl›m›za ç›kan
kavramlardan birisi biyoyak›t. Peki biyoya-
k›t nedir? Ço¤unlukla yüksek fleker içerikli
m›s›r, soya fasulyesi, fleker kam›fl› gibi bit-
kilerden üretilen biyoyak›tlar›n en önemli
özelliklerinden biri, günümüzde yayg›n ola-
rak kullan›lan nükleer ve fosil yak›tlar›n ak-
sine yenilenebilir olmas›d›r. Her ne kadar
biyoyak›tlar saf flekliyle kullan›labilir olsa
da, günümüzde biyoyak›tlar yayg›n olarak
katk› maddesi olarak kullan›lmaktad›r ve
pek çok geliflmifl ülke geçti¤imiz y›llarda
biyoyak›t katk›s›n› zorunlu hale getirmifl ve
orta ve uzun vadeli enerji planlamalar›nda
biyoyak›ta yer vermifltir.

Gerek ülkelerin iç gündeminde, gerekse
uluslararas› organizasyonlarda tart›fl›lan bi-
yoyak›t›n dünya çevresinde elbette ki hem
destekçileri hem de karfl›tlar› var. Biyoya-
k›tlar›n desteklenmesinin en büyük sebebi,
fosil yak›tlar›n aksine, canl›l›¤›n› son on
y›lda kaybetmifl olan canl›lardan üretiliyor
olmas› ve bu sebeple atmosfere yapt›¤› kar-
bon sal›n›m›n›n yine atmosfer kökenli oldu-
¤u. Ayr›ca havakürede net bir karbon sevi-
yesi art›fl›na neden olmay›fl› da tercih edil-
mesinde önemli bir faktör olarak öne ç›k›-
yor. Her ne kadar biyoyak›tlar atmosfere za-
rar vermeyen nitelikte gibi görünse de, bu
tip yak›tlar›n üretiminin ne kadar çevre dos-
tu oldu¤u tart›flma konusu olmaya devam
ediyor.

Biyoyak›t› elefltiren gruplar›n en önemli
kozlar›ndan biri, biyoyak›t üretiminde kul-
lan›lmas› gereken su. Bir litre biyoetanol
üretimini mümkün k›lan su miktar› 860 lit-
re. Dünyadaki biyoyak›t üretiminin artma-
s›n›n su kaynaklar› üzerinde flüphesiz bir et-
kisi olacak. Bu durumu flöyle örneklendire-
biliriz: Amerika Birleflik Devletleri’nde 10
y›l önce 50 olan biyoyak›t üretim tesisleri-
nin say›s› günümüzde üç kat›na ç›kt› ve ge-
nellikle ABD’nin iç kesimlerinde bulunan
bu tesisler, üretim için gerekli suyu bölge-

deki yeralt› su rezervlerinden al›yorlar. Te-
sis say›s›n›n önümüzdeki günlerde daha da
artmas› ile beraber su kaynaklar› tehlikeye
girecek. ABD’nin 2007 y›l›nda kabul etti¤i
yasa tasar›s›n›n öngördü¤ü biyoyak›t üreti-
minin 2022 y›l›na kadar getirilece¤i nokta,
özellikle baz› eyaletlerin su rezerv ve kay-
na¤›n› ciddi anlamda tehlikeye sokacak gi-
bi görünüyor.

Su probleminin yan› s›ra bizi yak›ndan il-
gilendiren problemlerden biri de ormanlar›n
biyoyak›t üretimi amac›yla yok edilmesi.
Biyoyak›t elde edilen ürünlerin yetifltirilme-
si ve ülkelerin bunu ticari bir al›flverifle dö-
nüfltürerek alternatif mali kaynak oluflturma
arzular›, do¤al ya¤mur ormanlar› ve benze-
ri alanlar›n fleker kam›fl›, m›s›r, soya fasul-
yesi tarlalar›na dönüfltürülmesi ile sonuçla-
n›yor ve böylece atmosferdeki karbon den-
gesini sa¤lamaya yard›mc› devasa alanlar
yok oluyor; bu yolla da karbon döngüsünde
gerçekleflen de¤iflikliklerle geri kazan›m›
mümkün olmayan kay›plar gerçeklefliyor.
Özellikle Güneydo¤u Asya’da göze çarpan
bu biyokütle üretiminin gelecek dönemler-
de karbon döngüsü ve çevre ile ilgili daha
da vahim bir durum alaca¤› öngörülüyor.

Biyoyak›t teknolojisi, gelifltirme süreci
boyunca insan›n enerjiye olan gereksinimi-
nini çözmede bir kilometre tafl› olaca¤›
ümidiyle ilerletilen çal›flmalar›n bir sonucu
olarak ortaya ç›kt›. Büyük umutlarla geliflti-
rilen bu “yeni nesil” enerji kayna¤›n›n flu
anki üretim süreci göz önüne al›nd›¤›nda
bekleneni vermedi¤i oldukça aç›k. Hem bü-
yük yat›r›mlar ile infla edilen üretim tesisle-
ri, hem üretim sürecinin zorlu ve do¤aya
karfl› olan yap›s›, biyoyak›tlar› bir çözüm
olmaktan uzaklaflt›rmakla kalm›yor, ayn›
zamanda da hibrid, nanoteknoloji ile güç-
lendirilmifl solar enerji ve hibridlerin yerini
alacak ekonomik yak›t pili gibi yeni nesil
yak›tlara yönelik araflt›rmalar›n zaruretini
de gözler önüne seriyor.
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Kenan Demirkol ile GDO Röportaj›

Oya Alda¤ & Yusufcan Demirkan-
GDO’lu besin kavram›n› aç›klayabilir mi-
siniz?

Kenan Demirkol- GDO’lu besin derken
terminolojik bir hata yap›yoruz. GDO, ge-
neti¤i de¤ifltirilmifl organizma demektir. Bu
ne olabilir mesela, hayvan olabilir. Mesela
süs bal›klar›n›n önemli bir k›sm›n›n geneti-
¤i ile oynanm›fl. Baz›lar›nda insan geni bi-
le var. Bakteriler de örnek olabilir. Bakte-
rilere de¤il, bakterilerle ilaç üretiyoruz. Ör-
ne¤in; fleker hastali¤i tedavisinde kullan›-
lan insülin, bakterilere ürettiriliyor. ‹nsülin
üreten gen, bakterilere yerlefltiriliyor ve in-
sülin üretmesi sa¤lan›yor. Ondan sonra cok
ciddi bir saflaflt›rma tekni¤iyle bakteriden
sadece insülin al›n›yor, di¤er hiçbir genetik
özellik al›nm›yor. T›p alan›nda bundan çok
yararlan›yoruz. Buna da karfl› de¤iliz. Bi-
zim karfl›m›zda olanlar, bizi biyoteknoloji
düflman› olarak adlediyorlar. Nitekim bak-
terilerden ilaç üretimini destekliyoruz.
Hayvan dedik, bakteri dedik, bir de bitki
olabilir. GDO'lu de¤il; GD bitki do¤ru. Ya-
ni geneti¤i de¤ifltirilmifl bitki. Peki, bunu
niçin istemiyoruz; çünkü GD bitki ile ze-
hirleri de yemifl oluyoruz. 

O.A.&Y.D.- Dünya’da GDO yöntemine
neden ihtiyaç duyuldu?

K.D.- Burada flirketlerin ileri sürdü¤ü;
ama tümünün yalanland›¤› iddialar, bir de
gerçekler var. fiirketler; Dünya'da açlarin
say›s› artaca¤›ndan, bu insanlar› beslemek
için verimi yüksek tohum kullan›lmas› ge-
rekti¤ini söylüyorlar. Ama bak›yoruz, bun-
lar›n ekimi 15 y›ld›r yap›l›yor; fakat verim
artmam›fl. Örne¤in; Türkiye'de üretilen pa-
mu¤un verimi, Amerika'da üretilen GD'li
pamuktan %40 fazla. “Tar›m ilac› kullan›-
m›n› azaltaca¤›z.”  diyorlar. Ama kullan›m
artt›. fiirketin iddialar›  yalan ç›kt›. Peki, ni-
çin ürettiler bu tohumlar› diyince, iki faktör
ortaya ç›k›yor. Birincisi, siz bir tohum üret-
ti¤inizde o tohumun patent hakk› ortaya ç›-
kar. Ne oldu; Allah'›n tohumu flirketin tohu-
mu oldu ve hiç kimse o tohumu flirkete pa-
ra vermeden kullanamaz hale geldi. Yani
burada tohuma sahip ç›kma u¤rafl› var.
‹kincisi, birkaç farkl› alanda tohum de¤ifli-
mi yap›labilmekte. A¤›rl›kl› olarak iki alan-
da de¤iflimler yap›l›yor. ‹lk olarak, yabani
otlar› öldüren ilaca dirençli tohumlar. Peki,
bana ne faydas› var? Tohum tar›m ilac›na
dirençli ise  ben bunu yedi¤imde bana ne
katk›s› var? Bir baflka tohum türü de, bitki-
lere dadanan böcekleri öldüren ilaç üreten
tohumlar. O zehiri biz de yiyoruz. Üstten
püskürtme yapsan y›kars›n ve zehiri atar-
s›n; ama flimdi o zehiri kendi üretiyor ve
sen bunu yemek zorunda kal›yorsun. Bö-
cek ilaci üreten GD'li bitki oran› çok düflük.
As›l üretimi yap›lan GD'li  tohum, tar›m
ilac›na dirençli olan (%87). Peki hangi ila-
ca karfl›: Lifosat. Kim üretiyor bunu 30’u
aflk›n y›ld›r: Bu tohumu üreten flirket.
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Dünya' da en büyük tar›m ilac› üreten flir-
ketlerden biri Bayer biri Monsanto’dur.
Amerikan flirket Monsanto, çok büyük bir
holding. GD'li tohum üretimine bafllama-
dan önce cirosunun yar›s›n› lifosattan elde
ediyordu. Köylü lifosati ihtiyatl› kullan›r.
Çünkü bunu kullan›rken kendi otunu öldür-
mek istemez. ‹laç, öldürürken ayr›m yap-
m›yor. Her ota eflit etkisi var. Bu nedenle
çiftçi taraf›ndan dikkatli kullan›l›yor. Bu
ak›ll› flirket oturdu, ben ciromu nas›l artt›r›-
r›m diye düflünmeye bafllad›. Ve çare olarak
ne kadar lifosat döksen de etki etmeyen bir
tohum üretmeye karar verdi. Yani adam
kendi ilaç sat›fl› arts›n diye lifosata dirençli
tohum üretti. Ve nitekim sat›fl on dört kat
artt›.

O.A.&Y.D.- GDO yöntemi bitkilerin be-
sin kalitesini düflürür mü?

K.D.- fiunu bafltan konuflmak gerekir ki
flimdiye kadar ço¤u kez GD'li bitki tohumu
üretildi. Ama bunlar geri çekildi ve tekrar
sürüldü. Yeniden geri çekildi. fiu ana kadar
GD pazar›n›n %95'i soya, m›s›r, kanola ve
pamuktan oluflur. %95 ticaret bunlarla ilgi-
li. Di¤erleri de¤ismifl de¤iflmemifl bizi çok
ilgilendirmez. Bunlar lokal etki yapar. Ge-
lecek 20 senede bu durum de¤iflebilir ama
flu an, bizi ilgilendirmiyor. GDO'ya karfl›
önlem al›rsak tabi ki bunun önüne geçebili-
riz. Nitekim Türkiye'de henüz GD'li tohum
ekimi yok. GDO nerde var; çikolatada, et-
te, paketlenmifl ürünlerin ço¤unda var.
Çünkü paketlenmifl ürünlerde soya fasulye-
si ya da m›s›r flurubu var ki bunlar ithal.
Al›n bir bisküvinin içeri¤ini okuyun; art›k
sakaroz olmad›¤›n›, m›s›r flurubu içerdi¤ini
görürsünüz. ‹flte bu m›s›r Amerika'dan gel-
miflse GD'lidir. Basit bir gazoz içerken bile
GDO alm›fl oluyoruz. Marketlerde sat›lan
ço¤u üründe GDO var. Hayvan da GD'li
besinle beslendi¤i için; yedi¤in peynirde,
içti¤in sütte de GDO var.

O.A.&Y.D.- GDO ile ilgili bilimsel ça-
l›flmalar ne boyutta?

K.D.- fiimdi bunu da ikiye bölmek la-
z›m. Do¤ada üretilmeyen, mutlaka insan
eliyle laboratuvarda üretilecek bir ürün
üretiyorsan bunun sa¤l›kl› oldu¤unu kan›t-
lamak zorundas›n. Peki bu konuda çal›flma
var m›? ‹nsanla yap›lm›fl tek bir çal›flma
yok. Hayvan çal›flmas› var m›? Evet, 23 ve
90 günlük fare deneyleri var. Bunlarla sa-
dece akut ve kronik etkiyi araflt›rabilirsin.
Birikimli etkisini ve gelecek nesilllere yö-
nelik etkisini arat›rmazs›n. Ama rüflvetlerle
Amerika ve Avrupa ruhsat daireleri bu
ürünlere ruhsat veriyor. 

O.A.&Y.D.- GD'li ürünlerin insan sa¤l›-
¤›na etkileri nelerdir?

K.D.- Bunu da ikiye ay›rmak laz›m. fiu
anda tespit ettiklerimiz ve gelecekte olabi-
lecekler. fiu ana kadar belirlediklerimiz
alerjik ve toksik etkileri. Mesela normal so-
yaya alerjisi olmayan birinin GD'li soyaya
alerjisi oluyor. Pakette GD imgesi bulun-
may›nca, kifliler bunu yiyor ve ciddi bir
alerjik reaksiyonla karfl› karfl›ya kal›yorlar.
Di¤er taraftan çok önemli bir durum da s›rf
teknik nedenlerle tohumlara antibiyotiklere
karfl› direnç geni yerlefltirilmesi. Bunu ye-
di¤imiz zaman bizde de antibiyotiklere
karfl› direnç geliflimi olufluyor. Ayn› durum
topraktaki bitkilerde de geçerli. Örne¤in;
a¤›r tüberkülozda tek çare olan neomisin
adl› antibiyotik yar›n öbür gün bu nedenle
kullan›lamayacak. Baz› enfeksiyon hasta-
l›klar›nda da bu geçerli. Bunlar flu ana ka-
dar belirlenenler. Birikimli toksik etkilerini
ise henüz bilmiyoruz. Bize ›fl›k tutsun diye,
bizden çok daha k›sa ömürlü hayvanlarda
deney yap›labilir. Nitekim yap›lm›fl; ama
flirket taraf›ndan de¤il. Bilim adamlar› ve
üniversiteler taraf›ndan.Yap›lan deneyler
sonucu; karaci¤er yetersizli¤i, böbrek ye-
tersizli¤i, testis ve pankreas hücrelerinde
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bozukluk, erken do¤um, ölü do¤um ve en
geç üçüncü nesilden itibaren k›s›rl›k. 

O.A.&Y.D.- GDO üretiminin ekosiste-
me etkileri nelerdir?

K.D.- Çok genifl yelpazede etkisi var. Bir
kere, tohumlar›n %87'sinde yabani ot öldü-
rücü ilaç direnci var. Do¤ada gen kaç›fl› di-
ye bir kavram var. Tozlaflma s›ras›nda bu
genler baska bitkilere de geçiyor. Yani ya-
bani otlar gen kaç›fl› sonucunda, kendileri-
ni öldüren ilaca karfl› dirençli oluyorlar.
Bunun sonucunda ilaç kullan›m› artt›.
Arjantin, ABD'den sonra GD tohum üreti-
minde en büyük ülke. Arjantin'de yüz bin-
lerce hektarl›k arazi öylesine dirençli otlar-
la kapland› ki, tar›m yap›lam›yor. Gen ka-
ç›fl› yüzünden. Gen kaç›fl› sadece yabani ot-
lara de¤il, çiftçinin ekimini yapt›¤› tohum-
lara da giderek onlar›n da yap›s›n› bozuyor.
Bunun sonucunda yerel çeflitlilik yok ola-
cak ve üç-befl g›daya gebe kalaca¤›z. GD
tozlar›ndan nasibini alan ar›lar›n öldü¤ünü
gördük. Ar›lar›n önemi nedir; bal yapmak-
t›r. Peki, en önemlisi nedir; meyve yap-
makt›r. Ar›s›z meyve olmaz. Geçen y›l Al-
manya'da yap›lan bir araflt›rmada ar›lar›n
ekonomik de¤eri 450 milyar dolar olarak
hesapland›. Hat›rlarsan›z; iki sene önce
Amerika'da %40 ar› ölümü yafland›. Sen
öyle bir tar›m yap›yorsun ki; sana yard›m
eden ar›y› öldürüyorsun. Almanya, Avru-
pa'da ekimine izin verilen Monsanto'nun
810 numaral› m›s›r›n›n ekimini yasaklad›.
Neden? Kufllar› öldürüyor diye. Ayr›ca
Hindistan'da lifosat serpilmifl bir tar›m ara-
zisinde beslenen yirmi inek öldü. 

O.A.&Y.D.- GDO üretimi ülke nüfusla-
r›na yak›n gelecekte nas›l etki edecektir?

K.D.- Kesinlikle kötü etki potansiyeli
var. GDO sonucu yeni model bir hastal›k
beklemeyin. Ama giderek kanser vakalar›
art›yor ve kanser yafl› düflüyor. 20 y›l önce

erkek k›s›rl›¤› %2 iken flu an %20. Böyle
giderse erkek nesli yok olacak. Bunlar›n
ortak bir sebebi olmal›. Herkesin yapt›¤› ne
var; beslenme. Beslenmeyle ilgili araflt›r-
malar öyle multifaktoriyel ki araflt›rma için
200 bin insan gerekiyor. Bunun maliyetini
biliyor musunuz; mümkün de¤il bunu yap-
mak. Peki, daha do¤rusu normal m›s›r var-
ken neden geneti¤i de¤ifltirilmifl m›s›r kul-
lan›ls›n ki? Normal soya varken neden
GD’li soya kullanay›m; bana ne kat›yor ki?
En do¤rusu hiç ülkeye sokmamak. ‹nsanlar
sa¤l›¤›n› yitirece¤ine sokma ülkene bunla-
r›. Neden mahrum kal›yor insanlar; hasta
olmaktan m›?

O.A.&Y.D.- GDO’lu ürünlerin patenti
çok uluslu tekellerin elinde...

K.D.- Çok uluslu ne demek? Çok ulusun
yarar gördü¤ü demek mi? Genellikle tek
bir ulustur; ço¤unlukla ‹sviçre’dir,
ABD’dir. Onlar›n bize dayatt›¤› terminolo-
jiyi kullanmayal›m. Çok uluslu diyorlar,
sanki çok ulus yarar sa¤l›yor gibi. Hay›r,
bunlar emperyal flirketlerdir. Çok uluslu
flirket demek yerine kan emici flirket demek
daha do¤ru olur. Bunlar düpedüz sömürü
düzeni flirketleridir. 

O.A.&Y.D.- GDO’lu ürünlerin çiftçilere
etkileri nelerdir?

K.D.- Tohum pahal›. Tohumdan ald›¤›n
ürün de çok daha ucuz de¤il; çünkü o tohu-
mu alm›fl oldu¤unda o flirketin tar›m ilac›n›
da almak zorundas›n. Tohum pahal›, tar›m
ilac› pahal› ve d›fla ba¤›ml›. Bu flekilde gir-
di maliyeti artt›¤› zaman para kazanma
flans› kalm›yor. Bugün 1 milyar aç varsa
kim bunlar; k›rsal alanda yaflayan çiftçiler.
Bize g›da üreten insan›n toprak ve tohum
elinin alt›nda, eksin biçsin karn›n› doyur-
sun. Ama mümkün de¤il. Tohum alam›yor;
o yüzden aç. Dünya’da g›da azl›¤› yok; ama
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Dünya’daki tar›m politikalar›yla, maalesef
Güney Yar›mküre’de ana geçim kayna¤› ta-
r›m olan insanlar›n geçim kayna¤› ellerin-
den al›nd›. Tar›m makineleflti, kimyasallafl-
t›. Bize IMF taraf›ndan  tar›ma kesinlikle
destek vermeyin bask›s› uyguland›¤› halde
ve Amerika’da nüfusun sadece %2’si sade-
ce tar›mda çal›flt›¤› halde 100 milyar dolar
tar›ma destek var. Demek ki %2’lik nüfu-
sun bir flekilde desteklenmesi 100 milyara
de¤iyorsa, Amerikan hükümetinin bu g›da
politikas›ndan bir ç›kar› var demektir. 70’li
y›llarda Roma’da yap›lan ilk g›da konfe-
rans›ndan beri, Amerika g›day› silah olarak
kullan›yor. Dünya’n›n en büyük tar›m ülke-
si Amerika. Sana bir fley yapt›rmak istiyor
ve sen direniyorsan g›da yard›m›n› kesiyor.
Dolay›s›yla bu emperyalist flirketler Ameri-
ka devleti ile kol kola çal›fl›yor. Amerika
bunlar› subvanse ediyor, bunlar tohuma pa-
tent al›yor. Dünya’daki di¤er tohumlar›n
ölümüne yol açabilecek tohumlar gelifltiri-
yor ve giderek Dünya’y›  kendi egemenlik-
lerine ba¤›ml› k›l›yor. Bunun ekonomik
mant›¤› budur.

O.A.&Y.D.- Türkiye’de ve Dünya’da
GD’li ürünlerin denetimi hangi düzeyde
yap›l›yor?

K.D.- Maalesef sertifikasyon kuruluflla-
r›ndaki bilim adamlar›n›n, bu flirketlerle
nas›l parasal iliflkiler içerisinde oldu¤u de-
¤iflik raporlarla daha önce ortaya ç›kt›. Bu-
nunla ilgili Almanca iki tane güzel rapor
var. ‹nternetten bulabilirsiniz.

O.A.&Y.D.- GDO’nun tehlikeleri çok
ciddi düzeyde. Sizlerin çözüm olarak tasar-
lad›¤› bir fley var m›? Türk Tabipler Birli¤i
bu konunun neresinde yer al›yor?

K.D.- Ben Türk Tabipler Birli¤i’nin
GDO’ya Hay›r Platformu’nun temsilcisi-
yim. Afla¤› yukar› 40’a yak›n sivil toplum

örgütü, 2004 y›l›nda bu platformu kurdu.
2004 y›l›ndan beri biz bu konuda toplumda
bir duyarl›l›k oluflturmaya çal›fl›yoruz.
Ama sa¤ olsun saçma bir yönetmeli¤in ç›k-
mas›yla ancak insanlar ne yedi¤ini fark et-
ti. Biz 2004’ten beri defalarca televizyona
ç›kt›¤›m›z ve  u¤raflt›¤›m›z halde insanlar›n
kulaklar› t›kal›yd›, flimdi aç›ld›.

O.A.&Y.D.- GDO’yla ilgili yeni ç›kan
yönetmelik sizce yeterli mi?

K.D.- Bu asla yeterli de¤il ve bu yönet-
melik asl›nda 10 y›ld›r ülkemize elini kolu-
nu sallayarak giren ürünlerin giriflini mefl-
rulaflt›rm›fl oldu. Biz halbuki bunun tama-
men engellenmesini talep ediyoruz. Bakan,
uluslararas› anlaflmalar›m›z dolay›s›yla
bunlar› ülkemize sokmaya mecbur oldu¤u-
muzu söylüyor. Polonya yasaklad›. Türki-
ye, Polonya’n›n yapt›¤›n› yapam›yor mu.
Polonya uluslararas› kurulufllara ba¤l› de¤il
mi, Dünya Ticaret Örgütü’ne imza atmad›
m›. Avrupa Birli¤i üyesi de¤il mi Polonya.
Hem Avrupa Birli¤i kurallar›n› yerine ge-
tirmek hem de Dünya ticaret kurallar›n› ye-
rine getirmek zorunda Polonya. Biz daha
Avrupa Birli¤i kurallar›n› yerine getirmek
zorunda de¤iliz henüz. Niçin yasaklayam›-
yoruz bunlar›; çünkü bundan 2-3 ay önce
Obama bofluna gelmedi Türkiye’ye. Recep
Tayyip Erdo¤an, Bush’u ilk defa ziyaret et-
ti¤inde Bush Cargill firmas›na neden zor-
luk ç›kart›yorsunuz diye sordu. Kargil, m›-
s›rdan GD’li fleker üreten firmad›r. Türki-
ye’de Bursa Orhangazi’de bir fabrikalar›
var. 1 numaral› tar›m arazisinde fabrikay›
kurdu. Kanunen yasak. Tar›m arazisi sana-
yileflemez, tar›m arazisi tar›m arazisi olarak
kullan›lmak zorundad›r. Ruhsat alamad›
uzun süre. Erdo¤an, Bush’u ziyaret ettikten
sonra döner dönmez Bakanlar Kurulu kara-
r›yla ruhsat verildi firmaya. Sistem bu fle-
kilde yürüyor. Uluslararas› kurulufllar de¤il
Obama emretti bize bunu.
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Türk Tabipleri Birli¤i Tar›m G›da ve
Beslenme Komisyonu Baflkan› Prof. Dr.
Kenan Demirkol  (‹EL’75) A¤abeyimiz’in
Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmalar
(GDO) üzerine yazm›fl oldu¤u “GDO: Ça¤-
dafl Esaret” adl› kitap geçti¤imiz ay Kay-
nak Yay›nc›l›k’tan ç›kt›. GDO hakk›nda ay-
r›nt›l› bir flekilde bilgi edinmek isteyenler
için kaç›r›lmamas› gereken bir
eser olan kitab›n etiket fiyat›
17.50 TL ve birçok kitabevinden
temin edebilmek mümkün.
Prof. Dr. Osman fiadi Yenen ta-
raf›ndan yaz›lm›fl kitab›n arka
kapa¤›nda bulunan yorum ise
flöyle:

“Gerçeklerin çarp›t›ld›¤›,
do¤rular›n gözlerden saklan›l-
maya çal›fl›ld›¤›, düflüncelerin
emperyalist merkezlerin ç›karla-
r› do¤rultusunda flekillendirildi-
¤i, ülke ba¤›ms›zl›¤›n›n ve egemenli¤inin
yabanc› güçlere peflkefl çekildi¤i günümüz
"bilimci" politik ortam›nda Prof. Dr. Kenan
Demirkol'un bu kitab›, biyolojik varl›¤›m›-
za do¤rudan bir müdahale tehdidini olufltu-
ran çok önemli bir konuyu, geneti¤i de¤ifl-
tirilmifl tohumlar konusunu tart›flmaya aç-

maktad›r. Bilimsel geliflmelerin sa¤lad›¤›
olanaklar›n, emperyalist tekellerin yaflam›n
tüm örgütlenmesine el koyma ve sömürüle-
rini yo¤unlaflt›rma çabalar› yönünde kulla-
n›lmalar›n› bilim(!) ad›na destekleyen "bi-
limci" tavra en ciddi yan›tlardan birinin ve-
rildi¤i bu kitap, GDO konusuna ilgi duyan
her okuyucu için vazgeçilmez bir baflvuru

kayna¤› olacakt›r.
Bu kitapta geneti¤i de¤ifltiril-

mifl tohumlar›n dünya tar›msal
üretiminde giderek nas›l yayg›n-
laflt›¤›, hangi politik ve "bilimci"
kifli ve kurulufllar›n bu sürece
nas›l katk› sa¤lad›klar›, sürecin
ülkelerin tar›m politikalar›n› ve
g›da güvencelerini nas›l etkile-
di¤i, çiftçili¤in toplumsal ko-
num ve ifllevinin nas›l de¤iflti¤i
ve böylesi tohumlar›n ürünü g›-
dalar›n sa¤l›¤›m›z için ne gibi

riskler tafl›d›¤› aç›k bir dille anlat›lm›flt›r.
Yapt›¤› TV programlar› ve verdi¤i konfe-
ranslarla düflün ve eylem dünyam›z›n ay-
d›nlanmas›na katk› sa¤layan Prof. Dr. Ke-
nan Demirkol'u kutluyor, kitab›, baflta çift-
çi okurlar olmak üzere tüm yurttafllar›m›za
öneriyorum.”

O.A.&Y.D.- Bizim için çok faydal› bir
konuflma oldu Kenan A¤abey, teflekkür
ederiz. Son olarak mezun oldu¤unuz y›l ç›-
kan y›ll›kta sizinle ilgili bir karikatüre rast-
lad›k onu sormak istiyoruz.

K.D.- Ben de hepinize teflekkür ederim.
Almanya’da 7 sene gürefl yapt›m. Bir iflçi
ailesinin çocu¤u olarak 9 sene orada yafla-
d›m. Lise 2’de geldim; 2 sene okudum
‹stanbul Lisesi’nde.
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Schach

Spiel und Wissenschaft

Schach wurde etwa ab dem siebten Jahr-
hundert in Indien gespielt. Doch blieb es
lange Zeit das Spiel einer Elite, eben das
Spiel der Könige. Auch gab es zur damali-
gen Zeit noch keine festen Regeln. So war
es manchmal nur dann erlaubt zu rochie-
ren, wenn auf der Grundlinie nur noch
Turm und König standen. Oder bisweilen
durfte man nur einem Schach begegnen, in-
dem man den König weg zog. Ein Daz-
wischenstellen einer Figur war verboten.

Das moderne Schach mit den uns heute
bekannten Regeln wurde im 16. Jahrhun-
dert geboren. Das was die großen Meister
der damaligen Zeit bis ins 19. Jahrhundert
hinein auszeichnete, war vor allem ihre
Kunst zu kombinieren. Strategie galt als
langweilig, schick dagegen war Taktik. Di-
e Inspiration des Augenblicks mit einem
glücklichen Ende für den Angreifer beein-
druckte die frühen Zeitgenossen mehr als
langwieriges Positionsspiel.

Heutzutage ist das positionellen Spiel
von großer Wichtigkeit. Es gibt unzählige
Eröffnungs-varianten mit unzähligen Moti-
ven, die der moderne Großmeister kennen
muss. Der Gegner wird heutzutage Schritt
für Schritt ausgespielt. Mit einem forschen
Angriff gewinnt man nur noch selten eine
Partie. Im Gegenteil, oft lässt eine gute
Verteidigung den Angriff im Sand verlau-
fen und anschließend reicht der materielle
Vorteil dem Verteidiger dann für den siche-
ren Sieg.

Der moderne Schachspieler verfügt über
ein umfangreiches Wissen im Eröffnungs-
spiel. Dort kennt er die besten Züge einer
bestimmten Eröffnung oft bis zum 20. Zug.
Ein schwacher Zug des Gegners kann so
sofort widerlegt werden.

Außerdem müssen dem heutigen Meis-
ter alle wichtigen Motive und positionellen
Überle-gungen im Mittelspiel bekannt sein.
Damit wickelt er in ein für ihn günstiges
Endspiel ab.

Im Endspiel ist dann knallharte Technik
gefragt. Ein noch so kleiner, unscheinbarer
Vorteil reicht dann meist für den Sieg.

Daneben werden die Schachpartien der
heutigen Zeit permanent(sürekli) analysi-
ert, um Schwach-stellen zu entdecken oder
neue Motive zu entwickeln. Jeder Super-
großmeister weiß ein Team von Adjundan-
ten hinter sich, die ihm mit neuen Ideen
versorgen. Mit einer gelungenen Neu-
erung kann man seinen Gegner am Brett
überraschen. Eine gute Vorbereitung kann
so bereits im Vorfeld den Sieg sicher stel-
len. Auch der Einsatz eines Computer leis-
tet große Dienste. 

Mit Fug und Recht darf man das moder-
ne Schach als Wissenschaft bezeichnen.

Im 19. Jahrhundert war man von diesen
modernen Ideen noch weit entfernt. Da-
mals galt als großer Meister, wer brillant
kombinieren konnte. Als größter unter den
Meistern galt Adolf Anderssen. Er wurde
1818 in Breslau geboren, einer Stadt in
Schlesien, das damals zu Deutschland ge-
hörte. Sein Schach war Angriffsschach pur.
Sein Motto war : Opfer, Angriff, wenn
möglich mit Vernunft, aber wenn nicht
möglich, trotzdem Angriff.

Seine berühmteste Partie und eigentlich
die berühmteste Schachpartie überhaupt
war die sogenannte „Unsterbliche Partie“.

Sie galt lange Zeit als die Partie mit der
schönsten Kombination, betrachtet man si-
e jedoch mit modernen, wissenschaftlichen
Methoden, so wird sichtbar, dass sie leider

92

Thomas Seibold

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 92



voller Fehler und Ungenauigkeiten war. 
Das soll aber keineswegs die Leistung

Anderssens schmälern. Der Zeitgeist war
damals ein anderer als heute und das Wis-
sen um das königliche Spiel war noch dürftig.

Hier also die, “Unsterbliche Partie”:

ANDERSSEN           KIESERITZKY

London, 1851

Königsgambit

1. e2–e4 e7–e5
2. f2–f4 e5 f4
Weiß opfert einen Bauern, bekommt

aber dafür einen Entwicklungsvorsprung
und das bessere Zentrum. So ein Bauernop-
fer nennt man Gambit, es entspricht auch
modernen Maßstäben.

3. Lf1–c4 Dd8 h4 +

Das sieht optisch gut aus, 4. g2–g3 ver-
bietet sich jetzt wegen 4.  .... f4 g3 und We-
iß kann nicht mit zurückschlagen, weil
sonst der Turm auf h1 hängt. Auf 5.
Sg1–f3, folgt 5. ...  g3–g2 + und nach 6.Sf3
h4  fliegt der Turm auf h1 hinaus und der
schwarze Bauer wird zur wieder zur Dame.

Aber Weiß geht einfach mit seinem Kö-
nig zur Seite. Zwar ist dann die Rochade
kaputt, aber dafür ist Weiß besser entwic-
kelt.

Dieses Eröffnungskonzept trägt durcha-
us moderne Züge.

4. Ke1–f1 b7–b5  ?!
Schwarz gibt einen Bauern zurück, um

den weißen Läufer schlechter zu stellen,
aber dieses Gambit ist eher fragwürdig.

5. Lc4 b5 Sg8–f6
6. Sg1–f3 Dh4–h6
7. d2–d3 Sf6–h5
8. Sf3–h4 Dh6–g5
9. Sh4–f5

9. ... c7–c6
Hier wäre auch 9. ... g7–g6 interessant

gewe-sen. Schwarz deckt seinen eigenen
Springer und greift den weißen an. 

10. g2–g4   !? Sh5–f6 !

Anderssen spielt typisch für ihn aggres-
siv. Aber Kieseritzky findet die beste Ant-
wort. 10. ... c6 b5 wäre nicht so gut . Weiß
spielt dann 11. g4 h5 und steht immer noch
aktiv. Jetzt hat Weiß Probleme. Der Läufer
auf b5 hängt und zugleich der Bauer auf
g4.
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11. Th1–g1?
Klar, der Läufer wird einfach stehen ge-

lassen, um der schwarzen Dame zuzuset-
zen. Jedoch ist dieses Figurenopfer völlig
unkorrekt.  Das Computerprogramm Fritz
sieht hier bereits Schwarz mit „plus 1,5“
klar im Vorteil.

11. ... c6 b5
12. h2–h4 Dg5–g6
13. h4–h5 Dg6–g5
14. Dd1–f3            

Die Stellung von Schwarz sieht bedroh-
lich aus. Weiß droht mit Lc1 f4 und Da-
menverlust. Tatsächlich steht aber Schwarz
besser. Er kann die Drohung parieren und
hat eine Figur mehr.

14. ... Sf6-g8 !
15. Lc1 f4 Dg5–f6
16. Sb1–c3 Lf8–c5 ?!

Kieseritzky spielt hier etwas ungenau.
Mit 16. ... g6 hätte er sich besser befreien
können. Nun kann Weiß mit 17. d3–d4 mit
Tempo aufrücken.

17. Sc3–d5
Anderssen vertraut lieber voll auf seinen

Angriff.
17. ... Df6 b2

Kieseritzky schnappt sich den nächsten
Bauern. Zugleich bekommt er so aber auch
einen Gegen-angriff.

18. Lf4–d6   (!!)   oder  ??

Diese Stellung muss man heutzutage ne-
u be-werten. In der Vergangenheit rühmte
man diesen Zug als sehr gut und brillant,
tatsächlich ist er aber ein schwerer Fehler.

Schwarz könnte jetzt einfach mit 18. ...
Db2 a1 den weißen Turm mit Schach schla-
gen und auf 19. Kf1–e2 müsste die Dame
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mit 19. ... Da1–b2 nur wieder zurückbeor-
dert werden.

Schwarz steht hier klar auf Gewinn. Auf
Sd5–c7 + folgt einfach Ke8–d8.  Bei Weiß
gehen die Lichter aus. Es hängt sowohl der
Turm auf g1 als auch der Bauer auf c2.

Schwarz muss nur darauf achten , dass
Feld g7 zu decken. 

Sonst würde er durch Sf5  g7 nebst
Ld6–c7 Matt gesetzt werden.

Zum Beispiel würde die Zugfolge 18. ...
Db2 a1 + ;  19. Kf1–e2   Da1 g1 ;  20. Sf5
g7 +  Ke8–d8  und  21. Ld6–c7  ++   zu fol-
gendem schönen Mattbild führen.

In der Partie von 1851 geschah jedoch
18. ... Lc5xg1 ?
19. e4–e5 !!

Jetzt ist Weiß am wieder Drücker.

Schwarz hat die Kontrolle über das Feld g7
verloren. Weiß droht mit Matt in drei Zü-
gen. Kieseritzky bedient sich erst einmal
auf a1 mit Schach, was noch in Ordnung ist.

19. ... Db2 a1 +
20. Kf1–e2

Dann folgte aber ein weiterer Fehler.
20. ... Sb8–a6 ?
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Der schwarze Springer deckt zwar das
Feld c7, so dass das Mattbild von oben
nicht möglich ist. Trotzdem setzt jetzt Weiß
in drei Zügen Matt, indem er die Dame op-
fert.

21. Sf5 g7 + Ke8–d8
22. Df3 f6 + ! Sg8 f6
23. Ld6–e7 matt

Lange Zeit glaubte man, dass Schwarz
nach 19.    e4–e5  !! zwingend Matt wird.
Kieseritzky hätte sich aber noch verteidi-
gen können, wenn er 20. ... Lc8–a6 gezo-
gen hätte.

Weiß kann jetzt aber 20. Sd5–c7 +
Ke8–d8  ;  21. Sc7 a6 spielen.

Nun droht 22. Ld6–c7 +  Kd8–c8  23.
Sf5–d6 matt. Schwarz muss deshalb 21. ...
Da1–c3 spielen, um seine Dame auf c7 zu
opfern.  Danach steht Weiß aber klar auf
Gewinn. 21. ...Sb8 a6 bringt wegen 22. Df3
a8 mit anschließendem Matt nichts.

Die Partie von 1851 galt lange Zeit als
die schönste Kombination der Schachgesc-
hichte. Bei genauerer Analyse wird aber
deutlich, dass sie voller Ungenauigkeiten
war.

Der 18. Zug von Weiß war ein schwerer
Fehler, was erst viel später, vor etwa 20
Jahren, entdeckt wurde. Nur der falschen
Verteidigung Kieseritzkys hat es Anderssen
zu verdanken, dass er seinen Angriff so
brillant zu Ende führen konnte.

Anderssens  Motto „Opfer, Angriff,
wenn möglich mit Vernunft, aber wenn
nicht möglich, trotzdem Angriff.“ ging so-
mit auf. Künstlerisch gesehen war sein
Schach wertvoll, wissen-schaftlich eher
fragwürdig.

Die Schlußstellung mit nur drei weißen
Figuren auf dem Brett ist trotzdem sehr be-
eindruckend. Schwarz hat noch alle Figu-
ren auf dem Brett und wird von drei weißen
Leichtfiguren matt gesetzt.
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