ATATÜRK, BILIM VE ÜNIVERSITE
AYDIN SAYILI
Bilim Tarihi Ordinaryüs Profesörü

Atatürk'ü do~umunun yüzüncü y~l~ nda bütün dünya sayg~~ile,
hayranl~kla an~yor. Biz ona ba~l~l~~~m~z~, ona sonsuz sayg~m~z~~nas~l
dile getirelim? Biz ona neler borçlu de~iliz ki! Bugün özgür ve sayg~ n
bir millet olarak varl~~~ m~z~~koruyorsak, dünya uluslar~~aras~nda ~erefli
bir yere sahipsek, bunun için en ba~ta Atatürk'e ~ükran borçluyuz.
Birinci Cihan Sava~~ nda Atatürk'ü Çanakkale savunmas~n~n
en can al~c~~noktas~nda görüyoruz. Dü~ man hareketleri ve planlar~n~n ayr~nt~lar~~konusunda yapt~~~~bütün tahminler hiç ~a~madan
do~ru ve isabetli ç~k~ yor, ve sonunda Atatürk dü~man~~durdurarak
Çanakkale'yi ve dolay~siyle Istanbul'u ve yurdu kurtar~yor. Bu ba~ar~s~~Atatürk'e büyük ün getiriyor.
Çanakkale'de kazan~ lan Türk zaferi münasebetiyle bir Ingiliz
resmi raporunda ~öyle yaz~l~yor:
Tarihte büyük bir sava~ ta, tamamen birbirinden ayr~~ üç can
al~c~~ durumun her üçünde de, ayn~~bir komutan~ n, yaln~z sava~~n
bir bölümünü de~il, tümünün kaderini ve hatta bir milletin al~nyaz~s~n~~bu derecede temelden etkilemi~~olmas~~misali çok nadirdir.
Birinci Cihan Sava~~n~ n bitiminde, Atatürk Suriye cephesinden
Istanbul'a döndü~ünde Itilâf Kuvvetleri donanmas~n~~Istanbul'da
demirlemi~~görünce, tepkisini, bir anda, "Geldikleri gibi giderler"
sözleriyle dile getiriyor ve bu sözlerini bizzat kendisi do~ru ç~kar~yor.
Bu sözü Atatürk'ten ba~kas~~ne söyleyebilir ve ne de gerçekle~tirebilirdi. .. . Birçok ki~ inin bunu kan~tlayan beyanlar~~ da var. Nitekim, bunlardan bir tanesi de Istanbul Hükümetinin son sadrazam~ndan gelmi~tir.
O, Istiklal Mücadelesini "muvaffakiyet için o güne kadar malüm
olan miyarlar~~iflas ettiren hadise-i tarihiye" biçiminde betimliyor. 2
Lord Kinross, A Biography of Mustafa Kemal, Father af Modern Turkey, New
S. ~ li.
York 1965,
2 Salahaddin Çiller, Atatürk Için Diyorlar Ki, Istanbul 1978, s. ~~~ .
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Istiklal Sava~~m~z~n ba~ar~ya ula~mas~~üzerine istifa etmek zorunda kalan Ingiliz Ba~bakan~~ Lloyd George, parlamentoda sorguya çekildi~inde ~öyle konu~uyor:
Arkada~lar, yüzy~llar nadir olarak dâhi yeti~tirir. ~u talihsizli~imize bak~n ki, o büyük dâhi ça~~m~zda Türk ulusuna nasip
oldu.
Mustafa Kemal'in dehas~na kar~~~elden ne gelirdi? 3
Atatürk, özgürlük Sava~lar~ndan sonra da bir devlet adam~~ve
devrin~ci bir önder olarak ola~anüstü ba~ar~lar kazan~yor ve bütün
dünyan~n dikkatini üzerine çekiyor. Ünü doruk noktas~na ula~~yor.
Dünyan~n hayranl~~~n~~kazanan Atatürk'ü övmek, onu ululamak,
onunla k~vanmak bizim için içten duyulan bir gereksinme, bizim
boynumuzun borcu; fakat bu vicdan i görevimizi nas~l yerine getirebiliriz? Bu maksatla, ba~kalar~n~n sözlerine bir bakal~m.
Ingiliz tarihçisi Arnold J. Toynbee Atatürk için ~unlar~~yaz~yor:
Öyle bir an dü~ünün ki, Bat~~Dünyam~zda Reform, Rönesans,
onikinci yüzy~l sonunun bilimsel ve kültürel devrimi ve endüstri
devrimlerinin hepsi bir insan hayat~n~n içine y~~~lnu~~olsun; ve bunlar
kanunla mecburi k~l~nsm. I~te Atatürk, 1920 ile 1930 aras~nda, bu
kadar k~sa bir süre içinde ve hiçbir ülkede uygulanmam~~~en devrimci bir program~~gerçekle~tirdi. 4
1942 y~l~nda bir Amerika D~~i~leri komisyonu ba~kan~~ ~öyle
demi~tir:
Atatürk'ü her zaman hat~rlayaca~~z. ...Atatürk'ten önce, tarihe
mal olmu~~hiç bir kimse Atatürk kadar ulusal hayata kendi damgas~n~~vurmak yoluyla dünyay~~hayretler içinde b~rakmam~~t~r. Atatürk,
Türkiye'de modern anlay~~~n yarat~c~s~~ olmu~tur, ve öyle kalacakt~r. 5
Faruk Nafiz Çamhbel ~öyle diyor:
Türk tarihinin yüzy~ llardan beri as~k duran yüzüne ilk tebessümü i~leyen, o yüzden gözya~lar~n~~silen ve onun gözlerine en ayd~nl~k ufuklar~~ i~aret eden kudretli el O'nun eliydi.
4

Çiller, S. 134-135.
Çiller, S. 112.

5

Çiller, S. 123-124.

3
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Memleketimizde do~ru, yeni, güzel her ~eyin tarihi hemen
O'nunla ba~l~yor. Yar~nki çocuklar babalar~na hangi eserin ba~lang~c~n~~ sorsalar O'nun ad~n~~ i~itecekler.
Biz toplum olarak da, fert olarak da O'nun eseriyiz .
Bizden ç~kacak eserler de O'nundur. 6
Yakup Kadri Karaosmano~lu ~öyle yaz~yor:
Mustafa Kemal'i kendinden önce gelip geçmi~~Türk ulular~ndan
ay~ran tek özellik O'ndaki "intuition: sezi~" kudreti idi. Bu kudret
sayesindedir ki, O, milletinin ~uuru alt~nda ya~ayan emelleri, temayülleri, kabiliyetleri, imkanlar~~ke~fedip ayd~nl~~a ç~karm~~t~r.°
Orhan Seyfi Orhon'un dü~üncesi ~u merkezde:
O, bu ulusun sa~duyusunun gösterdi~i yönde, hepimizin mutlulu~u için bilinen ~~~~~nda yürüdü. Onun için Atatürk'ü anlatan
tarihçiler ve O'nun en yak~nlar~ :
"Atatürk realist bir insand~" derler.
Ne yapmak gerekiyorsa onu yapm~~t~r.
Frans~z Ba~bakan~~ Edouard Herriot'nun Atatürk hakk~ndaki
izlenimi ~öyle:
Onda hayran oldu~um iki ola~anüstü nitelik var:
Biri alev gibi parlayan yurt sevgisi, di~eri eserine mutlak bir
mant~k ve birlik sa~layan nefse güven. ...
Bir tek adam her ~eyi tasarlam~~, her ~eyi gerçekle~tirmi~tir.
O'nun kazand~~~~ün ve gördü~ü saygml~~m yüceli~i, e~sizli~i, kolayca
anla~~l~r. Tan~yanlar~n hiçbiri O'na "büyük devlet adam~" unvan~n~~
vermekten kendini al~koyamaz. 9
Ingiliz generali Sir Charles Townshend ise Ata.türk'le yapt~~~~
görü~meden sonra k~saca ~unlar~~söylemi~tir:
Ben ~imdiye kadar onbe~~hükümdar ve cumhurba~kan~~ile özel
ve resmi konu~malar yapt~m. Bu geceki kadar ezildi~imi hat~rlam~yorum.
Çiller, S. 35.
Çiller, s.
; Yakup Kadri Karaosmano~lu, Atatürk, ~stanbul 1946, S. 56,
76-77.
8 Çiller, s. 13.
9 Çiller, s. 135-136.
9
7
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Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrar~~ var."
Ankara Hukuk Fakültesi Siyasi Tarih Profesörü Yusuf Akçura
Atatürk'ü ~u ~ekilde de~erlendiriyor:
Gerçe~i dolays~z görebilenler dâhidirler, kahramand~ rlar. Bunlar yüzy~llar~~ayd~ nlatan tanr~sal varl~klard~r ve bunlara çok seyrek
rastlan~r. Bunlar~n nurundan güç kazananlar gerçe~i seçerler ve
gerçek yolunda ilerlemeyi bilirler. ~~te biz, ~imdi öyle bir dehadan
nur ve güç almaktay~z. 11
Tarih yazar~~Herbert Melzig ~u mü~ahedede bulunuyor:
Büyük Yunan filozofu Platon'un "K~rallar filozof olsa ve filozoflar k~rallar~n tahtlar~na otursayd~~ ..." tarz~ndaki temennisi iki bin
senelik bir tarih ça~~nda tahakkuk etmedi. Halbuki yirminci as~rda
birinci defa olarak Atatürk'ün ~ahs~nda Platon'un istedi~i gibi, kelimenin tam manasiyle bunu görmekteyiz. O, bir dâhi, bir mütefekkir
olarak, bir milletin, yani Türk milletinin mukadderat~n~~ele alm~~~
ve bu milletle at~ld~~~~istiklal sava~~, bu milletin medeni durumunu
de~i~tiren bir inkilâp ve di~er milletlerin haklar~n~~koruyan bir sulh
ile insaniyete muhte~em bir misal vermi~tir."
Burada küçük bir parantez açarak ~unu söylemek istiyorum ki,
toplum yöneticilerinin bilgin ve bilge ki~iler olu~unun insanlara
büyük mutluluklar getirece~i tezi Platon'dan daha tutarl~~ ve daha
ayr~nt~l~~ bir biçimde büyük Türk dü~ünürü Farabi taraf~ndan ele
al~n~p i~lenmi~tir. Bu bak~mdan, Atatürk'e ili~kin zengin bir manevi
anlam ta~~yan Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi bu y~lki aç~l~~~
y~ldönümü toplant~s~n~n Farabl'nin ad~yla adland~r~lan bir salonda
yap~lm~~~olmas~n~n mutlu bir rastlant~~ oldu~una de~inmek istiyorum.
Frans~z yazar~~ Rene Pinon Atatürk'ün e~itici yönüne de~inerek
~öyle yaz~yor:
Atatürk özellikle yeti~tirici olarak gerçekten büyük adamd~r.
O, ulusurm bir intikal ça~~na ba~l~~tutmadan modern hayat~n ve
bilim uygarl~~~n~n ak~mlar~na att~ . Irade, zeka, ve yarat~c~l~~' ~~ile
"Türk Mucizesi"ni gerçekle~tirdi ve ATATÜRK ad~na hak kazand~."
Çiller, s. 1 34.
s• 73-74.
12 Herbert Melzig, Atatürk Dedi Ki, Ankara 1942, S. 3.
13 Çiller, s. 123.
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Atatürk konusunda bir az da ozanlar~m~za kulak verelim; onlar~n güzel denemelerinden birkaç örnek alal~m:
Sende de dünyalar devirenlerin
Ayakta tutmayan darbesi vard~.
Zaman~~yolundan çevirenlerin
Zincire vurulmaz hür sesi vard~.
* * *

Bu arz~ n o aziz evlâd~s~n ki
Sesinde dünyan~n davalar~~ var;
Her esir topra~~n üzerindeki
Mazlumlar seninle bir gurur duyar.
Ne mutlu sana ki do~du~un toprak
Dünyan~n en mutlu buca~~~oldu;
Zaferle dikti~in alevden bayrak
Her ~rk~n hürriyet sanca~~~oldu.
Mehmet Emin Yurdakul
* *

Yine ba~larda oturmu~, yine göklerde ba~~,
Y~ld~r~mlar yine bir eski silah arkada~~.
Toptan verilen ~eyleri bir bir geri ald~.
Türk'ün koca tarihi bugün yoksa masald~.
Mithat Cemal Kuntay
* *

Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih e~ ine;
Gidiyor, onyedi milyon ki~i takm~~~ pe~ine!
Gidiyor, sonsuz olan kudreti s~~maz akla;
Gidiyor, gö~sünü çepçevre saran bayrakla.
Gidiyor, harbin o en korkulu arslan yelesi;
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan me~alesi.
Orhan Seyfi Orhon
* *

1094

AYDIN SAYILI

Vuruyor kalbinin örsünde çelik sözlerini,
Tunç akisler yap~yor memleketin her ta~~na.
Nas~l ald~ysa ba~~üstünde o ~ahin yerini,
Hakk~d~ r kaplasa tarihini bu ses tek ba~~na.
Faruk Nafiz Çamhbel
* *

O'dur Torosta esen, Sakaryalarda akan,
Küf kesilmi~~maziyi O'dur bu h~zla yakan.
~imdi bir güne~tir O, yurda ~~~k, can verir;
~imdi bir y~ld~r~md~ r, önünde dü~man erir.
Ya~~~tarihten eski, ya~~~tarihten uzun
Bir millet arkas~ndan ak~yor bu O~uz'un.
Ha~im Nezihi
Tarihi O çevirdi gitti~i sapa yoldan,
Tarih kaydetmerni~tir daha böyle kahraman.
Ya~ar Nabi
* *

Kendini yere çal, parçalan tarih;
Ey Timur, Atilla, Y~ld~r~m, Fatih,
Alp Arslan, ~skender, Cengiz, Napolyon,
Ey evvelce ölen yüzlerce milyon!
Kâfi de~il gökten muhayyel tavaf;
Kalk~n mezarlardan, toplan~n saf saf;
Do~rulun: gelen bir e~siz kahraman.
Do~rulun: geliyor en büyük insan.
* *

Pireneden, Tunadan, Mohaçtan, Plevneden
Sakaryaya kadar girisin geri giden
Müthi~~makts~s bir baht~~yenebilir ancak O,
En hakl~~ihtilâlin en ba~~nda sancak O.
Behçet Kemal Ça~lar
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Bunlar gerçekten hepsi güzel, özlü, isabetli sözler. Fakat, asl~ nda,
Atatürk'ü övmek pek öyle kolay bir i~~de~il. O, hangi yönü ile ele
al~n~rsa al~ns~n, hangi bak~mdan ara~t~r~ l~p incelenirse incelensin,
O'nu daha iyi tan~d~kça, O'nun, bizim kavray~~~kabiliyetimizi a~an
bir ki~ili~e, bir yetene~e sahip bir insan olarak kar~~m~za ç~kt~~~n~~
görürüz.
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ya da, o zamanki ad~yla,
~ stanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi, 1923 Eylülünün ~~g' unda
yapt~~~~bir toplant~da, Yahya Kemal Beyatl~'n~ n önerisiyle, Atatürk'e
fahri müderrislik, yani onursal profesörlük unvan~~verilmesini kararla~t~ r~yor ve bu karar~~ Atatürk'e telgrafla bildiriyor. Atatürk, bu telgrafa verdi~i üç cümlelik bir cevapta te~ekkürlerini bildirerek bundan
k~vanç duydu~unu ifade ediyor. Bu yan~ tta Atatürk Edebiyat Fakültesine iki kez at~f yap~yor ve her ikisinde de medrese sözcü~ünü de~il
de, medrese sözcü~üne sarih bir tepki ifade edecek ~ekilde, fakülte
sözcü~ünü kullan~yor. K~sa bir süre sonra, bu onursal profesörlük
berat~n~~Atatürk'e sunmak üzere Ankara'ya getiren heyeti Atatürk,
Türkiye Büyük Millet Meclisine ili~ kin bir toplant~s~na bir süre
ara vererek kabul ediyor, heyet üyeleriyle yapt~~~~k~sa bir konu~ma
s~ras~nda tarih konusuna çok ilgi duydu~unu ifade ediyor. Bir ara
da heyette bulunan ve sonradan Ba~ bakanl~ k ve Tarih Kurumu
Ba~kanl~~~~yapacak olan ~emseddin Günaltay'a dönerek, "Tarihçilerle çok konu~aca~~z" cümlesini sözlerine ekliyor."
Bundan aç~ kca görülüyor ki, Atatürk, daha cumhuriyetin ilan~ndan önce ~stanbul Üniversitesinin Bat~~örnekleri ~~~~~nda daha
modernle~tirilme ihtiyac~nda oldu~u kan~s~ndaym~~~ve 1929-1 g3o
y~llar~ndan itibaren tarih alan~nda ba~lad~~~~ve ba~latt~~~~yo~un
çal~~malar~~ daha 1923 y~l~nda dü~ünmekte ve tasarlamaktaym~~.
~stanbul Üniversitesi reformunu da nitekim Atatürk 1933 y~l~nda
gerçekle~tirdi ve ondaki köhnele~mi~~medrese sisteminden kalm~~~
izleri kesinlikle kald~ rma yolunda elinden gelen her ~eyi yapt~.
Atatürk'ün medrese terimi yerine fakülte sözcü~ünü kullanmakta israr etmi~~olmas~~ister istemez dikkati üzerine çekiyor. Gerçekten, Atatürk'ün bu jesti üzerinde durulmaya de~er. Denilebilir
14 ~emseddin Günaltay. "Atatürk'ün Tarihçili~i ve Fahri Profesörlü~ü Hakk~nda Bir Hat~ra", Bellete~~~ (Tarih Kurumu), cilt 3,1939, sayfa 273-274; Melahat
Özgü, Atatürk'e Sevgi, Ankara 1972, s. 10-12.
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ki, onun medrese sözcü~üne bu tepkisi küçük bir kelimenin dar s~ n~ rlar~~içinde koskoca bir kültür davas~n~ , bir bilimsel tutumu aç~~a
vuran, simgesel biçimde dile getiren bir davran~~ t~ r. Çünkü fakülte
ve medrese sözcükleri bir bak~ma iki ayr~~dünya görü~ ünün temsilcileridir.
Üniversite bir Ortaça~~ürünüdür ve, asl~ nda, bunun ba~ lang~c~n~~medreseye götürmek mümkün görünüyor. Tarihin ilk yüksek
ö~retim kurumu olarak betimleyebilece~imiz Türk - ~slam dünyas~~
medrese sistemi Karahanl~ larla Gazneliler zaman~ nda, onbirinci
yüzy~l~ n birinci yar~s~ nda ilk geli~ me a~ amalar~ ndan geçtikten sonra
Selçuklular zaman~ nda resmen ortaya ç~kt~ . Böylece, bu okulun
do~mas~ nda atalar~m~z~ n büyük pay~~oldu~unu görüyoruz. 15 Fakat,
daha çok, devlet için gerekli bürokrasiyi yeti~tirme s~ n~rl~~ amac~na
yönelik olan medresede, dine ili~ kin bilgiler ve özellikle Arapça
ö~retimi ile ~slam hukuku ön planda yer alm~~ , akli ve laik ya da
yaddinsel bilimler bunlar~ n müfredat program~ nda yeterince vurgulanmaktan uzak kalm~~ t~r.
Bu arada, Avrupa'da bir yandan ayd~n insan~ n entellektüel kültürünü ve genel bilgi da~arc~~~n~~ geli~ tirip besleyen orta ö~retim
sistemi do~du ve bir yandan da Ortaça~~üniversitesinin kat~~kal~plar içinde dondurulmas~~ e~ilimine modern bilim ak~m~n~ n bir tepkisi
olarak yeni bilgi üretme i~ini örgünle~ tirmek amac~ yla önemli birtak~m
temel bilim ara~t~ rma kurumlar~~ ortaya ç~ kt~ . Daha sonra da, bu
ara~t~ rma kurumlar~n~n etkisi alt~ nda, Bat~ da, üniversiteler, yüksek
ö~retim yan~nda, ara~t~ rma yetilerinin ve yetkinli~inin olu~ turulmas~ na gittikçe büyüyen bir yer vermeye yönelmi~, gerek fen bilimleri ve gerekse toplumsal bilimler alan~ nda temel ara~t ~rma faaliyetlerinin ana kökenleri ve yeni bilimsel bulu~lar~ n üretildi~i gür kaynaklar haline gelmeye ba~lam~~lard~r.
Bat~ , ilerleyen bilimi sayesinde endüstri alan~nda da büyük at~l~ mlar ve devrimler yapmay~~ba~arm~~, ve Avrupa'n~ n bilim ~~~~~nda
böylece etkinle~en teknolojisinin bask~s~ n~~ ac~~ ve somut bir ~ekilde
duyan Osmanl~~imparatorlu~u bu bask~n~ n alt~ nda ezilip yok olmamak için kurtulu~u Bat~n~ n sava~~tekni~i ile araç ve gereçlerini ve
askeri e~itim sistemini kabullenmekte bulmu~, Bat~n~ n teknolojik
15 Ayd~n Say~l~
, "Higher Education in Medieval Islam", Ankara Üniversitesi
r~llz~~, Cilt 2, 1948
S. 30-7 I .
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düzeyine ula~~ p ona ayak uydurmak için ilk olarak Mühendishane-i Bahri-i Hümayunu, yani Deniz Kuvvetleri Mühendislik Okulunu 1773 y~l~ nda, bundan bir süre sonra da Mühendishane-i
Berri-i Hümayunu, yani Kara Mühendislik Askeri Okulunu
kurmu~ tur. Böylece, silahl~~kuvvetler ve mühendislik alan~~bizde
Bat~l~la~man~ n öncüleri ve yol göstericileri oldu. Ondokuzuncu yüzy~l
ba~lar~ nda ve özellikle o yüzy~l~ n ikinci çeyre~i içinde de t~p alan~nda
Bat~~ modellerine uyan ilk yüksek t~p okulumuzu açmay~~ ba~ard~k.
Bu alanda da yolu açan Askeri T~bbiye olmu~ tur. 1869 y~l~~ s~ralar~ nda ise bu tatbiki veya k~lg~sal yüksek okullar~n gerçek kayna~~ n~~
ve dayana~~n~~ te~ kil etmesi gereken temel bilimlerin büyük önemi
anla~~l~nca, Bat~~üniversitelerini örnek alan ilk Türk üniversitesinin,
~stanbul Darülfünunu'nun çekirde~i olu~turuldu.
Bu Bat~l~la~ma çabalar~m~ z bizim için gerçekten büyük de~er
ta~~ r. Bunun en büyük ve aç~ k seçik kan~t~ , Atatürk'ün kendisinin
bu Bat~l~la~ ma hareketimizin somut bir ürünü olu~udur. Çünkü,
yüzy~l~~ a~an bir süre Bat~l~la~ma ak~m~~ile kazand~~~m~z tecrübe ve
edindi~imiz bilgileri gerek kuramsal yönden ve gerekse uygulama
alan~nda büyük bir ustal~ kla de~erlendirmesi sayesindedir ki, Atatürk
modern Türkiye'nin temelini etkin biçimde atabilmi~tir.
Bat~l~la~man~ n özü ve kilit dü~ üncesi insan ya~am~n~n onar~lmas~ nda ve insan mutlulu~unun sa~lanmas~nda, mümkün oldu~u
kadar, sa~lam ve güvenilir bilgi ~~~~~ nda yürüme yönteminin benimsenmesiyle olu~ ur. Atatürk'ün hayatta en gerçek yol göstericinin
bilim oldu~una parmak basan özlü sözü bunu en veciz bir biçimde
dile getirmektedir. Atatürk bu gerçe~i, Türkiye Cumhuriyetinin
kurulu~undan itibaren hatta ondan da daha önce, sava~~sonras~~
devrenin en erken y~ llar~ndan ba~ layarak, hemen hemen her vesile
ile vurgulam~~t~r."
~stiklal Sava~~m~z~n zafere ula~mas~n~n hemen pe~i s~ra, 2 2 Ekim
1922'de Bursa'da yapt~~~~bir konu~ mada, Atatürk, Türkçesi biraz
sadele~tirilmi~~ ~ekliyle, ~öyle söylemi~ tir :
Yurdumuzun en bay~nd~r, en göz al~c~, en güzel yerlerini üç buçuk y~l
kirli ayaklariyle çi~neyen dü~man~~ma~lup eden zaferin s~rr~~nedir, bilirmisiniz?
Ordular~ n sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin k~ lavuz edinilmesindedir.
Ara~t~rma, Dil ve Tarih16 Örne~in, bkz.: Ayd~n Say~l~ , "Atatürk ve Bilim",
Co~ rafya Fakültesi Felsefe Ara~t~rmalar~~Enstitüsü Dergisi, cilt ii, 1979, S. 13-17.
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. Milletimizin siyasi ve içtimai hayat~~ile ulusumuzun dü~ünü~nsel e~itiminde
de yol göstericimiz bilim ve fen olacakt~r. Türk milleti, Türk sanat~, Türk
ekonomisi, Türk ~iiri ile edebiyat~, okul sayesinde ve okulun verece~i bilim ve
fen sayesinde bütün ola~anüstü incelikleri ve güzellikleriyle olu~up geli~ecektir.
Bat~~Anadolu seyahatinde 1923 y~l~~Ocak ay~n~n son haftas~nda
Ala~ehir'de halkla yapt~~~~bir konu~mada Yunan i~gali günlerinden
söz ettikten sonra Atatürk ~unlar~~söylüyor:
Arkada~lar! Bundan sonra pek mühim zaferlere kavu~aca~~z. Fakat
bu zaferler süngü zaferleri de~il, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacakt~r.
Ordumuzun ~imdiye kadar istihsal etti~i muzafferiyetler memleketimizi halâs~~
hakikiye sevketmi~~say~lamaz. Bu zaferler ancak müstakbel z~~ ferimiz için
k~y~netli bir zemin haz~rlam~~t~r. Muzafferat~~Askeriyemizle ma~rur olmayal~m.
Yeni ilim ve iktisat zaferlerine haz~rlanahm.
26 Ocak ~ 923'te de Salihli istasyonunu dolduran toplulu~a
hitap ederken, kara günlerin art~ k gerilerde kald~~~ n~~hat~rlatarak
sözlerine ~öyle devam ediyor:
Bundan sonra memleketimizi kat' halâsa isal için pek kuvvetli ve esash
tedbirler ittihaz eylemek icabeder. Bu tedbirlerin en ~nühimi ve en b~rincisi
ilim ve irfand~r. ~~te ~urada gördü~üm küçük mektepliler ilim ve irfan ordular~n~~ te~kil edeceklerdir."
Bütün devrim ve reformlar~nda Atatürk hep akl~ n k~ lavuzlu~u
alt~nda ve geçmi~teki uzun teerübelere dayanan sa~lam bilgi ~~~~~ nda
yürünmesi temel ilkesini her zaman için etkin ölçüde ba~ar~l~~ tutmaya
özen göstermi~tir. Bir yandan da cahilli~in ve bilgisizli~in karanl~~~nda bar~n~p göveren karakuvvetlerle temelsiz ve bat~l dü~ünce
ve inançlara, evliya ve tarikat büyüklerine ili~kin keramet ve mucize
masallanyla hurafe ve efsanelere, sihir, büyü, muska, efsun, ve üfürükçülük gibi ça~d~~~~davran~~~ve uygulamalara kar~~~dizgeli ve yo~un
bir mücadeleye giri~mi~, ayr~ca, üniversite inkilab~~ ile en yüksek
ö~retim kurumlar~m~ zda bilimsel ara~t~rman~n canl~~bir süreç durumuna ula~t~r~lmas~~ tutumunun benimsenip edimselle~tirilmesine
do~ru yak~n tarihimizde en etkili ad~m~n at~lmas~ nda önayak olmu~,
böylece de yurdumuzda bilimin ve bilim zihniyetinin zafer yollar~n~~
açm~~t~r.
~l Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesi Türk Ink~ lap Tarihi Enstitüsü Yay~nlar~, Cilt 2, 1959, s. 72.
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30 A~ustos 1924'te Atatürk Dumlup~na~ 'da yapt~~~~bir konu~mada ~öyle diyor:
Dünyadaki her toplulu~un mez~cudiyeti, de~eri özgür ve ba~~ms~z ya~ama
hakk~, sahip oldu~u ve yaratup ortaya koyaca~~~medeni eserlerle orant~l~chr.
Uygarl~~~n yeni bulu~lar~= ve fennin harikalar~n~n cihan~~
de~i~meden de~i~meye sürükleyip durdu~u bir devirde yilzy~llar~n eskitti~i
köhne zihniyetlerle, geçmi~e kölecesine ba~l~l~kla varl~~~m~z~~devam ettirmemiZ
mümkün de~ildir.
1933 y~l~~Cumhuriyet bayram~n~~aç~~~konu~mas~nda ise Atatürk,
Türk milletinin yürümekte oldu~u terakki ve medeniyet yolunda elinde
ve kafas~nda tuttu~u me~ale müsbet ilimdir
diyor.
Türkiye'nin gelece~i konusunda Atatürk hiç karamsar de~ildi.
iyimserli~inin temel dayana~~~da yurdumuzda bilim zihniyetinin
egemen olaca~~na ve i~lerimizi bilimin k~lavuzlu~u ~~~~~ nda yürütece~imize olan inanc~yd~. Nitekim, kendisi Cumhuriyet bayram~n~n
onuncu y~ldönümü nutkunda ~öyle söylüyor:
Asla ~üphem yoktur ki, Türklü~ün unutulmu~~büyük medeni vasf~~ ve
büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inki~afi ile, âtinin yüksek medeniyet
ufkunda yeni bir güne~~gibi do~acakt~r.
Atatürk yine ayn~~söylevinde ~u sözleri de söylemi~tir:
Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çal~~kanl~~~n~, f~tri zekas~n~,
bilime ba~l~l~~~n~, güzel sanatlar sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen
ve her türlü vas~ta ve tedbirlerle besleyerek geli~tirmek milli ülkümüzdür. Türk
milletine çok yara~an bu ülkü, onu, bütün be~eriyete huzur temini yolunda,
kendisine dü~en vazU.eyi yapmakla muvaffak k~lacakt~r.
Bu sözlerinden aç~kça görüldü~ü üzere, Atatürk, bilim ve uygarl~ kta geli~melerin ancak uluslararas~~ i~birli~i ve katk~larla gerçekle~ebilece~ine ve Türk ulusunun uluslar toplulu~u ile, uygarl~~~n her
alan~nda öncülük düzeyinde yap~c~~ve bilinçli bir i~birli~i içine
girmesi gerekti~ine inanmaktayd~. Esasen, böyle bir çal~~ma birli~ini
gerçekle~tiremiyen bir topluluk uygarl~~~n ön saflar~nda yer alamaz
ve ileri uygarl~k geli~imlerine ayak uyduramaz.
Atatürk'ün çok isabetli bir ~ekilde v~~rgulad~~~~devingen veya
dinamik ~ekliyle gerçek bilimi her ~eyden önce üniversite temsil
eder. Bu sebeple, Bat~~uygarl~~~na ayak uydurmak için, her ~eyden
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önce, Bat~n~n en yüksek irfan düzeyini temsil eden üniversitelerine
ayak uydurmak gerek. Atatürk'ün de zihnini i~gal eden en önemli
konulardan biri bizim üniversitelerimizin bilim düzeyini, Bat~~üniversitelerindeki en yüksek düzeye ula~t~rmakt~.
Universiternizi modernle~tirme i~ini Atatürk Milli E~itim Bakan~~
Doktor Re~it Galib'e verdi. Fakat o zaman yurdumuzun tek
üniversitesi olan ~stanbul Darülfünunu'nun islaha muhtaç oldu~una
Atatürk bizzat karar vermi~ti. Atatürk üniversite hocalar~m~zdan birço~unu ~ahsen az çok tan~d~~~~gibi, özellikle tarih ve dil konular~nda
~stanbul Üniversitesinde okutulan ders kitap ve notlar~n~~getirtmi~,
bunlar~n birço~unu dikkatle okumu~~ve bu konu üzerine ciddiyetle
e~ilmi~ti. Üniversite i~i ile Doktor Re~it Galib'i görevlendirince de,
"Doktora g~pta ediyorum. Üniversite reformu gibi çok güç, çok ~erefli
bir i~i ba~armak ona nasip oldu" diyerek bu i~e verdi~i büyük önemi
dile getirmi~tir. 18
Bat~~Avrupa Üniversitesi onüçüncü yüzy~ldaki do~u~undan
ba~layarak uluslararas~~bir mahiyet ta~~m~~t~r. Avrupa'da çe~itli
memleketlerin üniversiteleri bu müessesenin geçirdi~i geli~me a~amalar~n~~birlikte idrak etmi~ler, birlikte gerçekle~tirmi~lerdir. Bugün de,
Bat~ , üniversite ad~n~~ ta~~yan Kurumun tan~m~n~n, bilimsel ve dü~ünümsel düzeyinin belirleyicisidir. Ayr~ca, dünya üniversiteleri aras~nda pratik aç~dan bir denklik sorunu da ciddiyetle söz konusudur.
Bu konu k~smen rektörler toplant~lar~nda ele al~n~r. Bazen de, üniversiteler, denkleri kabul etmedikleri üniversitelerin mezunlar~n~~
üniversite mezunu saymamak, böyle üniversite hocalanna hocal~k
hakk~~ve baz~~üniversitelere mezuniyet sonras~~e~itim hakk~~tan~mamak
gibi davran~~lara çe~itli yollardan girmektedirler. Türkiye~nizin üniversitelerine bugün Bat~~üniversitelerinde genellikle bir denklik statüsü tammyorsa, bunu biz, büyük ölçüde, ~~933'te Atatürk'ün gerçekle~tirdi~i üniversite inIc~labl~n~za borçlu oldu~umuzu kesinlikle söyleyebiliriz.
Avrupa Ortaça~~Üniversitesi ilk ba~ta özellikle hukukçu ve
tabip yeti~ tirmeye yönelik iken, özellikle Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda yedi özgür sanat konulanyla kafalar~~bezeme faaliyetine öncelik tan~maya ba~lam~~, daha sonralar~~da üniversiteler,
modern bilim ak~m~~ile Ayd~nlanma Ça~~n~n etkisi alt~nda, giderek
ig

Bkz. Ulu~~~~demir, Mann içinden, Ankara 1976, s. 124.
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soyut ve objektif dü~ünce al~~kanl~klar~~kazand~ran ve özellikle ara~t~ rma ve yeni bilgi üretme yetisi veren kurumlar haline gelmi~, yüksek düzeydeki mesleki e~itim daha fazla üniversitelere ba~l~~ya da
üniversite d~~~ nda kalan özel yüksek okullara b~rak~ lm~~t~r. Bat~~
üniversitesinde en son geli~ me ise mezuniyet sonras~~e~itimin a~~rl~k
kazanmas~~sürecinde görülmektedir.
Atatürk'ün önayak oldu~u üniversite ink~lab~m~z, gerek fen
bilimleri ve gerekse be~eri bilimler alanlar~ nda üniversitelerimizin
Bat~~örneklerine uygun ara~t~ rma geleneklerine ayak uydurmalar~n~~
birinci planda olmak üzere öngörmekte idi. Tarih ve dil alanlar~nda,
Atatürk, canland~rmak istedi~i bu ak~m~~Tarih ve Dil Kurumlar~n~~
kurmak suretiyle güçlü biçimde destekledi. Ayr~ca, Istanbul Üniversitesinde temsil edilen kürsü ve enstitülerle bölümlerin say~s~n~~
artt~rmak ve bunlar~ n bilimsel seviyesini yükseltmek, kütüphane,
laboratuvar ve di~er ara~t~rma araç ve gereçleri bak~m~ndan üniversiteyi zenginle~tirmek de ~artt~. Atatürk'ün gerçekle~tirdi~i üniversite
devrimimizde temel ilkelerden biri, üniversitenin memleketin mevcut
entellektüel kültür düzeyini de~il, kendisi için ideal olarak kabul
etti~i kültür düzeyini temsil etmesiydi. Bu da, neticede, Türk toplumunda, Bat~~anlam~nda bir bilim gelene~inin kurulmas~~ve topluma
mal edilmesi dü~üncesine dayanmaktayd~.
Üniversite reformumuz için Isviçre'den Profesör Albert Malche'a
bu konuda bir rapor haz~rlama görevi verildi. Malche ~~932'de yurdumuza gelerek bir süre kald~~ve raporunu sundu. Daha sonra da
Türkiye'de bir y~l~~geçen bir süre kalarak Türk hükümeti nezdinde
dan~~man olarak görev yapt~. Ayr~ca, Almanya'dan gelen patolojik
anatomi profesörü Philipp Schwartz'~n da bu konuda himmeti geçti.
Fakat eldeki mevcut hoca kadrosu ile bu i~i arzulanan çapta
yapmak olanaks~zd~. O zamana kadar üniversitede temsil edilmemi~~
olan yepyeni kürsülerin kurulmas~~da söz konusuydu. Tam bu s~ralarda büyükçe bir say~da bilim adam~n~n ve üniversite hocas~n~n
Almanya'y~~terketmek arzusunda veya zorunda olmalar~~bizim için
büyük bir ~ans eseriydi. Derhal elli kadar önemli kürsü temsilcisi,
yanlar~nda yard~mc~lar~~da oldu~u halde, Türkiye'ye davet edildi.
Az sonra bunlara yenileri de eklendi.
1933 y~l~~Türkiye'ye Avrupa'dan ve özellikle Almanya'dan
büyük bir beyin göçünün ba~lad~~~~y~ld~r. Türkiye bu göçmen pro-
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fesörleri ilk ba~r~na basan memleket olmu~~ve Istanbul Üniversitesi
1933'te ve onu takip eden y~llar içinde bu profesörlerin en büyük
toplant~~merkezi vasf~n~~kazanm~~t~r.19
Türkiye'ye beyin göçü bak~m~ndan çok elveri~li ~artlar~n var
olmas~ndan faydalan~larak Ankara'da 1933'te Yüksek Ziraat Enstitüsü, çok say~da yabanc~~profesörden olu~an bir yüksek ö~retim
kurumu olarak kuruldu. Içinde Yüksek Veteriner Okulu ile fizik,
kimya, ve tabii bilimlerde iki y~ll~k haz~rl~k ö~retimi veren bir Temel
Bilimler önlisans, ya da F. K. B. Yüksek Okulu k~sm~~da vard~. 2°
Ankara Hukuk Mektebi ~ 925'te aç~lm~~, sonradan Siyasal
Bilgiler Fakültesine dönü~en Mülkiye Mektebi de 1935'te Istanbul'dan Ankara'ya nakledilmi~ti. Böylece, Atatürk'ün Ankara'da da
bir üniversite kurulmas~~arzusu do~rultusunda birhayli yol al~nm~~~
bulunuyordu. Ve yine, 1935 y~l~nda Ankara'da Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi kurulunca bu amaca bir ad~m daha yakla~~ld~. 21
Gecesini gündüzüne katarak yurdunun ve milletinin hizmetinde
çal~~an Atatürk, bilgin ki~ileri ve özellikle tarihçilerle dilcileri yemek
sofras~na davet eder, gerek bu yoldan ve gerekse ba~ka yollardan
kültür sorunlar~yla tarih ve dil konular~nda kendileriyle çok ciddi
ve seviyeli konu~malar yapard~. Bu konu~ma ve tart~~malarda Atatürk'ün farketti~i bir husus ~u olmu~tu ki, genellikle eldeki bilgiler
ilk elden olmaktan fazla ikinci ya da üçüncü eldendi, ilk ve as~l kaynaklara inmekten fazla bu kaynaklara inebilen ya da daha yak~n
olan Bat~~kökenli kitaplardan derlenmekteydi. Oysa, bu konular~n
Bkz., Cumhuriyet, 5-9 A~ustos 1968; Horst Widmann, Exil und Bildungsh4fe,
Die Deutschsprachige Akademische Emigration in die Turkei nach 1933, 1937; Ulu~~t~demir,
r~llann 4i~den, Ankara 1976, L 90, 123-125.
3° Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Almanya'da üniversite yöneticili~i tecrübesi de kazanm~~~hocalardan rektörü ve dekanlanyla ve büyük say~daki yabanc~~
profesörleriyle, ayr~ca büyük çaba ve masraflarla haz~rlanm~~~geni~~ve zengin bina
ve tesisleriyle, birkaç büyük bölümden olu~an k~smi bir üniversite mahiyetini ta~~maktayd~. Aç~l~~~~zaman~n ba~bakan~~ Ismet Inönü taraf~ndan ve kendisinin bir
konu~ma ile kat~ld~~~~bir törenle yap~lm~~t~r. Bkz., Nihal Erk, Veteriner Tarihi, ikinci
bask~, Ankara 1978, s. 219-228; Arif Akman, Türkiye'de Yüksek Ziraat ö~retim Reformunun Anatomisi, Ankara 1978; Nihal Erk ve Ferruh Dinçer, Türkiye'de Veteriner
Hekimlik Ö~retimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi, Ankara 1970.
al Bkz.: A. Afet man, "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Kurulu~~Haz~rl~klar~~ve Aç~l~~~", Cumhuriyetin 50. Y~ldönümü Anma Kitab~, DTCF
Yay~n~, Ankara 1974, S. 9-55.
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Türk bilginleri taraf~ndan da ilk elden ara~t~r~lmas~, Türk bilginlerinin de bilim dünyas~nda ilk safta yer almas~~ve söz sahibi olmalar~~bir zorunluluktu.
I~te Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesini kurmay~~Atatürk bu
maksatla, dil, tarih, co~rafya, ve dü~ünümsel kültür alanlar~nda ilk
elden ara~t~rmalar yapabilecek Türk bilginlerinin yeti~tirilmesi amac~yla kararla~t~rd~. Her ba~lang~ç gibi bu Fakülte de, ister istemez,
kurulu~unda, mütevazi ölçülerle i~e ba~lad~. Fakat Fakülte ad~na
lay~k bir kurum olarak, tinsel temeli bak~m~ndan, yani kurulu~unda
egemen olan bilimsel tutum ve anlay~~~aç~s~ndan, çok sa~lam ve
kusursuz bir üniversite zihniyetini belirgin bir biçimde temsil etmekteydi. Bu, gerçek anlam~~ile bir fakülte idi. Henüz kendisi somut
biçimde ortada bulunmayan ileri bir üniversitenin fakültesi olarak
tasarlanm~~, planlanm~~t~. Fakülte sözcü~ünün içinde mündemiç
olmas~, sakl~~bulunmas~~lüzumlu, bu k~sa sözcü~ün ifade etmesi
gerekli anlama tamamen sahipti.
Atatürk'ün Istanbul universitesince kendisine tevcih edilen
onursal profesörlük pâyesine ili~kin olarak gönderdi~i te~ekkür yaz~s~nda medrese yerine fakülte terimini kullanm~~~olmas~n~n ta~~d~~~~
manay~~ve onun bu konuda tak~nd~~~~tavr~~Istanbul üniversitesine
ili~kin olarak gerçekle~tirdi~i üniversite reformuyla oldu~u kadar
kendi eliyle kurdu~u bu fakülte yoluyla, Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesi için çizdi~i bilimsel yol yard~m~yla su yüzüne ç~karmak,
daha aç~k seçik biçimde yorumlay~p anlamland~rmak, mümkündür.
Gerçekten, fakülte terimi yabanc~~bir sözcük oldu~u için ve,
belki biraz da, dilimizde bu sözcükten üretilme ve yak~n anlamlarda
akraba sözcükler pek bulunmad~~~ndan, bu kelime bizde sarih bir
ça~r~~~m ya da ça~r~~~m ba~lang~c~~yapmaz, kendili~inden, ya da hiç
olmazsa kolayl~kla zihnimizde bir imaj uyand~rmaz. Fakat bu k~sa
sözcü~ün içerdi~i anlam, bu lâfz~n tazammun ve ifade etti~i mana,
okul kelimesinin, mektep ve medrese terimlerinin delalet ettikleri
anlamlardan birhayli farkl~d~r. Fakülte sözcü~ü, do~ru kullan~l~~~~ile,
yüksek okul sözcü~ünden, ve özellikle medrese teriminden farkl~~
bir içleme ve kaplama, ya da eski terimleriyle, tazammuna ve ~umule,
sahiptir. Fakülte, toplumun günlük pratik ihtiyaçlar~n~~kar~~lamaya
yarayan belli mesleklere insan yeti~tirmekten fazla tarafs~z ve objektif
dü~ünce al~~kanl~klar~~kazand~rmay~, insan kafas~n~~yüksek bir kültür
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düzeyine ula~t~rmay~, onu bilim zihniyeti ve bilimsel dü~ünce için
yo~urmay~~ve bu yoldan topluma büyük yarar sa~lamay~~amaçlayan bir ö~retim ve ara~t~rma kurumu anlam~na gelir.
Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinin örne~in tarih, sanat tarihi,
Türk dili ve edebiyat~, felsefe, ve felsefe tarihi kürsülerini dü~ünelim. Bu
konularda toplumumuzun lise ö~retmenine ihtiyac~~var. Fakat Fakültenin bu kürsüleri, temsil ettikleri bu disiplinleri lise s~ralar~ndaki genç
ku~aklar~n ö~renim düzeyinin kat kat üstünde ele al~rlar. Bu kürsüler
kendi alanlar~nda uluslararas~~bilim dünyas~nda geçerli katk~larda
bulunmaya çal~~~rlar ve bu çal~~malar~n evrensel tarihi ve özellikle
milli tarihimizi beklenmedik yönlerde ayd~nlatmas~~her zaman için
umulabilir. Yine, örne~in, sümeroloji, hititoloji, arkeoloji, sinoloji
ve hindoloji gibi alanlar, dünyan~n sayg~n üniversitelerinde oldu~u
gibi, Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinde de temsil edilirler. Bu
alanlar günlük ihtiyaçlarla do~rudan ba~lant~~kuran mesleklere insan
yeti~tiren disiplinler de~ildirler. Ama bu alanlarda yap~lan ara~t~rmalar tarihsel sürecin ve insan~n uygarl~k kurma faaliyetinin mahiyetine ili~kin önemli bilgilerin üretilmesine yard~mc~~olan, kendi
tarihimizin verimli biçimde incelenmesi için gerekli kaynak bilgilerini sa~layan ve insan zihninin dü~ünümsel kültür düzeyinin yükselmesine önemli katk~da bulunan kalburüstü bilim ve dü~ünce
alanlar~d~r. Bu sebeple, Atatürk bu gibi disiplinlerin Dil ve TarihCo~rafya Fakültesinde temsil edilmelerine büyük önem vermi~, ve
asl~nda, Fakülteyi, ilk planda olmak üzere, bu gibi amaçlarla kurmu~tur.
Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi kurulal~~ k~rk be~~y~l geçti.
Fakülte yar~m as~ra yak~n bir süre içinde önemli geli~meler gösterdi.
Ayr~ca, bu geli~im Atatürk'ün öngördü~ü ve belirledi~i bilim anlay~~~~
do~rultusundan fakülteyi sapt~rmadan, bu yap~t~~için Atatürk'ün
çizdi~i rotadan ve onda geli~tirmeyi amaçlad~~~~bilimsel ruhtan onu
ay~rmadan gerçekle~tirilmi~tir. Bu da ayr~ca ve gerçekten sevindirici
bir husustur. Bu, fakülte mensuplar~n~n Atatürk'ün bilim emanetine
gösterdikleri sadakati kan~tlamaktad~r.

