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nsano¤lunun matematik etkinliklerinin, kendisi
bunun bilincinde olmasa bile, milyonlarca y›l
önce, yeryüzünde ilk varl›k gösterdi¤i günlerde
baﬂlam›ﬂ oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmasa gerek.
Gerçekten, insano¤lu daha o günlerde, kendisine
zarar verebilecek hayvanlar›n ya da hemcinslerinin
say›lar›na ve durumlar›na bakarak kendince en uygun olan kararlar› al›yor, ya kaç›yor ya da sald›r›yordu. Kaç›ﬂ› ya da sald›r›y› geliﬂigüzel de¤il, belirli bir yöntemle yap›yordu. Yapt›¤›n›n fark›nda de¤ildi, ama bir oyun problemini sessiz sedas›z çözüp
karar veriyordu. Bunu, bugün bizim yapt›¤›m›z gibi karmaﬂ›k terim ve denklemlerle ifade edip bir
stokastik optimizasyon problemi olarak ortaya koyam›yordu, ama azl›¤› çokluktan, avantajl› konumu avantajs›z olandan ay›rdedebiliyor, karar›n›
buna dayanarak veriyordu. Karar›nda etkili olamayacak ögeleri, örne¤in, zarars›z hayvanlar› ve
bitkileri de¤erlendirmenin d›ﬂ›nda tutuyor, etkili
olabileceklerin ise hepsini de¤erlendiriyordu. Yapt›¤›n›n bilincinde olmasa bile, bu karar verme
sürecinden her seferinde baﬂar›yla ç›k›yor ve böylece hem kendi yaﬂam›n› sürdürüyor hem de neslinin
devam›n› sa¤l›yordu.
Zaman ilerledikçe, insano¤lu bir yandan yapt›¤›n›n bilincine vard›, bir yandan da içinde yaﬂad›¤›
evrenin birtak›m optimal koﬂullar›n üzerine inﬂa
edildi¤ini farketti. Matemati¤in gücüyle, önce,
gözlemledi¤i olaylar›n, mekani¤in, elektri¤in, opti¤in ve daha pek çok ﬂeyin kurallar›n› kavrad›; sonra, daha da ileri götürdü¤ü matematikle, o güne
kadar hiç gözlemleyememiﬂ oldu¤u olaylar› tahmine baﬂlad›. Yaﬂam›n› kolaylaﬂt›ran, daha konforlu
ve güvenli yapan araç gereçler tasarlad›, ça¤daﬂ
teknolojiyi yaratt›. Özetle, a¤aç kovuklar›nda ve
ma¤aralarda yaﬂayan o ilkel insan›, Ay’a gidip gelen, tomografiyle iç organlar›n› tabaka tabaka görüntüleyen, çocuklar›n oyunca¤› haline gelmiﬂ bulunan bilgisayarlarla dünyay› avcunun içine alm›ﬂ

olan ça¤daﬂ insana dönüﬂtüren, yaln›zca insan beyninde varolan matematik oldu. Matemati¤in bu
gücünün ayr›m›na erken varm›ﬂ olan toplumlar,
bir iﬂe yaray›p yaramayaca¤›n› tart›ﬂmadan, bütün
matematik yeteneklerini aç›¤a ç›karmaya özen gösterdiler. Baﬂar›l› gençlerini bu yönde s›n›r tan›madan teﬂvik ettiler, desteklediler. Bu, onlar›n sadece
teknoloji bak›m›ndan ön s›ralarda yer almalar›n›
veya komﬂular›yla giriﬂtikleri savaﬂlar› kazanmalar›n› sa¤lamakla kalmad›, ayn› zamanda, salt kendilerini ilgilendiren toplumsal konularda sa¤duyulu
kararlar alarak mutlu ve sa¤l›kl› toplumlar oluﬂturabilmelerini de sa¤lad›.
Her Türk ayd›n›n›n iyice bildi¤i ve üzüntü duyarak kabullendi¤i gibi, bizim toplumumuz, özellikle ac› dolu savaﬂlar dizisi ﬂeklinde hat›rlanan o
uzun Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, günlerini, y›llar›n› ve yüzy›llar›n› hep matemati¤i d›ﬂlayarak geçirdi. Durumumuz ve düzeyimiz 17nci yüzy›l›n ortalar›na kadar komﬂular›m›z›n ve savaﬂ halinde oldu¤umuz ülkelerin durumundan pek farkl›
de¤ildi: ‹kibin y›l kadar önce yaﬂam›ﬂ olan Tales,
Öklit, Arﬂimet gibi dehalar›n bizlere miras b›rakt›klar› aritmetik ve geometri bilgilerini kullanarak
güncel teknik problemlerimizi baﬂar›yla çözebiliyorduk. Bunun d›ﬂ›nda kalan entellektüel çabalar,
dünyan›n her yerinde dini konular ve dogmalar etraf›nda toplanm›ﬂt›. Ancak 17nci yüzy›l›n ortalar›na do¤ru Avrupa’da Leonardo da Vinci’ler, Kepler’ler, Galilei’ler, Newton’lar ve di¤erleri ardarda
ortaya ç›kmaya baﬂlad›¤›nda, o toplumlar do¤ru
karar vererek, din istismarc›lar›n›n gösterdi¤i yöne
de¤il, akl›n öngördü¤ü yöne gittiler, biz ise tam tersini yapt›k. Sonuç her zaman bizim için uyar›c› oldu, onlarla girdi¤imiz bütün savaﬂlar› birer birer
kaybetmeye baﬂlad›k. Ancak Mustafa Kemal’in
önderli¤inde, Cumhuriyet’le gelen kararl› ve cesur
at›l›mlarlad›r ki, entellektüel yap›m›zda da önemli
de¤iﬂiklikler oldu ve toplumumuz önce ça¤daﬂ matemati¤i ö¤renip kavramaya, sonra da onun geliﬂmesine katk›da bulunmaya baﬂlad›. Bu nedenle,
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Türk matemati¤inin baﬂlang›c›n› Türkiye Cumhuriyeti’nin baﬂlang›c›na oturtmak hiç de yanl›ﬂ olmasa gerek. Bu olay› baﬂlatan sayg›de¤er insanlardan baz›lar› henüz hayattad›rlar ve sessiz sedas›z
ektikleri tohumlar›n meyvalar›n› görmenin hazz›n›
tatmaktad›rlar. Son y›llarda pek çok insan›m›z›n
“köﬂe dönme” f›rsatlar› elbette onlar›n da karﬂ›s›na s›k s›k ç›km›ﬂt›. Ancak onlar kolay yoldan maddi ç›kar ve güncel refah sa¤lamay› de¤il, ömür boyu ö¤rencilik yaparak ulusumuzun entellektüel yap›s›n› oluﬂturmay› ye¤lediler. O büyük ve özverili
insanlar›m›za minnettar›z.
Cumhuriyet öncesinde ülkemizde matemati¤e
ilgi duyulmam›ﬂ olmas›n›n iki önemli nedeni oldu¤unu söyleyebiliriz:
1) O günkü e¤itim sistemimizin temelini oluﬂturan de¤er yarg›lar›n›n matemati¤i bütün do¤a bilimleri gibi küçümsemesi.
Gerçekten de, medrese sözcü¤üyle an›lan ve ilk
kez 1331’de kurulan ‹znik Orhaniyesi’yle Osmanl›lar›n hayat›na giren en eski ve en yüksek e¤itim
kurumumuz zamanla yozlaﬂarak, “kuru yaﬂ ne
varsa, hepsi bu sarih kitab›n içinde vard›r” diyen
bir ayete dayan›r oldu ve böylece bütün bilgilerin
Kuran’da yaz›lanlardan tefsir yoluyla, yani Kuran’›
yorumlayarak ç›kar›labilece¤ini, Kuran’›n d›ﬂ›na
ç›kan deneylerin ve matematiksel muhakemenin
frenk akl› ve oyunu veya bidât› kabiha (çirkin yenilik) oldu¤unu savunur hale geldi. Böylece, toplumumuzda her zaman akli bilimler d›ﬂland›, hatta
kötülendi, nakli bilimlerse yüceltilerek ön s›raya
kondu. Bunun do¤al bir sonucu olarak da gençlerimiz matemati¤e, matemati¤in s›k›c› görünen ve
“kimseye seslenmeyen” zor problemlerine yönelmeye heves etmediler. Oysa o günlerde Avrupa’da
Gauss’lar, Lagrange’lar, Cauchy’ler ve daha pek
çoklar› krallar›n, zengin prenslerin ve kontlar›n himayesinde matemati¤in s›n›rlar›n› geniﬂletmekle
meﬂguldüler.
2) Matemati¤in geliﬂmesinde her zaman önemli bir etken olmuﬂ olan endüstrinin ülkemizde hep
geri kalm›ﬂ olmas›.
Yüksek düzeyde özgün matematik problemleri ortaya ç›karan ve acil çözüm bekleyen bir endüstrimizin bulunmay›ﬂ› da ülkemizde matemati¤e ilgi duyulmas›n› engelliyordu. Çünkü, gayet iyi
bilindi¤i gibi, 19uncu yüzy›l›n sonlar›na kadar
matemati¤in sa¤lad›¤› en önemli etkenlerden biri
uygulamalar olmuﬂtu. Örne¤in, haritac›l›¤›n ve

astronominin zorlamas›yla küresel trigonometri
ve Öklidyen olmayan geometriler, e¤rilerin ve yüzeylerin diferansiyel geometrisi, elektrik ve mekani¤in zorlamas›yla diferansiyel denklemler, varyasyonlar hesab›, vektör ve tansör analizi, özel
fonksiyonlar, s›n›r-de¤er problemleri, integral
denklemler, kompleks de¤iﬂkenli fonksiyonlar gibi
konular h›zla geliﬂmiﬂti. 19uncu yüzy›lda ve öncesinde, sanayileﬂmiﬂ toplumlar her zaman yeni ve
ilginç problemlerle karﬂ›laﬂt›klar›ndan o problemleri çözecek beyinleri yetiﬂtirmeye özen gösteriyorlard›. Buna karﬂ›n bizim toplumumuz, yüksek imtiyazlar›n› korumak isteyen ve kendilerine âlim
denen din adamlar›n›n sert tepkisi nedeniyle bütün bunlardan habersiz yaﬂ›yordu. Küçümsenen
ve d›ﬂlanan akli bilimlerin, Osmanl›’y› yok etmeyi
amaçlam›ﬂ olan Bat› ve Kuzey ülkelerinin güçlenip
büyümesini sa¤lam›ﬂ olmas›na ve bunun Osmanl›
taraf›ndan da gözlenmesine ra¤men, gereken köklü önlemler al›nam›yor, yap›lmak istenen küçük
düzeltmeler de hep engelleniyordu. Buna karﬂ›n,
nakli bilim say›lan ve sa¤lam gözlem ve kan›tlara
dayanmayan rivayetler, hadisler ve menk›belerden
oluﬂan bilgi y›¤›n›, Osmanl›’y› gitgide artan bir
h›zla ça¤d›ﬂ›, güçsüz ve beceriksiz bir hale soktu.
Durumun fark›nda olanlar yok de¤ildi. Baz› padiﬂahlar, Osmanl› ordusunun savaﬂlarda hep yenilgiye u¤ramas›n›, subaylar›n matematik ve matemati¤e dayal› mekanikten habersiz oluﬂuna ba¤l›yorlar ve gerekli ›slahat›n yap›lmas› için emirler ç›kar›yorlard›. Örne¤in, 1683 Viyana bozgunundan
sonra akli ilimlerde ve teknik alanda çok geri kal›nm›ﬂ oldu¤u aç›kça itiraf edilmiﬂ ve bunun telafisi için medreselere III. Ahmet döneminde ilk kez
riyaziye dersleri konmuﬂtu. Padiﬂahlar›n amac›,
ﬂüphesiz, matemati¤i matematik olarak ö¤retmek
ve geliﬂtirmek de¤il, yaln›zca matemati¤in gücünden yararlanmakt›. Buna karﬂ›n, matemati¤in
öneminin kavranm›ﬂ olmas› sevindiriciydi. Fazla
kafa yormadan, kolayl›kla ele geçirmiﬂ olduklar›
âlim unvan›n› kaybetmek istemeyen din tacirlerinin olumsuz yöndeki tüm çabalar› sonuçsuz kald›.
Örne¤in o dönemde riyaziyeci olarak tan›nan Gelenbevi ‹smail (1730-1791) ve Yanyal› Esad Efendiler, medrese kökenli olmalar›na ve karﬂ›laﬂt›klar› bütün güçlüklere ve engellere karﬂ›n, kendi kendilerini yetiﬂtirmiﬂlerdi.
Matemati¤e ve akli bilimlere karﬂ› olan medrese direncinin ancak 1683 Viyana bozgunundan
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sonra k›r›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, padiﬂahlar›n askeri
ha sonra gelen 1877-78 Osmanl›-Rus savaﬂ›ndaki
nedenlerle önemsedi¤i matematik, özellikle de difebozgun, Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin kurulmaransiyel ve integral hesap ile mekanik, ülkemiz e¤is›na neden oldu. Bu, Osmanl›n›n kurdu¤u son
tim programlar›na, orduya ba¤l› mühendis okullar›
yüksek askeri okuldur.
arac›l›¤›yla yar›m yüzy›l kadar daha erken girdi. Bu
Mühendishanelerde durum, yukar›da belirtilaskeri mühendis okullar›n›n baﬂl›calar› ﬂunlard›:
di¤i gibi, Bat›’y› yakalamak yönünde büyük çabaHendesehane
lar içindeyken, sivil yüksek okullar olan medreseMühendishane-i Bahri-i Humâyûn
leri ›slah çabalar› da, baﬂar›s›zl›klar›na karﬂ›n süMühendishane-i Berri-i Humâyûn
rüp gidiyordu. Medresenin ›slah edilemeyece¤ine
Hendese-i Mülkiye
kanaat getiren Osmanl› yöneticileri, Darülfünun
Mühendis Mekteb-i Âlisi
ad› verilen yeni bir kurum oluﬂturmaya karar ver1734’te Üsküdar’da aç›lm›ﬂ olan Hendesehadiler. Osmanl›’n›n baﬂkentinde yüksek düzeyde
ne’de matematik derslerini Humbarac› Ahmet Pabilimsel e¤itim ve araﬂt›rma yapacak olan ilk Daﬂa (1675-1747) veriyordu (Ahmet Paﬂa asl›nda bir
rülfünun, Sadrazam Büyük Reﬂit Paﬂa’n›n çabalaFrans›z generaliydi ve din de¤iﬂtirerek Ahmet ad›r›yla 1846’da kuruldu, ama ö¤retim ancak
n› alm›ﬂt›). 1770 Çeﬂme yenilgisini, gemilerin ge1863’te baﬂlayabildi. Bundan sonra, 1870’te Darekti¤i gibi konuﬂland›r›lamam›ﬂ olmas›na ba¤larülfünun-u Osmânî, 1874’te Darülfünun-u Sultâyan III. Mustafa, 1773’te Mühendishane-i Bahri-i
nî, 1900’de Üniversite tarihine Dördüncü DarülHumâyûn’u açt›. Bu, Osfünun ad›yla geçmiﬂ olan
manl›’n›n Bat›’ya aç›lan
Darülfünun-u ﬁâhâne kuilk penceresiydi. O s›raruldu. 1908 devrimiyle
larda ‹stanbul’da müﬂavir
Darülfünun baz› yenilikolarak bulunan Macar
lere kavuﬂtu; 8 A¤ustos
as›ll› Baron de Tott’un
1909’da içinde bulundu1784’te yay›mlanan bir
¤u Mülkiye Mektebi bikitab›nda bu mühendisnas›ndan ayr›larak Vezhanenin ad› école de matneciler’de bulunan ve
hématiques olarak geç1942’de tamam›yla yamektedir. Okulun ilk honan Zeynep Han›m Kocalar›ndan Gelenbevi ‹sna¤›’na taﬂ›nd›, ders
mail Efendi’nin top menprogramlar› yeniden düZeynep Hanım Konağı
zillerinin hesab› ve logaritma konulazenlendi, yabanc› dil kitaplar ve çok
r›nda yüksek düzeyde bir uzman oldu¤u bilinmeksay›da araç gereç sa¤land›. Ancak 1911 Trablustedir. Daha sonra, 1795’te aç›lan ve sivil ö¤rencigarp Savaﬂ›, 1912 Balkan Savaﬂ›, 1914 Birinci
leri de kabul eden Mühendishane-i Berri-i HumâDünya Savaﬂ› gibi felaketler nedeniyle Darülfüyûn’a Padiﬂah, okula verdi¤i önemi belirtmek
nun’da dersler düzenli yap›lamad› ve bir geliﬂme
amac›yla, Saray kütüphanesinden baz› de¤erli kikaydedilemedi.
taplar› hediye etmiﬂti. Buradaki matematik dersle1911’de haz›rlanan Darülfünun teﬂkilât nirini verenler, genellikle, Fransa ve Prusya krallar›zamnamesi’nde Darülfünun’un beﬂ ﬂubeden oluﬂn›n göndermiﬂ olduklar› yabanc›lard›. Matematik
tu¤u belirtiliyordu. Fünûn (yani Fenler) ﬂubesi −
hocalar› aras›nda ‹shak Hoca (ölümü 1834) ile
ﬂimdiki adlar›yla − “Matematik ‹limleri” ve “Tabii
Müﬂir Vidinli Hüseyin Tevfik Paﬂa (1832-1901)
‹limler” k›s›mlar›ndan oluﬂuyordu. Matematik
da vard›. Tevfik Paﬂa’n›n yazm›ﬂ oldu¤u çok say›‹limleri k›sm›n›n ders program›nda tasar› geometdaki kitap aras›nda, ‹stanbul’da 1882’de birinci,
ri, analitik geometri, yüksek cebir, küresel trigono1892’de de ikinci bas›m› yap›lm›ﬂ olan Linear Almetri, mekanik, diferansiyel ve integral hesap ve
gebra adl› kitab› oldukça yüksek düzeyde ve özolas›l›k hesab› yer al›yordu.
gün bir eserdir. ‹shak Hoca’n›n da yabanc› dillere
1914’te Edebiyat Medresesi Müderrisler Mecçevrilmiﬂ 11 eseri aras›nda 4 ciltlik Mecmua-i
lisi’nde yap›lan görüﬂmeler sonucunda Avrupa’n›n
Ulûm-› Riyaziye adl› kitab› oldukça ünlüdür. Damuhtelif yerlerinden muktedir ve meﬂhur muallim-
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ler celbi ve baz› yeni kürsülerin ihdas›1 uygun görüldü, fakat siyasi nedenlerle Maarif Nezareti2,
yaln›zca Almanya’dan Fen, Edebiyat ve Hukuk ﬁubeleri için yirmi kadar ö¤retim üyesi davet etti.
Bunlardan Matematik ve Tabii ‹limler ﬁubesine
düﬂen ö¤retim üyesi say›s› yaln›zca alt›yd›. Söylentiye göre bunlar aras›nda hiç matematikçi bulunmay›ﬂ›n›n nedeni, görüﬂmeler s›ras›nda Umum
Müdür Salih Zeki Bey’in sarfetti¤i “Ben buradayken ancak Poincaré yahut Felix Klein gelebilir”
sözleridir.
1919’da Darülfünun nizamnamesi yeniden yap›ld› ve kuruma ilmî muhtariyet3 verildi. 1924’teyse Cumhuriyet Hükümeti Darülfünun’a hükmî
ﬂahsiyet4 verdi ve bu arada Medreseler de Fakülte
ad›n› ald›. Bir süre sonra ortal›kta Darülfünun’un
›slah edilmesi gerekti¤ine iliﬂkin söylentilerin dolaﬂmas› üzerine, bu kez Fransa’dan ö¤retim üyelerinin davet edilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Fen Fakültesi
için davet edilen ö¤retim üyeleri aras›nda bir tek
matematikçi vard›: Mentere.
Yukar›da sözü edilen k›smi reformlarla Darülfünun’un kendi kendisini içerden ›slah edemeyece¤i iyice anlaﬂ›lm›ﬂt›. Bu nedenle 1932’de Darülfünun hakk›nda bir rapor haz›rlamak üzere Cenevre
Üniversitesi eski rektörlerinden Profesör Albert
Malche resmen davet edildi ve hükümetçe kendisinden, yerinde incelemeler yaparak bir rapor haz›rlamas› istendi. Profesör Malche tüm fakülte, klinik, kütüphane ve dersaneleri gezip ö¤retim üyeleri, yöneticiler ve ö¤rencilerle görüﬂtükten sonra haz›rlad›¤› raporunu hükümete sundu ve ‹sviçre’ye
döndü. Prof. Malche raporunda eleﬂtirilerini, “Ö¤retim yöntemleri ortaça¤dan kalma; ö¤rencilerin
yabanc› dil bilgileri yetersiz; ö¤renciler dersleri tamamiyle pasif olarak dinliyorlar; Türkçe bilimsel
yay›n yok; hocalar, maaﬂlar›n›n azl›¤› nedeniyle,
ikinci bir görev almak zorunda kal›yorlar” ﬂeklinde s›ral›yor ve raporunu “‹stanbul Darülfünunu
düﬂük verimli bir müessesedir” diyerek bitiriyordu.
Bu rapor sonucu haz›rlanan Maarif Vekâleti lâyihas›nda “Darülfünun ve ona mülhak teﬂkilât›n yeni ve mütekâmil esaslar üzerine kurulabilmesi için
evvel emirde mevcut teﬂkilât›n tamamiyle ilgas› lâ-

z›m gelir” deniliyordu. Nihayet 31 May›s 1933 tarih ve 2252 say›l› kanun yay›mland›:
Madde 1- ‹stanbul Darülfünunu ve ona ba¤l›
bütün müesseseler kadro ve teﬂkilâtlar› ile beraber
31 Temmuz 1933 tarihinden itibaren mülgad›r.
Madde 2- Maarif Vekilli¤i 1 A¤ustos tarihinden itibaren ‹stanbul’da “‹stanbul Üniversitesi”
ad› ile yeni bir müessese kurmaya memurdur. Maarif Vekâleti bu Üniversitenin teﬂkilât›na ait kanun
lâyihas›n› en geç 1 Haziran 1934 tarihine kadar
Büyük Millet Meclisine tevdi eder.
Bunun üzerine Darülfünun’un bütün mensuplar›na tebligat yap›ld›. ﬁimdi, Fizik Profesörü merhum Fahir Yeniçay’›n konuya iliﬂkin an›lar›na bir
göz atal›m: “Gazi Enstitüsü’nde lise ö¤retmenlerine kurs yapmak üzere Ankara’da bulundu¤um s›rada, Fakülte adresime Maarif Vekili’nin imzas›yla
ﬂu tezkere gelmiﬂ:
Müderris Muavini Fahir Beyefendiye,
Muhterem Efendim,
31 May›s 1933 tarih ve 2252 numaral› kanunla Büyük Millet Meclisi 31 Temmuz 1933 ten itibaren ‹stanbul Darülfünunu’nu ilga etmiﬂtir. Bu
kanun hükmüne tevfikan bütün tedris heyeti ve
idare memurlar› 31 Temmuz tarihinden itibaren
aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ demektir.
Hayat›n›, uzun senelerden beri Darülfünun’a
hasretmiﬂ olanlardan tekaüt edilmek veyahut baﬂka bir vazife almak suretiyle bizden ayr›lanlara
karﬂ› hürmetimiz derin ve ebedîdir. Bu de¤iﬂikli¤in
baﬂl›ca sebeplerinden birisi, yeni ﬂartlara uygun bir
üniversite kurmak maksad›d›r.
Zât-› âlinizin yeni kadrodaki vaziyeti ikinci bir
mektupla bildirilecektir, Efendim.
Maarif Vekili
Dr. Reﬂit GAL‹P
Kurs bitiminde Gazi Enstitüsü’nün merdivenlerinde oturmuﬂ, radyo dinliyorduk. Birden spiker,
Üniversitede kalanlar›n adlar›n› saymaya baﬂlad›.
Fen Fakültesi’ne gelince, yeni Üniversitede yaln›zca Ali Yar, Hâmit Nâfiz Pamir ve ben kalm›ﬂt›k.”
Prof. Malche, May›s1933’te ikinci kez Türkiye’ye geldi ve 1934 ilkbahar›na kadar burada kald›. Kendisine yard›mc› olarak verilen ve Mühendis
Mektebi’nden Müderris Kerim Erim’in de üyesi
bulundu¤u komisyonun yard›m›yla üniversite kadrolar›n› oluﬂturmaya baﬂlad›. Üniversite rektörlü-

1 Avrupa’n›n çeﬂitli yerlerinden güçlü ve ünlü hocalar›n ça¤r›lmas› ve baz› yeni kürsülerin kurulmas›.
2 Milli E¤itim Bakanl›¤›.
3 Bilimsel özerklik.
4 Tüzel kiﬂilik.
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¤üne Dr. Neﬂ’et Ömer ‹rdelp, Fen Fakültesi dekanl›¤›na da Prof. Kerim Erim getirildi.

giliz as›ll› Prof. Patrick du Val ve Prof. Rankin de
kat›ld›. Matemati¤in geliﬂmesine dünya ölçüsünde
önemli katk›larda bulunmuﬂ olan bu bilim adamlar›n›n yan›nda Kerim Erim ve Ali Yar ile birlikte,
o s›ralarda lisans ö¤renimlerini yurt d›ﬂ›nda tamamlam›ﬂ bulunan Cahit Arf, Ratip Berker ve Ferruh ﬁemin de yer al›yordu. Daha sonra bunlara Almanya’dan doktora yapm›ﬂ olarak gelen Orhan
Alisbah ve Naz›m Terzio¤lu da kat›ld›.
Prof. Kerim Erim, bir dönem kadar Fen Fakültesi Dekanl›¤› yapt›ktan sonra, yerine Prof. Ali Yar
atand›.
ﬁimdi gene Prof.
Yeniçay’›n an›lar›na
dönelim: Ali Yar’›n
baﬂkanl›¤›nda yap›lan ilk Fakülte Meclisinde dört ö¤retim
üyesi d›ﬂ›ndaki üyeler, yabanc› profesörlerdi ve bunlar −
biri hariç − Türkçe
bilmedikleri, Dekan
da Almanca bilmedi- Ferruh Şemin’in çizgileriyle
Nazım Terzioğlu
¤i için konuﬂmalar
Frans›zca yap›l›yordu. Otoriter karakterde olan von
Mises, Alman hocalar›n baﬂ› gibi hareket ediyordu.
Kendisinin bu davran›ﬂlar›na örnek olarak ﬂu iki
olay› zikredebiliriz: 1) Toplant›lar›n birinde baz› hocalar bir dergi ç›kart›lmas› hususunda ›srar ediyorlard›. Von Mises “Ben y›llarca Zeitschrift für angewandte Mathematik dergisini idare ettim. Dergi idaresi nedir bilirim. Sizler bir y›ll›k yaz›y› masam›n
üzerine getirmezseniz bu dergi ç›kmaz” dedi. Gerçekten de Fen Fakültesi Mecmuas› ancak 1935’te
yay›mlanabildi. 2) Kimya Profesörü Arndt, asistanlar›ndan birine yapt›rd›¤› ve yabanc› bir dergide yay›mlanan bir çal›ﬂman›n baﬂ›na önce kendi ad›n›,
sonra asistan›n ad›n› yazm›ﬂ. Von Mises, Arndt’a
sordu: “Siz bu çal›ﬂmay› beraber mi yapt›n›z?”
Arndt: “Hay›r, ben yaln›z konuyu verdim.”
Von Mises: “Öyle ise yaz›ya ad›n›z› koymaya
hakk›n›z yoktur. Ancak, aday yaz›n›n sonunda çal›ﬂma konusunu verene teﬂekkür eder. Hepimiz
böyle yap›yoruz.”
Arndt: “Ben asistan› lanse etmek istedim. ‹lim
âleminde beni tan›d›klar› için, çal›ﬂman›n ciddi oldu¤unu belirtmek istedim.”

Ferruh Şemin’in çizgileriyle Patrick du Val

1933 baﬂlar›nda Almanya’da iktidar›n Naziler
taraf›ndan ele geçirilmesi, Alman entellektüel çevrelerinde ve üniversitelerinde büyük huzursuzlu¤a
neden olmuﬂtu. Bu nedenle pek çok bilim adam›,
özellikle musevi as›ll› olanlar, Almanya’y› terk etmeye baﬂlad›. Bunlara huzur içinde çal›ﬂabilecekleri yerler bulmak amac›yla Zürih’te “Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland” adl›
bir dernek kuruldu. Prof. Malche bu derne¤e bir
mektup yazarak, Atatürk’ün projesinden söz etti
ve Almanya’da huzursuz olan bilim adamlar›n›n
Türkiye’yi de gözönünde bulundurabileceklerini
bildirdi. O günlerde Almanya’y› terketmeyi düﬂünenler aras›nda Hilbert’in en yak›n mesai arkadaﬂ›
R. Courant da vard›. Courant, Almanya’ya yak›nl›¤› nedeniyle Türkiye’yi Amerika’ya tercih edebilme düﬂüncesiyle, durumu yak›ndan görmek amac›yla, fizik profesörleri Max Born ve James Franck
ile birlikte ‹stanbul’a geldi. Ne yaz›k ki, Cumhuriyet Türkiyesi’ne ça¤daﬂlaﬂma yolunda büyük bir
enerji veren Atatürk milliyetçili¤ini do¤ru de¤erlendirememiﬂ ve ürkerek ülkesine geri dönmüﬂtü.
Asl›nda Nazilerin üstün ›rk kavram›na dayanan
milliyetçili¤iyle Atatürk’ün Ne mutlu Türküm diyene görüﬂüne dayanan milliyetçili¤i birbirinden
çok farkl›yd›, ama Courant bunu sezememiﬂti.
1933 Üniversite Reformu, asl›nda bir reformdan çok bir devrimdi ve ülkemizdeki matematik
ö¤retimini, bu konularda çok iyi yetiﬂmiﬂ oldu¤u
tart›ﬂma götürmeyen uzmanlar›n eline teslim ediyordu. Bu uzmanlar, ilk aﬂamada, Prof. Richard
von Mises, asistan› Hilda Geiringer ve Prof. Willy
Prager’den ibaretti. Bu kadroya 1940’l› y›llarda ‹n-
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Enstitüsü oluﬂturmakla iﬂe baﬂlayan Kerim Erim
baﬂkanl›¤›ndaki kadro, e¤itimin yan›s›ra, uluslararas› düzeyde bilimsel araﬂt›rma etkinliklerinin de
ilk tohumlar›n› att›. Araﬂt›rma kavram›n› sa¤lam
bir zemine oturtmak ve bir gelenek oluﬂturmak
amac›yla hemen bir dergi ç›kar›lmaya baﬂland›.
Riyaziye Enstitüsü geçici kadrosu ﬂu ﬂekilde
Kürsülere ayr›l›yordu.:
1. Umumi Riyaziyat ve Yüksek Cebir (Ali Yar
Bey, Hüseyin Ferruh Refik Bey)
2. Temami ve Tefazuli ve Yüksek Riyazi Tahlil (Kerim Bey, Cahit Arifi Bey)
3. Riyazi Mihanik ve Yüksek Hendese (Ratip
Bey).
Yukar›da sözü edilen tohumlar − bunlar aras›nda Enstitünün genç elemanlar›n› doktora yapmak üzere Avrupa’ya göndermek de vard› −
1930’lu y›llar›n sonuna do¤ru meyvelerini vermeye
baﬂlad› ve 1940’larda, Almanya’dan gelen yabanc›
matematikçilerin ayr›lmas›na karﬂ›n, art›k Matematik Enstitüsü ad›n› alm›ﬂ olan Riyaziye Enstitüsü’nün, mesleki geliﬂimlerini tamamlam›ﬂ bulunan
genç elemanlar›, Kerim Erim’in direktörlü¤ü alt›nda, araﬂt›rma kavram›n› Enstitü’ye kesin olarak
yerleﬂtirmiﬂ oldular. Bu konuda Kerim Erim’le birlikte, kendisinin 1952’deki ölümünden sonra, ‹stanbul Üniversitesi’nden ayr›ld›¤› 1962’ye kadar
kendi baﬂ›na üstün gayret sarfetmiﬂ olan Ord. Prof.
Dr. Cahit Arf’› özellikle zikretmek gerekir.
1960’lar›n baﬂ›nda Matematik Enstitüsü idari
birim olarak ortadan kalkt› ve Fen Fakültesi içindeki Matematik Dal›, Analiz, Cebir ve Say›lar Teorisi, Geometri ve Tatbiki Matematik Kürsüleri olmak üzere, birbirinden ba¤›ms›z dört kürsü taraf›ndan temsil edilmeye baﬂland›. Bir süre sonra
“Nümerik Analiz ve Hesap Makinalar›” adl› yeni
bir kürsü kurulduysa da, kendi baﬂ›na faaliyeti olmayan bu kürsü, 1976 sonunda Analiz Kürsüsü’ne
kat›ld›. 1977 y›l›nda söz konusu dört kürsü, kendi
teﬂkilatlar›n› korumak ﬂart›yla, Matematik Bölümü ad› alt›nda bir Kürsülü Bölüm halinde birleﬂtirildi. 1981’e kadar bu ﬂekilde faaliyet gösteren Bölüm, 6 Kas›m 1981’de yürürlü¤e giren Yüksek Ö¤retim Kanunu’yla beﬂ anabilim dal›na ayr›ld›:
1. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
2. Cebir ve Say›lar Teorisi
3. Geometri
4. Topoloji
5. Uygulamal› Matematik

1939 y›l›nda, Milli E¤itim Bakan› Hasan Âli
Yücel taraf›ndan Fen Fakültesi Dekanl›¤›na atand›m.
Fen Fakültesi’nin Enstitüleri dört binada yer
almakta idi: Zooloji, Genel Botanik, FarmakoBotanik Süleymaniye’deki yeni binada, Astronomi, Merkez Binan›n bahçesinde yeni kurulan Rasathane’de, Anorganik, Organik ve S›nai Kimya
Yerebatan binas›nda, Dekanl›k ve ‹dare ile Matematik, Denel Fizik, Genel Fizik, Fiziko-Kimya ve
Jeoloji Kürsüleri Zeynep Han›m Kona¤›n›n iki alt
kat›nda idi. Üçüncü katta Edebiyat Fakültesi bulunuyordu, ancak, k›sa bir süre önce F›nd›kl›’daki
binaya taﬂ›nm›ﬂ idi.
28 ﬁubat 1942 Cumartesi gecesi, ben uyurken
telefon çald›. Rektör heyecanl› bir sesle: “Senin Fakülten yan›yor” dedi ve telefonu kapatt›. Hemen
bir otomobile atlayarak yola ç›kt›m. Tepebaﬂ›’na
geldi¤im zaman, Vezneciler taraf›nda gö¤ün k›pk›rm›z› oldu¤unu gördüm. Beyaz›t’a geldi¤imde,
halk toplanm›ﬂ, itfaiye çal›ﬂ›yordu; yüksekçe bir
tümsek üzerinde duran Rektörün yan›na gittim.
Rektör ﬂimdiki Senato binas›n› ikametgâh olarak
kulland›¤› için yang›n yerine erken gelmiﬂti. Binan›n Koska taraf›ndan baﬂlayan yang›n, Vezneciler
taraf›nda bulunan Fiziko-Kimya Enstitüsü’ne s›çram›ﬂ olup, depoda bulunan alkol, eter, benzol v.s.
ﬂiﬂeleri bomba gibi patlamakta idi.
Sabaha karﬂ› apartmana döndükten sonra, durumu gözden geçirerek, Dekanl›k ve idare için en
uygun binan›n Astronomi binas› olaca¤›n› düﬂündüm ve ertesi sabah Pazar olmas›na ra¤men, bütün
hocalar› Rasathane’ye davet ettim. Zeynep Han›m
Kona¤›nda evvelce verilen derslerin hangi binalarda verilece¤ini tesbit ettik. Bu dersler Biyoloji Binas›, Rasathane ve Beyaz›t’taki Eczac›l›k Okulu
aras›nda bölündü ve böylece pazartesi günü, aksakl›k olmadan, derslere baﬂland›.
Bir süre sonra, Vezneciler’de bulunan Seyhan
ve Ceyhan apartmanlar› ile ﬂimdiki Büyük Reﬂit
Paﬂa Caddesinde bulunan bir apartman› da kiralamak mecburiyeti has›l oldu.
Yang›ndan sonra, durumla ilgilenen ‹smet ‹nönü ‹stanbul’a geldi. Rektörlükte yap›lan toplant›da
‹nönü “Cumhuriyet yanan binan›n yerine daha
muhteﬂemini yapar” dedi. F›nd›kl›’da bulunan ve
yanma ihtimali olan Edebiyat Fakültesi’nin de yap›lacak binan›n içine al›nmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Ülkemizin ilk Fen Fakültesi’nde bir Riyaziye
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Birkaç y›l sonra bunlara Matemati¤in Temelleri ve Matematik Lojik anabilim dal› da eklendi.
Öte yandan, 1971’de, o s›rada ‹stanbul Üniversitesi rektörlü¤ü görevini sürdürmekte olan
Prof. Dr. Naz›m Terzio¤lu’nun giriﬂimi üzerine,
yerli ve yabanc› matematikçilerle bilimsel temas›
s›klaﬂt›rarak, bilgi ve düﬂünce al›ﬂveriﬂi yoluyla,
1950’li y›llar›n ortalar›na do¤ru giderek artm›ﬂ,
fakat sonradan yavaﬂlamaya yüz tutmuﬂ olan bilimsel araﬂt›rma etkinliklerini yeniden canland›rmak amac›yla, Fen Fakültesi’ne ba¤l›, tüzel kiﬂili¤e sahip bir Matematik Araﬂt›rma Enstitüsü kuruldu. Bu enstitünün Silivri tesislerinde birçok
uluslararas› bilimsel toplant› düzenleyen Prof.
Terzio¤lu, böyle bir toplant›n›n hemen öncesinde,
20 Eylül 1976 tarihinde hayata gözlerini yumdu
ve bunun üzerine enstitünün ad› ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Naz›m Terzio¤lu Matematik
Araﬂt›rma Enstitüsü olarak de¤iﬂtirildi. 1982’de
YÖK uygulamas›yla enstitünün ad› ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Naz›m Terzio¤lu Matematik Araﬂt›rma Merkezi’ne dönüﬂtürüldü.

Gündüz İkeda’yla Cahit Arf yine birlikte, Silivri’de

Bundan sonraki ulusal ve uluslararas› bilimsel
toplant›lar, Matematik Araﬂt›rma Enstitüsü ve
Merkezi taraf›ndan düzenlenen toplant›lard›r. Dar
kapsaml›, fakat yüksek bilimsel standartta olan bu
toplant›lar ﬂunlard›r:
1. Uluslararas› Sonlu Gruplar›n Gösteriliﬂ Teorisi Yaz Semineri (1973)
2. Uluslararas› Fonksiyonel Analiz Sempozyumu (1973)
3. I. Yurtiçi Matematikçiler Toplant›s› (1975)
4. Uluslararas› Cebrik Say›lar Teorisi Sempozyumu (1975)
5. II. Yurtiçi Matematikçiler Toplant›s›
(1976)
6. Uluslararas› Nevanlinna Sempozyumu
(1976)
7. III. Yurtiçi Matematikçiler Toplant›s›5
(1976)
8. Uluslararas› Geometrinin Temelleri Sempozyumu (1978)
9. I. Cebir ve Say›lar Teorisi Sempozyumu
(1985)
10. II. Cebir ve Say›lar Teorisi Sempozyumu
(1988)
11. Uluslararas› Cebir ve Say›lar Teorisi Sempozyumu (1990).

Silivri’den bir görüntü

Matematik Enstitüsü’nce düzenlenen ilk uluslararas› bilimsel toplant›, 1952’de ‹stanbul’da yap›lan VIII. Uluslararas› S›rfi ve Tatbiki Mekanik
Kongresi’dir. Kerim Erim’in inisiyatifi, baﬂta Cahit Arf ve Ferruh ﬁemin olmak üzere, Enstitü mensuplar›n›n yard›m› ve devletin de mali katk›s›yla
gerçekleﬂen bu kongre, her defas›nda bir baﬂka ülkede olmak üzere, dört y›lda bir bütün dünyada
mekanikle ilgili bilim adamlar›n› bir araya getiren
seri kongrelerden sekizincisidir.
‹kinci uluslararas› toplant›, 1971’de gene ‹stanbul’da Naz›m Terzio¤lu’nun inisiyatifiyle toplanan − kendisinin de bir süre baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› −
Balkan Matematikçiler Birli¤i’nin IV. Bilimsel
Kongresidir.

Bu bilimsel toplant›larda sunulan bildirilerin
büyük bir k›sm›, Matematik Araﬂt›rma Enstitüsü
taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r.
5 Nevanlinna Sempozyumu’nun ilk günü aram›zdan ayr›lan
Naz›m Terzio¤lu’nun an›s›na, 26-29 May›s 1977 tarihleri
aras›nda Silivri’de “III. Yurtiçi Matematikçiler Toplant›s›”
düzenlendi ve 26 May›s günü yap›lan bir törenle Silivri tesislerinin bahçesine merhumun büstü dikildi.
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1920’li y›llar›n baﬂ›nda Fen Fakültesi’nin bir
yay›n organ› olarak ç›kar›lmaya baﬂlanan ve 1933
reformuna kadar “‹stanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Mecmuas›, Riyaziyat, Fizik, Kimya, Tabiiyat ve Tatbiki ‹limler” ad› alt›nda yay›mlanan
derginin devam› olarak 1935’te yay›mlanmaya
baﬂlanan ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuas›, Yeni Seri (Revue de la Faculté des Sciences
de l’Université d’Istanbul, Nouvelle Série) adl› dergide ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca ve ‹talyanca dillerinden birinde yaz›lm›ﬂ özgün çal›ﬂmalar yay›mlanmaktayd›. 1940’ta ç›kan 5. ciltten itibaren A ve
B serisi olarak ikiye ayr›lan bu derginin A serisi
matematik, fizik ve kimyaya ayr›lm›ﬂt›. Daha sonra, bu dallarda araﬂt›rmalar›n artmas› üzerine,
1954’te ç›kan 19. ciltten itibaren A serisi yaln›z
matemati¤e ayr›larak bu serinin di¤er dallar› için
yeni bir C serisi ihdas edildi. 1989’da ad› “‹stanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Dergisi” olarak de¤iﬂtirilen söz konusu mecmuada yaln›z ‹.Ü.
Fen Fakültesi Matematik Dal› ö¤retim elemanlar›n›n araﬂt›rmalar›n›n büyük bir k›sm› de¤il, ayn› zamanda yurt içinden ve yurt d›ﬂ›ndan pek çok matematikçinin bilimsel çal›ﬂmalar› yay›mland›. Birçok uluslararas› ﬂöhretin, bu mecmuan›n ‹stiﬂari
Redaksiyon Heyeti’ne girmeyi kabul etmiﬂ olmas›
ve gene birçok tan›nm›ﬂ yabanc› matematikçinin
bu mecmuaya makale göndermiﬂ olmas›, onun bilimsel seviyesi hakk›nda bir fikir vermeye yeter.
Matematik Bölümü’nün di¤er bir bilimsel
araﬂt›rma yay›n› da “Proceedings of the Eight International Congress of Pure and Applied Mechanics” adl›, yukar›da ad› geçen VIII. Uluslararas›
S›rfi ve Tatbiki Mekanik Kongresi’nde sunulan
tebli¤leri içeren iki ciltlik kitap olup, gerek yukarda sözü edilen mecmuan›n, gerekse bu kitab›n yay›mlanmas›nda Prof. Dr. Ferruh ﬁemin’in çok büyük eme¤i geçmiﬂ bulunmaktad›r. Ne yaz›k ki,
Prof. ﬁemin taraf›ndan, özellikle Fen Fakültesi
Mecmuas› A Serisinin bas›m› için, büyük bir özveriyle kurulan ve y›llarca titizlikle yönetilen Fen Fakültesi Matbaas›, kullan›lan tipo tekni¤inin köhne
bir teknik oldu¤u gerekçesiyle kapat›ld›. Matematik Dergisi’nin y›llarca editörlü¤ünü yapm›ﬂ bir kiﬂi olarak, büyük üzüntü duymama neden olan bu
karar, hem derginin düzenli aral›klarla ç›kmas›n›
olumsuz yönde etkiledi, hem de kalitesinin düﬂmesine neden oldu.

Bugüne kadar çok say›da yüksek lisans ve doktora çal›ﬂmas›n›n gerçekleﬂtirildi¤i ‹.Ü. Matematik
Bölümü’nün ö¤retim üyeleri, bilimsel araﬂt›rmalar›n›n yan›s›ra, kitap yazma ve tercüme etme konusunda da oldukça faaldiler. Örne¤in Cahit Arf’›n
Cebir Dersleri, Kerim Erim’in Analiz Dersleri, Macit Büke’nin Analitik Geometri, Giacomo Saban’›n
Analiz Dersleri ve Talat Tuncer’in Diferansiyel
Denklemler adl› ders kitaplar›, Ali Yar, Ratip Berker ve Kerim Erim’in çevirileri, Rusça bir kitap serisinden tercüme edilmiﬂ olan Türk Matematik
Derne¤i Yay›nlar› ve Matematik Araﬂt›rma Enstitüsü’nün matematik tarihiyle ilgili yay›nlar› geniﬂ
bir okur kitlesine hitabeden nitelikli yap›tlard›r.
Yang›ndan sonra çok az say›da kitab›n kurtar›ld›¤› Riyaziye Enstitüsü Kütüphanesi, Naz›m

Nevanlinna Sempozyumu’nun ilk gününde Prof. Nevanlinna’ya Prof. Dr. Orhan Ş. İçen tarafından Şeref
Doktorası belgesi verilirken

Terzio¤lu ve Orhan ﬁ. ‹çen’in üstün gayretleri ve
özverili çal›ﬂmalar› sayesinde gitgide zenginleﬂti ve
böylece Matematik Bölümü kütüphanesi, Balkanlar›n en geliﬂmiﬂ matematik kütüphanesi niteli¤ini
kazand›.
Son olarak, ‹.Ü. Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nün, en eski ve köklü Matematik Bölümü
olarak, Türk matematik dünyas›na, di¤er Türk
üniversitelerine eleman yetiﬂtirmek veya ders vermek üzere ö¤retim üyesi göndermek suretiyle yapm›ﬂ oldu¤u dolayl› katk›y› da zikretmek gerekir.
Sat›rlar›ma son verirken, Bölüme hizmet vermiﬂ kiﬂilerden vefat etmiﬂ olanlar› rahmetle an›yor,
hayatta olanlara esenlikler diliyorum. ♠
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