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ustafa Kemal’in 22 Eylül 1924’te Samsun ‹stiklal Ticaret Mektebi’nde yapt›¤›
konuﬂman›n canal›c› k›sm›n› hepimiz
ezbere biliriz: Efendiler; dünyada her ﬂey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürﬂit ilimdir, fendir. ‹lim ve fennin haricinde
mürﬂit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.
Bu konuﬂmayla, Türk milletine,
özellikle gençlere ve ö¤retmenlere,
Atatürk adeta, “ilk hedefiniz bilimdir,
ileri” demektedir. Birkaç ay sonra
Türkiye’nin ilk popüler bilim dergisi
Fen Âlemi, Mehmet Refik (Fenmen)
taraf›ndan yay›mlan›r. Ocak 1925 –
Aral›k 1926 aras›nda toplam 24 say›
ç›kar. Nüshas› 10 kuruﬂtur1.
***
Refik Fenmen, Türkiye’de elektrifikasyonun ve madencili¤in temelini atm›ﬂt›r. Daha 1919’da Darülfünûn’un (yani eski ‹stanbul Üniversitesi’nin) k›z ve erkek ö¤rencilerini
ayn› salonda oturtarak ders veren ilk
ö¤retmendi. Türk bilimine hizmetlerinden dolay›,
Refik Fenmen ad› ‹stanbul’un Ortaköy’ünde bir
ç›kmaz soka¤a verilmiﬂtir. Belediye encümeninin
bilime verdi¤i de¤er, soka¤›n girilir olmas›ndan
bellidir.
***
Aradan aﬂa¤› yukar› 80 y›l geçer. Matematik
profesörü Ali Nesin, Matematik Dünyas› adl› derginin sorumlulu¤unu üstlenir. Çok keyifli bir dergi
haz›rlar. Sat›ﬂ ve abonelikler üstel (egizponansiyel)
artar. Cumhuriyet Kitap Eki’nde 23 Ekim 2003’te
yay›mlanan ﬂöyleﬂisinde Ali Nesin ﬂöyle der:
[...] Her kesimden abonemiz var. Ama memleket memleket olsa MEB, YÖK, Genel Kurmay,
Baﬂbakanl›k dergiyi destekler, kütüphaneler, üniversiteler, liseler, çocuk esirgeme kurumlar›, k›ﬂla-

M

lar, ordu evleri, ö¤retmen evleri, sendikalar abone
olur. [Oldu olacak itfaiyecileri de ekleseydi!] Bir
kütüphane böyle bir dergiye abone olmazsa hangi
dergiye abone olur? Bu dergiyi devlet desteklemezse hangi dergiyi destekler? Politikas›, dini, dili,
inanc› yok; rengi, kokusu, tortusu yok; kimseyi üzmez, düﬂünce suçu iﬂlemez. [...]”
Türkiye’nin ilk popüler bilim dergisi Fen Âlemi yay›mland›¤›nda dönemin baﬂvekili ‹smet Paﬂa dergiye aﬂa¤›daki mesaj› göndermiﬂtir:
Elektrik mühendisi, müderris
Mehmet Refik Beyefendi’ye,
K›ymetli Fen Âlemi’ni fahr
(övünç) ve meserret (sevinç) ile okudum. Mühendislik ve irfan hayat›m›zda haiz oldu¤unuz mevkii, fenni neﬂriyat› halk tabakalar›na isal etmek (ulaﬂt›rmak) için gösterdi¤iniz gayret ve teﬂebbüs ile, yeni bir vadide mucib-i istifade k›lmak istiyorsunuz. Teﬂebbüsünüzü tebrik ederim. Muhtaç oldu¤umuz, tamimini (genelleﬂtirilmesini), tekamülünü arzu etti¤imiz bir teﬂebbüstür. Bu vesile
ile de te’yîd-i hürmet ederim.
10 Kanun-i sani 341 (10 ﬁubat 1925)
‹smet
***
Aziz okurlar›m›n, “Hocam, biz bunlar› biliyoruz, sen ne amaçla yaz›p duruyorsun ﬂimdi?” dediklerini duyar gibi oluyorum. Aç›klayay›m.
Olur a, bu yaz›y› okuyan 2004 Türkiyesinin
Cumhurreisi ve Baﬂvekili, 80 y›l öncesinin gelene¤ini sürdürmek isteyip Matematik Dünyas›’na
abone olur ve birer kutlama mesaj› gönderirler.
Zaten, yurdun dört bir yan›n› gözeten bir
Cumhurreis ve Baﬂvekil’in Matematik Dünyas›’n›n
bu tek diﬂi kalm›ﬂ ve en k›sa zamanda diﬂçiye gidip
ondan da kurtulacak olan en son (konik) köﬂe
yazar›n› izlemedi¤i düﬂünülemez. ♥

1 Osman Bahad›r, Cumhuriyetin ‹lk Bilim Dergileri ve Modernleﬂme, ‹zdüﬂüm Yay›nlar›, 2001.
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